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Haverá por certo quem já esteja com vontade de passar ao
próximo artigo dada a “antiguidade” e a aparente falta de
“novidades” deste tema, mas gostaria que continuassem a
breve leitura e que pensassem na actualidade do mesmo,
numa altura em que o vemos tão “mal tratado”.
Mal tratado quando se utiliza um aeromodelo fora dos locais
previstos e homologados (ou que foram motivo de autorização
específica) para esse efeito. Mal tratado quando mesmo em
locais homologados para o voo de aeromodelos, não se
observam as mais elementares regras de segurança,
publicadas e tantas vezes relembradas, voando de forma
irresponsável, por cima de pessoas e bens.
Quando praticamos o aeromodelismo, independentemente dos
riscos para o próprio aeromodelista e para terceiros, pessoas e
bens, devemos ter sempre presente o risco em que colocamos
o aeromodelismo nacional. Isto porque da forma como o
praticamos deriva a forma como esta actividade desportiva é
vista pelo público em geral e pelas entidades que podem ser
determinantes na sua continuidade e desenvolvimento em
Portugal. Nada pior para o Aeromodelismo nacional que
acidentes ou até mesmo demosntrações irresponsáveis e
inseguras.
Pensem nisso e voem sempre em segurança.

Indoor Porto de Mós 2013
Acro Tancos 2013
Internet no News
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Emanuel Fernandes

Institucional
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Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo

1ª Travessia Aérea do Atlântico Norte
BMFA – British Model Flying Association
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com um planador de voo livre em Elapor, o que os ocupou
praticamente toda a tarde e o planador resistiu para mais aventuras.

Encontro Indoor LIPA 2015
No passado dia 18 de Janeiro a LIPA – Liga de Iniciação e
Propaganda da Aeronáutica deu início à sua época de eventos de
aeromodelismo com a realização do encontro para modelos de
indoor, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.
O início de ano
frio é a altura
escolhida para
libertar
os
aeromodelistas
da
agreste
temperatura
que se faz
sentir no Norte,
normalmente
acompanhada
de chuva e que
nem
sempre
permite a realização de actividades ao ar livre. É efectivamente a
época ideal para uma reunião no conforto de um pavilhão e o
Municipal da Póvoa de Varzim cumpriu devidamente o que dele se
esperava. Num dia de chuva e frio, reuniram-se mais de 25
aeromodelistas, nacionais e da Galiza, e mais de um par de
centenas de espectadores que foram passando ao longo do dia para
verem de perto as acrobacias destes pequenos aeródinos.
Como tem sido habitual, todos os anos assistimos a novidades no
voo indoor, proporcionadas pelo constante avanço tecnológico e este
ano não foi diferente. O Varzielas e o Francisco Piqueiro trouxeram
dois motoplanadores Mini-Radian perfeitamente adaptados para voo
indoor e que
foram
voados
por vários dos
aeromodelistas
presentes;
os
730mm
de
envergadura,
43gr de peso e
um
desenho
eficiente tornam
o voo muito
agradável.
O
Carlos Sousa Pereira e o António Soares fizeram-se acompanhar de
duas Carbon CUB, na mesma filosofia dos Radian, modelos leves,
ágeis e com boas características de voo. Os quadricopters também
marcaram presença, desde os micros com alguns centímetros até
aos de maior dimensão capazes de transportar um camara de
fotografar. Os aeromodelistas mais pequenos foram-se divertindo

