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Fala o Presidente
Caros associados,
Quero aproveitar mais esta oportunidade para sublinhar o
apreço da Direcção da FPAm pela realização de boa
percentagem dos eventos constantes no nosso Calendário de
Eventos para 2015, alguns dos quais com participações
notáveis a nível nacional, do que são exemplos alguns Opens
internacionais bem como competições nacionais e alguns
encontros já realizados.

Nesta edição
Competição
F3A Leiria World Cup
SAM European Championship 2015
Troféu Fernando Grave F2A/B/C/F

Sem querer particularizar registamos com muito agrado a
divulgação que alguns destes eventos obtiveram junto dos
meios de comunicação locais e até mesmo a nível nacional,
através de algumas reportagens televisivas. Os Clubes e todos
os participantes nas respectivas organizações estão de
parabéns e desejamos que os restantes Clubes possam seguir
este bom exemplo de divulgação do AEROMODELISMO
NACIONAL.

Técnica

Aproveito igualmente para voltar a sublinhar a necessidade de
enviar atempadamente à FPAm, nos modelos próprios,
informação sobre a realização de todos os eventos, sejam eles
Opens Internacionais, Competições Nacionais ou Encontros,
para que nos relatórios que o IPDJ nos solicita regularmente
possamos dar uma imagem completa da actividade
Aeromodelística Nacional. Todos teremos a ganhar com a
correcta percepção da nossa actividade pelas entidades
reguladoras do desporto nacional.

Estabilidade de Voo (Continuação)

Bons voos e sempre em segurança.

F2D Barcelona World Cup
4º F5J – LAC 2015
TROFÉU F4 CAL 2015
Eventos
XIX Encontro de Hidroaviões

Internet no News

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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Competição

F3A Leiria World Cup

F3A Leiria World Cup, é uma competição da Taça do Mundo de
acrobacia de precisão em Aeromodelismo, que decorreu nos dias 4 e
5 de Julho de 2015, na pista de Aeromodelismo do Caliz – Clube de
Aeromodelismo do Liz, na Ortigosa, em Leiria.
A prova regressou a Leiria, após 4 anos e contou a participação de
22 atletas, em representação de países como Portugal, Bélgica,
Espanha, França, e São Marino.
De referir que nunca uma prova desta natureza contou com um
número tão elevado de participantes, o que permitiu a sua pontuação
máxima no Ranking da Taça do Mundo.
A organização da competição, contou com 5 juízes internacionais,
vindos de Espanha, São Marino, Portugal e Holanda, bem como, um
júri internacional.
Os primeiros pilotos começaram a chegar a Leiria, no dia 1 de Julho e
de imediato iniciaram os treinos de preparação para a prova.
Nesta edição da Taça do Mundo de F3A, o Caliz- Clube de
Aeromodelismo do Liz, associou-se à SAMVIPAZ, que é uma
Associação de Solidariedade Social sedeada na Ortigosa, em Leiria.
Continua na próxima página.
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Iniciada a competição no sábado dia 4 de julho pelas 8h00, foi
possível constatar excelentes condições meteorológicas que
permitiram a realização dos voos da primeira manga durante o
período da manhã, cujo primeiro lugar foi alcançado pelo piloto
Sesbastiano Silvestre, de São Marino, conhecido pela marca Sebart.
No final da primeira manga, pilotos e visitantes, foram surpreendidos
com a exibição dos F16 que descolaram da Base Aérea n.º 5, num
verdadeiro espírito de colaboração entre a Força Aérea Portuguesa e
o Caliz – Clube de Aeromodelismo do Liz, tornando inesquecível
aquele momento.
Após o almoço, seguiram-se mais duas mangas do programa P15,
ambas conquistadas por Sebastiano Silvestri.
Na noite de 4 de Julho os pilotos e acompanhantes participaram
numa típica sardinhada Portuguesa, com música popular e até na
tradicional “Queimada” de Paco Piñero e Gloria Muñiz, juízes
espanhóis, nas instalações da SAMVIPAZ.
O domingo 5 de Julho estava reservado para mais uma manga de
P15, seguido das finais, com a execução do programa F15, sendo
que, nas finais participaram apenas os sete primeiros pilotos
classificados após os quatro voos do programa preliminar P 15.
Mais uma vez, o piloto Sebastiano Silvestri demonstrou domínio
absoluto conquistando assim o primeiro lugar na F3A Leiria World
Cup 2015, seguido do piloto espanhol Juan Rombaut e na terceira
posição, outro piloto espanhol, Christian Paradela.
Continua na próxima página.
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Uma vez que, esta prova pontuava para o campeonato nacional de F3A FAI, a classificação nacional ficou distribuída do seguint e modo: 1º Rui
Ferreira; 2º Óscar Lopes, 3º Valter Silva.
O balanço da F3A Leiria World Cup foi positivo, e para tal, contribuiu o apoio da Federação Portuguesa de Aeromodelismo, do M unicípio de
Leiria, o patrocínio da Sebart, Krill Models, João Matos Rc, Fullymax Battery, APC, Making Opportunity, Lisotel e o acreditar de que é possível.
Todas as fotografias e vídeos da F3A Leiria World Cup 2015 em http://www.facebook.com/leiriaworldcupf3a
Caliz