O ponto alto
do encontro
esteve
reservado
para alguns
modelos que
são
quase
uma novidade
neste tipo de
encontros. O
Carlos
Tavares
trouxe um avião eléctrico de voo circular, que fez renascer
memórias a muitos dos aeromodelistas presentes. O Pedro Preciso
que voou um FunCub, com 140cm de envergadura. E a parelha
João Paiva e Pedro Precioso que andaram a voar, por várias vezes
juntos com os F3P, a demonstrar por que razão estão entre os
melhores pilotos de acrobacia.
Por último, mas não menos importante os nossos agradecimentos
ao Sr. Abraão Cruz do Aeroclube do Norte e à Camara Municipal da
Póvoa de Varzim pelo apoio dado na realização do evento e ao Sr.
Vereador Ricardo Zamith de Passos que esteve também presente
no evento Uma especial referência aos órgãos de comunicação
social local e regional pelo apoio dado na divulgação do evento.
Para o ano há mais.
LIPA
(Fotografias cedidas por Francisco Piqueiro – www.fotoengenho.pt)

Humor no News
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Voo noturno em Porto de Mós
Demonstração na Azinhaga
O projecto "Casa das Artes" - Ocupação de Tempos Livres, da
Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga, visa criar actividades e
visitas culturais para as férias do Verão de jovens dos 12 aos 17
anos, desenvolvendo a ocupação dos tempos livres de uma forma
lúdico/pedagógica para responder de uma forma eficaz a
determinadas carências sociais e afectivas dos jovens.
No âmbito deste projecto, a
Associação de Modelismo “Os
Pikuinhas” foi convidada a
efetuar uma demonstração e
workshop
sobre
aeromodelismo, onde foram
efetuadas demonstrações de
voo
e
explicadas
as
características básicas dos
aeromodelos
e
do
aeromodelismo. A actividade decorreu no dia 18 de Agosto de 2014,
no campo de futebol da Azinhaga.

Se o voo de aeromodelismo diurno é emocionante, efetuar voos
noturnos, guiado apenas pela iluminação do aeromodelo, pode ser
apaixonante.
O grupo de caminhantes Walk to Walk de Porto de Mós, efetua com
regularidade, uma vez por semana, uma caminhada noturna. Com o
intuito de se fazer percurso com algo diferente das caminhadas
normais, e também dar a conhecer o aeromodelismo, o clube Rodas
no Ar organizou um voo noturno, no
dia 14 de Maio de 2014, em parceria
com a direção deste grupo. Foi com
enorme prazer que constatámos a
satisfação que os elementos do grupo
demonstraram, pois a maioria nunca
tinha
tido
qualquer
contacto
com
o
aeromodelismo. Devido
ao sucesso da iniciativa
pretendemos
vir
a
repetir.
Alfredo Morgado

Participaram cerca de 15 jovens, acompanhados por 2 monitores,
efetuando bastantes questões aos aeromodelistas presentes, e
mostrando bastante interesse no que estava a ser apresentado.
Da parte dos Pikuinhas participaram 6 aeromodelistas, que
efetuaram demonstrações com aviões, planadores e helicopteros
eléctricos, não sendo efetuados voos a combustão devido à limitação
de espaço.
Os Pikuinhas
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F3A Training Day
Decorreu no dia 24 de Janeiro de 2015, o dia destinado a treino de
pilotos e juízes F3A, em Leiria, na Pista de Aeromodelismo do Caliz Clube de Aeromodelismo do Liz.
Foi uma excelente oportunidade de Juízes e pilotos da modalidade
de F3A prepararem as provas nacionais e internacionais da época
desportiva de 2015.
Recordamos que a 4 e 5 de Julho de 2015, o Caliz, recebe a prova
da Taça do Mundo de F3A, denominada F3A Leiria World Cup.
Caliz
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Caros Aeromodelistas
O Clube de Aeromodelismo CONTROL LINE PORTUGAL vai
organizar mais um evento internacional de Voo Circular, desta feita O
nosso 5º OPEN INTERNACIONAL – CONTROL LINE PORTUGAL –
nas Classes de Acrobacia e Corridas, categorias cod. FAI - F2B, F2C
/ F.
O evento irá realizar-se nas data de 06 a 07 de Junho deste ano na
pista de Aeromodelismo da Maçussa.
Mais uma vez contamos com a presença de vários Países e
esperamos um fim de semana divertido e cheio de adrenalina.
Aparece, trás tu também o teu modelo estamos à tua espera. Vem
divertir-te connosco.
Detalhes do evento podes vê-los em: http://www.control-lineportugal.net/
ou
através
do
Facebook
em:
https://www.facebook.com/events/748565051899362/
Um Abraço
Amílcar Contente
Presidente da Direcção
Do Clube CONTROL LINE PORTUGAL
http://www.control-line-portugal.net/
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FUSELAGEM:
Segui os métodos tradicionais de uma construção deste tipo,
começando e montando a zona do motor.
Usei restos de materiais
diversos
tais
como
contraplacado
de
baixa
densidade e outros que me
sobraram de outros projectos.
Usei uma mesa de trabalho
rígida e plana que é essencial

para
garantir
alinhamentos
perfeitos.

Boeing Stearman PT 17

Continuando os artigos sobre construção de aeromodelos, e técnicas
de construção, falamos com o Jorge Espírito Santo, que partilhou
connosco o trabalho efetuado na construção do bonito aeromodelo
Boeing Stearman PT 17. Apresentamos aqui a primeira parte do
artigo.
O Jorge é o actual Presidente da Assembleia-geral do Control Line
Portugal (CLP), tendo sido também presidente e fundador do clube,
sendo também associado do Clube de Aeromodelismo de Setúbal
(CAS), clube do qual também já foi presidente.
Aceitei o desafio para construir um aeromodelo á escala (classe F4B)
e para com isso homenagear um amigo já falecido de nome Fernando
Cardoso e que gostava imenso deste modelo.
Foi uma feliz escolha porque este avião pelas suas excelentes
performances de voo, é ainda hoje considerado o mais famoso biplano da história da aviação.
É um Boeing Stearman PT-17, projectado e contruído entre os anos
1930-1940 para ser o modelo de treino básico para a força aérea
americana.

No revestimento
da
fuselagem
usei balsa de
2mm
de
espessura e procurei também usar o máximo de materiais sobrantes.
Colei estes materiais com cola branca tradicional a qual utilizo-a
quase sempre em todos os meus trabalhos.
TREM DE ATERRAGEM:
No trem de aterragem utilizei
arame de aço de corda de
piano diam. 3mm, rodas em
borracha
comerciais
mas
alterei os cubos das mesmas
para seguir de perto o mais
igual
possível
ao
avião
original.
ASAS:
Novamente com os métodos mais primitivos, executei moldes em
contraplacado para a execução dos perfis em balsa de 3mm de
espessura.
A mesa de trabalho plana é sempre muito importante e essencial para
o resultado final e qualidade de voo. (Continua na próxima página)

Os planos nos quais me baseei,
foram oferecidos por grandes
amigos
brasileiros,
também
aeromodelistas que os guardaram
durante mais de vinte anos
esperando coragem e disposição
para a sua construção!
Dei início a este projecto no verão de 2011 e dei-o por concluído em
meados de 2014.
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Este aeromodelo tem duas
asas e não são iguais pelo
que o trabalho é muito mais
demorado. Há que ter o
cuidado de não esquecer
nesta fase de construção dos
apretechos para a fixação e
ligação dos cabos de aço que
posteriormente servirão para
travamento das asas.

Segue-se o estalilizador! …

MONTAGENS E ALINHAMENTOS:
Outra operação em que se requer muita cautela e garantia de
perfeição porque daqui dependerá toda a segurança e qualidade de
voo. Se tivermos tudo muito bem executado e construído mas com
maus alinhamentos, nunca conseguiremos que um avião execute as
manobras de voo com a qualidade e segurança desejadas.
(Continua no FPAm News nº 21)
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escala 1/3.3).
O Kit sofreu um "sem
número" de alterações por