A FPAm considera que a cobertura da imprensa regional ao evento, neste caso o Diário de Leiria, foi um bom exemplo, a seguir pela
organização dos vários eventos nacíonais, promovendo a modalidade junto do público dando projeção à mesma.
FPAm
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Competição

SAM European Championship 2015

No ano passado construí um modelo para ir ao Campeonato da
Europa de “Old Timers”, na Itália, perto de Veneza. O modelo, um
Lanzo’s Bomber foi escolhido essencialmente para poder ser
“dissecado” e caber numa caixa com dimensões mínimas atendendo
à viagem de avião. Por razões de saúde de um familiar tive de
cancelar a participação na prova.
Este ano voltei à carga e lá consegui ir à República Checa onde se
desenrolou o campeonato. Mas, em relação à minha ida a esta prova,
tenho de fazer algumas considerações e agradecimentos:
A caixa, construída
em madeira, de
modo a ser leve,
não resistiu ao
“tratamento”
do
pessoal
do
“handling”
dos
aeroportos,
aparecendo
bastante danificada
e
o
mesmo
acontecendo
ao
modelo.
Foram
horas de reparações. Não segui os conselhos do Manuel Cunha. A
próxima caixa vai ser de chapa de aço da norma ASTM A-514.
A rapaziada do PCR foi excecional em dois aspetos: aconselhamento
técnico e penosa busca e salvamento do modelo que se espetou nos
baixios circundantes da pista de Sta Marta de Corroios. Ressalvo o
“espetou”; eu é que, por burrice, o fiz espetar.
A ajuda do Fernando Coelho e descendente #1 para aspetos da
mecânica do motor e aviso sobre as lipo e as viagens de avião.
Como já devem estar a perceber, desde Janeiro deste ano que não é
permitido transportar baterias lipo em aviões de passageiros. Só
podem viajar se integradas num equipamento como telemóvel ou PC
ou em voos cargo. Determinação da IATA. Encomendei à HK Europa
o conjunto de baterias necessário e mandei-o entregar à Organização
da prova. Funcionou, mas fica como aviso a eventuais viagens por
via aérea para participações internacionais.
A Fpam arranjou, atempadamente, uma extensão do seguro de
responsabilidade civil, e pagou. E desejou-me uma boa viagem, e
uma óptima participação na prova. Não foi?
Continua na próxima página
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Mas fui compensado na cerimónia de abertura do Campeonato. Lá
estava a bandeira nacional ao lado das dos outros 13 países
participantes. E portada por uma das lindas majoretes que
abrilhantaram a cerimónia.
Desportivamente falando, estava convencido que ia dar uma
“bigodaça” naquela malta. O modelo, da classe ELOT (“Old Timers”
com motorização elétrica, bateria lipo não superior a 2S, 45s de
tempo de motor e planeio para um máximo de 600s de voo) subia a
270 metros, o que me levava a pensar em ir ser “campeão”. Mas, mal
começou a prova, vi modelos a subir acima dos 400 metros. A
“bigodaça”, afinal, ficou por um 58º lugar entre 71 concorrentes que
pontuaram.
Todo o campeonato foi espetacular. Das 9h30 às 18h00 de cada um
dos 4 dias havia sempre modelos no ar. As 11 classes foram voadas
com simultaneidade de duas ou três proporcionando um espetáculo
de Aeromodelismo muito interessante. Só duas classes não tiveram
“fly off”. O convívio com os participantes, centena e meia, foi
excecional, permitindo muita aprendizagem e fazer-me sentir ainda
longe da assintota horizontal da curva de aprendizagem. Cada
participante concorreu, geralmente, a quatro ou cinco classes. Para
terminar, houve uma notável exibição de modelos RC, incluindo um
simulacro de bombardeamento feito por 6 escalas da 1ª guerra a um
acampamento francês.
Devo acrescentar que a média de idades dos participantes não
denunciava juniores. Mas havia, para além do reumático, muita gente
jovem. E é uma pena que este conjunto de modalidades não seja
praticado em Portugal. É simples, acessível, relaxante e tem o mérito,
como o extinto Voo Livre, de possibilitar a um qualquer uma boa
classificação devido às “misteriosas” térmicas. Não é como a
generalidade das modalidades por cá praticadas em que, à partida, já
se sabe quem vai ganhar, reduzindo substancialmente o leque de
praticantes por falta de interesse.
Carlos Bastos
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Competição