Sopwith Pup
O aeromodelo apresentado neste artigo, apresenta um nivel de
detalhe muito elevado, aproximando-se do avião original nos mais
pequenos pormenores, pelo o que o achamos um tema muito
interessante para colocar neste boletim.
Falamos com o João Pereira, sócio do clube CAAR, que nos falou um
pouco do trabalho que efetuou na criação deste aeromodelo.
O avião que
me serviu de
referência para
este trabalho é
um
Sopwith
Pup
original
construído em
1920 matricula
G-EBKY
pertencente à
Shuttleworth
Collection's.

forma a aproximá-lo o mais
possível ao avião real. Por
exemplo, toda a parte central da asa superior foi feita de novo, por
forma a substituir a balsa por contraplacado e assim poder recortar
as nervuras à semelhança do que acontece no avião real, uma vez
que o real que usei como referência tem esta zona coberta a
material transparente sendo visíveis as nervuras.
Fazer uma imitação
o mais fiel possível
de todos os detalhes
do avião real é o
meu objectivo, e
aquilo que me dá
verdadeiramente
prazer. Talvez seja
uma
obsessão
quase doentia visto
que o chego a fazer
com determinados
detalhes de estrutura que posteriormente são cobertos com forro e
que ninguém mais os vai ver, mas enfim é aquilo que
verdadeiramente me dá gozo.
(Continua na próxima página)

De 1920 para cá sofreu pelo menos 3 grandes restauros e continua
em condições de voo (o único Pup original a voar atualmente).
Consegui comprar um CD de fotos do seu último restauro. Tem fotos
do avião completamente desforrado até ao restauro final. Foi a minha
maior fonte de informação.
Também consegui estabelecer contacto com pessoal da associação à
qual pertence o avião, que me ajudaram em variados detalhes, como
algumas medidas do real por exemplo, e que inclusive me mandaram
amostras da tinta usada para pintar o real para me servir de
referência.
O modelo foi construído
com base num kit 1/3.3 de
escala do fabricante Toni
Clark, e está motorizado
com um Zenoha 38 com
redutora por forma a

suportar um hélice 32"18" (as medidas da hélice
real
convertidas
para
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Naturalmente que este é
um tipo de trabalho muito
demorado. Este foi um
projecto de 5 anos,
grande
parte
deles
dedicado à investigação
e recolha de dados.
Naturalmente
que
ninguém pode entrar num
projeto
destes
com
pressa para ir voar o
modelo no mês seguinte.
Recomendo sempre que este tipo de trabalho seja feito em
escalas maiores que 1/4, uma vez que serão sempre modelos muito
penalizados em termos
de peso, sendo que
num modelo maior este
peso extra se irá diluir
mais e ser menos
penalizador
no
que
respeita a qualidades de
voo. Para além disso
torna-se
mais
fácil
replicar
determinados
detalhes sendo eles
maiores.

PAG 9

pena utilizar
um
servo de uma marca
nova "para ver se é
bom". Vamos antes
utilizar um servo que
já
tenha
provas
dadas no terreno. O
facto
de
serem
projectos
prolongados tem a
vantagem de nos permitir ir comprando esses acessórios
gradualmente. O mercado hoje em dia está invadido por materiais a
preços muito acessíveis, mas que em termos de qualidade e
fiabilidade...
Em termos de características de voo, apenas posso descrever este
modelo como fantástico. Uma verdadeira surpresa para mim. Muito
estável, obediente aos comandos e capacidades acrobáticas
surpreendentes para um modelo desenhado em 1916. Uma
verdadeira delícia de voar. Este tal como todos os aviões WW1 é
dificil de controlar no chão visto apenas ter patim na cauda.
João Pereira

Existem vários detalhes de destaque neste modelo. Todos eles
acabam por ser pequenos projetos dentro de um grande projeto.
Posso destacar a
metralhadora
Vickers, todo o
interior do cockpit
em especial a
bússula,
a
imitação do motor
Le Rhone 80, os
suportes
dos
foguetes, a bomba
para pressurizar o
depósito
de
combustível, etc. Apesar de o kit trazer alternativas para muitos
destes detalhes, os mesmos estavam muito longe de ser fieis em
termos de escala, sendo todos eles melhorados ou completamente
substituídos.
Tratando-se
de
modelos
com
tantas horas de
trabalho,
existe
sempre o receio
acrescido de que
alguma
coisa
possa correr mal
durante o voo.
Sim é verdade, no
entanto esse risco
pode ser,
até
determinado
ponto, minimizado. É importante fazer uma boa seleção de todos os
acessórios utilizados, desde motor, servos, baterias, etc. Não vale a
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Com o relançamento do boletim de informação FPAm News, verificamos a existência em arquivo, de vários artigos enviados pelos clubes e
aeromodelistas, em anos anteriores, mas nunca editados. Sendo da opinião da direcção da FPAm que se deve dar a devida importância a estes
artigos, foi decidido efetuar a edição dos mesmos numa secção de arquivo neste e em próximos numeros do FPAm News.

Arquivo

Troféu Outono CLP de Combate 2013

Ficou hoje concluída a nossa última competição do ano 2013, foi a
nossa prova “ O Troféu Outono CLP de Combate 2013 “.
Tivemos a presença de pilotos de
Espanha, os nosso assíduos Amigos
Mário Rioja, o Nacho Rioja e um piloto
novo do Clube de Orence “CAO“
Benjamin Perez que nos brindou com a
sua presença.
Foi um evento muito interessante tivemos 5
pilotos no total, 3 pilotos de Espanha e 2
pilotos de Portugal, do nosso Clube o António
Mortinho, e Serghei Fomin. O nosso amigo
Anatoliy desta vez não pode estar presente por
razões de saúde, desejamos-lhe rápidas
melhoras.

Arquivo

Porrinho Campeonato Luso-Galaico

Gostaria de partilhar convosco a minha emoção e alegria, pois esta
prova decorrida neste fim de semana passado em Porrinho Espanha foi para mim uma bela prova. A prova contou com 7
pilotos ( 2 Portugueses e 5 Espanhois), Marcelino Tomás e
Vasco Santos.
Foram realizadas
8 magas
por
piloto num total
de
56
voos,
nunca antes em
espanha se tinha
efectuado tantas
mangas.
O tempo esteve bom, não muito quente
mas manteve uma
temperatura certa com 27º e baixa humidade relativa, bem como
uma presssão atmosferica constante e optima para os motores.

A classificação ficou da seguinte forma :

As cronometristas estiveram muito bem, basta olhar para os tempos
e notamos que elas estavam a "voar" com o piloto, existindo
diferenças de 1 segundo entre pilotos.

1º - Nacho Rioja (ESP)
2º - Mário Rioja (ESP)
3º - Serghei Fomin (POR/ CLP)
4º - Benjamin Perez (ESP)
5º - António Mortinho (POR)
Como curiosidade, o Piloto Vencedor
tem apenas 13 anos, e deu uma lição
de pilotagem e garantiu a sua
classificação
com
uma
mestria
fantástica. É
no
meu
entender
a
actual
promessa
Espanhola nesta categoria. Num dos
combates com o seu próprio Pai corta 4
vezes a fita ao Pai num combate fantástico
de se lhe tirar o
chapéu. Muito bom
este miúdo ainda
vai dar muito que
falar.
Amilcar Contente