Troféu Fernando Grave F2A/B/C/F

Caros Amigos,
Realizou-se no passado dia 12 de Julho o evento " Troféu Fernando
Grave F2A/B/C/F ".
Foi um dia muito ventoso... mas fantástico, passado na companhia de
amigos que já não víamos à longa data. Foi uma grande alegria revê
-los e garantidamente trouxemos à competição mais dois potenciais
pilotos de F2B que já à mais de 10 anos não voavam um acrobata.
Falo de Ricardo Grave, e Nuno Grave que muito boa conta deram da
tarefa que tinham pela frente, ao ponto de conseguirem um fantástico
2º Lugar (Ricardo Grave) e um Quarto Lugar (Nuno Grave). Isso
demonstra a qualidade dos pilotos e garante que um regresso trará à
categoria um aumento do nível de qualidade nesta classe.
O evento teve na sua base recordarmos o nosso ausente Amigo
Fernando Grave ao qual fizemos uma pequena homenagem no Final
do Evento. Tendo sido proferidas algumas palavras de
agradecimento, e distribuindo aos filhos diplomas de reconhecimento
a título póstumo, pela colaboração com o Clube Control Line Portugal
e pelo seu percurso, pela lides da acrobacia como Juíz de referencia
pela sua participação em vários campeonatos do mundo e europa e
ainda em muitas provas da Taça do Mundo como Juíz de F2B.
Ganhou o respeito de todos pela sua dedicação e empenho e pela
sua disponibilidade em ajudar todos quando lhe solicitavam ajuda.
Para ele o nosso obrigado pelo seu legado que ainda hoje serve de
referencia aos actuais juízes em exercício.
Continua na próxima página.

Pág 7
Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

FPAM NEWS Nº 26 - JULHO 2015
Também interessante foi a colaboração do Amigo Pereira da Costa
que emprestou um dos seus modelos de velocidade para um ensaio
real de competição, que permitiu que pela primeira vez voasse um
modelo de velocidade F2A na pista da Maçussa. Ficou provado que
podemos fazer ali eventos de F2A. As dimensões da pista não são
generosas mas, são suficientes para a práctica da categoria.
As Classificações ficaram distribuídas da seguinte Forma :
F2B :
1º Lugar José Filipe
2º Ricardo Grave
3º Hugo Geraldes
4º Nuno Grave
5º Amílcar Contente
6º António Mortinho
7º Hugo Purificação
F2F
1º Contente / Goulão
2º Cardoso / Mortinho
3º Abel / Janeiro
Amílcar Contente
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praticamente, perdas de energia causadas por elementos exteriores.
Para quem gosta de Física estamos, portanto, perante um sistema que
apenas faz trocas de energia potencial (variações de altitude) com
energia cinética (variações de velocidade).
Passando à prática, a frequência das oscilações é dada por:

Técnica

Estabilidade de Voo

Continuação do artigo iniciado no FPAm News 24.
Estabilidade de Voo - Fugoide
Movimentos anormais ao longo do eixo dos xx, eixo segundo o qual o
modelo se desloca, provocam uma reação de estabilidade num modo
conhecido como Fugoide. Vamos considerar, como exemplo, um dos
nossos modelos em voo horizontal, com velocidade constante Vo.
Uma turbulência atua sobre o modelo e, instantaneamente, reduz a
sua velocidade. Tenhamos em atenção que esta redução de
velocidade é transitória. Dá-se num lapso de tempo relativamente
curto e não há qualquer atuação do piloto sobre os “sticks” do
emissor.

Essa frequência apenas depende da velocidade de cruzeiro, Vo, já que
g, a aceleração da gravidade, é constante. O que significa que, por
exemplo, para um “trainer” a voar a 10m/s a frequência é de 0,22Hz e o
período (espaço de tempo entre duas situações de voo homólogas) é
de 4,5 segundos. A atenuação das oscilações é fortemente dependente
da prestação aerodinâmica do modelo. Se a relação L/D for grande,
como no caso dos planadores de competição, o regime oscilatória
mantem-se por um ou dois minutos. Num “trainer”, em que L/D é
relativamente baixo, as oscilações param ao fim de uma ou duas
dezenas de segundos.
O modo fugoide é observável. Mas, para isso, é preciso que a
atmosfera se encontre absolutamente parada e que o modelo esteja
afastado, na horizontal, do ponto de observação.
O piloto automático dos aviões atua contra o modo fugoide procurando
manter constante o ângulo entre a trajetória do avião e o referencial
terra.
Num modelo ou avião, este modo nunca atua sozinho. O modo de
período curto também atua, muito rapidamente, repondo o ângulo de
ataque, ficando as oscilações da fugoide a repor o regime de voo
original do modelo.
E com este modo acaba a estabilidade longitudinal.