Esta foi a 1ª vez que
cheguei ao 1º Lugar do
podium. Foi a 1ª vez que
fiquei à frente do Marcelino
Tomás, (nosso mestre e
campeão nacional). E foi a
1ª vez que ganhei o 1ª
lugar em Espanha.
Efectivamente o esforço, a
dedicação,
os
treinos
(todos os domingos à tarde em Côja) e o investimento feito em
modelos de topo do Australiano BigBruce e do Americano Sam Ray,
bem como nos motores de topo Nelson-USA, assim como todo o outro
material de qualidade, conjugado, ao fim de 5 anos initerruptos, está
a dar estes belos resultados, já há muito esperado por mim.
Como tal, não
poderia deixar
de
partilhar
esta minha 1ª
vitória.
A todos vós
tambem, o meu
muito obrigado.
Estarei
em
Pombal
em
Outubro
em
data ainda a
confimar a fim de lutar pelo lugar de Campeão Nacional 2013, pois
a grelha final está muito dividida entre o Marcelino e o Guilherme e
eu se ficar em 1º Lugar em Pombal.
Vasco Santos
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Com o relançamento do boletim de informação FPAm News, verificamos a existência em arquivo, de vários artigos enviados pelos clubes e
aeromodelistas, em anos anteriores, mas nunca editados. Sendo da opinião da direcção da FPAm que se deve dar a devida importância a estes
artigos, foi decidido efetuar a edição dos mesmos numa secção de arquivo neste e em próximos numeros do FPAm News.

Arquivo

Indoor Porto de Mós 2013

Protegido pelo Castelo de Porto de Mós, teve lugar no dia 24 de
Março no Pavilhão Municipal um
encontro Indoor, realizado pela S.A. do
CAPM, encontro este que consta do
calendário nacional da Fpam. Tivemos
a honra de receber 27 pilotos e cerca
de
15
acompanhantes,
em
representação dos seguintes clubes:
AMP, MCPO, CJA, ASA, AICA, IFCT,
CAPM, GAAV e APSIA.
Com mangas de 10 minutos e 4 pilotos
em cada, efectuou-se um grande
número de voos, alguns virados para a
brincadeira e outros com mais
precisão, mas todos eles de muita
qualidade, o que demonstra um bom
nível técnico dos nossos pilotos.
Os pilotos trouxeram
uma grande variedade
de modelos: aviões,
hélis e quadricopteros,
desde
micros
aos
maiores.
Como
os
pilotos não vivem só de
aviões, nos momentos
de descanso, primaram
por
uma
salutar
camaradagem, que foi
uma constante ao longo
do dia. O Ruben, da
Sertã, com 5 anos, foi o piloto mais jovem do encontro, ainda em
treino é verdade, mas já é um “piloto rc”. Um factor que também
contribuiu para uma boa motivação dos pilotos, foi a grande afluência
de público que ao longo do dia foi entrando e saindo, preenchendo
assim alguns lugares do pavilhão.
A Secção de Aeromodelismo do CAPM agradece a todos os pilotos e
acompanhantes por se terem deslocado a Porto de Mós.
Alfredo Morgado

Acro Tancos 2013

Arquivo

Realizou-se no passado dia 13 de Abril de 2013 o “ACRO TANCOS
2013”, um evento organizado pelos Clubes AMP—Associação de
Modelismo "Os Pikuínhas" e CJA — Clube de Jovens "Os
Aerocalminhas".

A prova, inicialmente marcada para 13 e 14 de Abril, acabou por ser
realizada apenas no dia 13 devido a um número infelizmente reduzido
de participantes (5 em F3A, 2 em F3AN e 1 em F3AI) e decorreu
normalmente sem problemas, num ambiente de agradável convívio
entre todos, organização e concorrentes, o que em conjunto com um
dia de meteorologia agradável proporcionou um evento muito bem
sucedido e pelo qual estão de parabéns os Clubes organizadores.
O almoço e o “lanche” de distribuição de prémios decorreram na base
que disponibilizou o acesso à messe e a uma sala de convívio o que
facilitou imenso o decurso do evento e proporcionou a todos os
participantes refeições a um preço baixo e um maior convívio entre
todos.
Foram realizadas quatro mangas em todas as classes e os resultados
foram os seguintes:
F3A
CLUBE

PONTOS

CJA

3000,00

Rui Ferreira

CALIZ

2960,00

Oscar Lopes

LAC

2922,32

Valter Silva
João Santos

LAC
CJA

2867,23
2666,25

CLASS. NOMES DA LICENÇA

1º

Rui Pedro Mendes

2º
3º
4º
5º

F3A-N
CLASS.

NOMES DA LICENÇA

CLUBE

PONTOS

1º
2º

Bernardo Reis
Luis Eiras

PCR
IFCT

3360,1
978,95

F3A-I
CLASS.

1º

NOMES DA LICENÇA

José Miranda

CLUBE

PONTOS

CJA

3000,00
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Internet no News
Destacamos nesta secção link para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
Aeromodelo A310 de voo indoor com 2,12m de envergadura
http://youtu.be/xDtqUg8R6Jw
Filme sobre uma prova nacional, Troféu Leiria Air Race
http://youtu.be/IYWVx4AIblI
Mais um filme de uma prova de pylon indoor, organização Aerocalminhas
http://youtu.be/H109IyLT8Ak
Site Team Ariane, planos de planadores de competição e técnicas de construção
http://www.delago.de/ariane/EHome.htm
Forum interessante enviado por um associado—«Pics with links to 600+ plans»
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1333878&page=5
Canal Youtube de de análises objetivas e imparciais de produtos RC
http://www.RCModelReviews.com
Videos de alta-definição de Aviões e Helicopteros à Escala
https://www.youtube.com/user/RCScaleAirplanes

Humor no News
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Notícias e Avisos FPAM

Este modelo do hidroavião NC-4 à escala de 1:8 apresenta uma
envergadura de 5 metros e detalhes interessantíssimos, como
mostram as fotos que publicamos.
Fernando
Teixeira
demorou cerca de
quatro anos e meio a
construir este modelo
de raiz que serve
assim para ajudar a
relembrar
esta
efeméride assinalável
e de inegável interesse
histórico.

1ª Travessia Aérea do Atlântico Norte
Modelo do Hidroavião NC-4 por Fernando Teixeira
Este ano assinalou-se no Faial a passagem dos 95 anos sobre a
primeira travessia aérea do Atlântico, com escala na baía da Horta.

Queremos com esta reportagem não só divulgar este feito como
manifestar o nosso apreço pelo sucesso deste projecto de Fernando
Manuel Menezes Teixeira.

Glória ao Lieutenant-Commander Albert C. Read e à sua tripulação
que em 1919 vieram de avião desde Trepassey Bay (Terra Nova) até
Lisboa, com escala nas cidades da Horta e Ponta Delgada.

Fernando Manuel Menezes Teixeira, que não tendo nascido no Faial
é de ascendência faialense ofereceu à cidade da Horta uma réplica
do hidroavião NC-4, que se encontra em exposição no Museu da
Horta.

BMFA – British Model Flying Association
Teve a Federação Portuguesa de Aeromodelismo conhecimento de
que no passado mês de Novembro de 2014, a BMFA – British Model
Flying Association atribuiu o título de Membro Honorário ao Sr. Júlio
José de Pinho Isidro do Carmo, presidente do Clube Sam Portugal
74 e associado desta Federação.
Congratulamo-nos com a atribuição deste título honorífico, tanto
mais que se trata do único caso em que a BMFA distinguiu um
aeromodelista estrangeiro com semelhante estatuto.
Sinceros parabéns ao homenageado e desejamos que possa
continuar a valorizar o aeromodelismo, nacional e mundial, com a
sua dedicação a este desporto que nos une.
Emanuel Fernandes
Presidente da FPAm
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Fevereiro e Março no calendário ofícial da FPAm para 2015.
1º.D últ. D Mês

Organiz

Designação

Tipo

Categoria

14

FEV

ACM

ENCONTRO DE AEROMODELISMO

E

F3

(A+C+F)

PISTA DO CHÃO DAS FEITEIRAS

PEDRO ABREU

966441197

28

FEV

ACM

PROVA de PERÍCIA e PRECISÃO F3

P

F3

(AI+CI)

PISTA DO CHÃO DAS FEITEIRAS

PEDRO ABREU

966441197

1

MAR CLP

5º. ANIVERSÁRIO CLP

E

F2

(A+B+C+F+4B+ES+SM)

PISTA de VOO da MAÇUSSA

AMILCAR CONTENTE

917642743

7

MAR PCR

2º TROFÉU PCR de F3A - 3 CLASSES

N

F3

(A+AI+AN)

PISTA MUNICIPAL de AEROMODELISMO - SEIXAL

MANUEL CUNHA

916956619

8

MAR AMP

ENCONTRO INDOOR "Os Pikuinhas"

E

F3

ELECTRICOS-TODOS

PAVILHÃO MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

CARLOS LEMOS

917631512

14

MAR LIPA

PÓVOA 2015

N

F3

TODAS

AERÓDROMO DE PÓVOA DE VARZIM - LAUNDOS

PAULO GUIMARÃES

962461036

14

MAR ACM

ENCONTRO DE AEROMODELISMO

E

F3

(A+C+F)

PISTA DO CHÃO DAS FEITEIRAS

PEDRO ABREU

966441197

15

MAR CACO

6º.PYLON DE CÔJA 2015 1ª. PROVA

N

F3

(D+DI)

AERÓDROMO de CÔJA

VASCO SANTOS

965402205

21

MAR CAL

TAÇA de PORTUGAL de F4C

T

F4

C

POCEIRÃO

ABEL COELHO

963055423

28

MAR LIPA

2015 TROFÉU CEGONHA F5J

N

F5

J

MENDÕES-TROFA

PAULO GUIMARÃES

962461036

28

MAR ACM

PROVA de CORRIDAS F3DI

P

F3

DI

PISTA DO CHÃO DAS FEITEIRAS

PEDRO ABREU

966441197

MAR CLP

5º. TROFÉU D'INVERNO CLP de COMBATE

N

F2

(D+E+CMG)

PISTA de VOO CIRCULAR CLP-QUINTA do CONDE

AMILCAR CONTENTE

918260179

MAR CAS

ENCONTRO DO 33º ANIVERSÁRIO

E

F3+F4

(A+B+C+J+AI+CI+3M)+C

PISTA do CLUBE de AEROMODELISMO de SETUBAL

JOAQUIM ALBINO

936761978

28
29

29

Classe

Local

Pessoas Contacto

Telefones

Contatos FPAm
Contatar a FPAm é fácil e pode fazê-lo por várias vias.
Endereço da sede:
Rua Aristídes de Sousa Mendes, nº 4C E2, Telheiras
1600-413 Lisboa, Portugal
Horário na sede:
Atendimento das 10:00h às 14:00h e das 15:00h às 19:00h (2ª a 6ª).
Estamos encerrados aos sábados, domingos, feriados nacíonais e
munícipais, de 1 a 31 de Agosto e nos dias 24 e 31 de Dezembro.
Endereço apartado:
Federação Portuguesa de Aeromodelismo
Apartado 4519
1511-601 Lisboa - Portugal
Contato telefónico:
Telefone - 217 166 812

Fax/Gravador - 217 166 815

Correio Electrónico:
fpam@fpam.pt
Edição FPAm News
O boletim de informação da FPAm, «FPAm NEWS», é da responsabilidade da Federação Portuguesa de Aeromodelismo, e é de
edição mensal, podendo a edição ser adiada por falta de conteúdos.
O boletim, é de todos os clubes e aeromodelistas. Assim, solícitamos o fornecimento de material para publicação, o envio de
fotografias, importante para ilustrar o artigo, e um texto descritivo, de eventos, atividades e notícias que envolvam o
aeromodelismo e eventuais atividades federativas ou clubísticas relacionadas com o aeromodelismo.
O endereço para onde efetuar o envio dos artigos é fpamnews@gmail.com.
Vamos dar a conhecer o nosso hobby.

Edição: David Lopes
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