A figura 1 pretende representar a evolução do voo do modelo que se
desloca da direita para a esquerda e que, na posição #1 ainda não foi
atuado pela turbulência. Havendo perda de velocidade há perda de
sustentação e o modelo pica, pos #2. Mas ao picar o modelo ganha
velocidade e estabiliza para um voo horizontal, pos #3. Esse voo
horizontal tem velocidade superior a Vo, por razões inerciais, e o
modelo cabra, pos #4. ( Cabra, para além de animal mamífero, é uma
forma do verbo cabrar que significa voar com o nariz em cima). A
cabrar, o modelo perde velocidade e endireita para o voo horizontal,
pos #5. A perda de velocidade foi superior ao que era suposto, mais
uma vez por razões inerciais, e o modelo volta a picar, pos #6. E por
aí fora. Temos um movimento oscilatório amortecido que acabará,
praticamente, num voo horizontal à mesma altitude que em #1.
Este modo de estabilidade horizontal, que foi pela primeira vez
descrito em 1908 por um Eng. Inglês de nome Frederick Lanchester,
foi por ele quantificado através de ensaios com modelos de planador
que eram lançados do alto duma colina. Empiricamente Lanchester
estabeleceu a formulação da frequência de oscilação e do
amortecimento com um rigor muito aproximado ao das deduções
analíticas.

Carlos Bastos
Bibliografia:
[1] Etkin, Bernard; Reid, Lloid Duff; Dynamics of Flight – Stability and
Control, 1996, John Wiley & Sons Inc., ISBN 0-471-03418-5
[2] Cook, Michael V.; Flight Dynamics Principles, 2007, Elsevier Ltd.
ISBN: 978-0-7506-6927-6
[3] Durham, Wayne; Aircraft Flight Dynamics and Control, 2013, John
Wiley & Sons Ltd, ISBN 978-1-118-64681-6

O blog de aeromodelismo
http://www.vazarc.blogspot.pt/

Uma característica deste modo de estabilidade é que o ângulo de
ataque se mantém constante ao longo das oscilações. Assim, não há,
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Competição

F2D Barcelona World Cup

Realizou-se nos passados dias 27-28 Jun 2015, o XXXIX Copa de la
Mercê F2D Barcelona World Cup em Espanha.
Mais uma vez o Clube CONTROL LINE PORTUGAL, esteve
representado com 3 Pilotos e 1 Elemento no Painel de Juízes de
Combate F2D que muito honraram o nosso clube.
No Painel de Juízes tivemos a representação de Irina Nikiforova e na
competição como concorrentes a restante família Mortinho
Com a filha mais nova Ana Mortinho a Cristina Mortinho e pai, António
Mortinho.
A participação de todos resultou em lugares de
pódio e o seu desempenho foi de grande nível,
tendo por exemplo António Mortinho participado
em 3 modalidades e nas 3 teve lugares de
destaque no pódio em cada uma das categorias
(ver tabela de classificações gerais).
Foi um resultado que revela um grande nível
técnico tanto ao nível de pilotagens como também
uma boa gestão do stress desportivo derivado das
múltiplas participações.
Em relação às suas duas filhas tiveram as duas
também um desempenho muito relevante mas
destacamos a Jovem Ana Mortinho que consegue
arrancar um fantástico 3º lugar em Combate
Júnior, modalidade muito forte em Espanha mas
que a nossa Ana conseguiu ultrapassar acabando
por chegar a pódio com muito mérito.
Parabéns pelo vosso excelente desempenho.
Este é de facto um resultado que muito orgulha o
Clube que mais uma vez aparece nos lugares
cimeiros de uma competição internacional.
Amílcar Contente
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Competição

4º F5J – LAC 2015

Decorreu no dia 18/7/2015 a prova 4º F5J – LAC 2015 no clube LAC
na pista Comandante José Queirós em Braga. Esta prova conta para
o campeonato nacional de F5J e consta do calendário da FPAm.
Com dez concorrentes inscritos, e sendo esta prova, a última deste
ano, a prova era importante porque, dos dez concorrentes, pelo
menos 5 deles podiam matematicamente, ser campeão de Portugal
da modalidade.
Antes da prova começar, houve o habitual briefing feito pelo diretor
da prova e esta começou à hora prevista.
Durante parte da manhã o tempo não foi o melhor para a prática
desta modalidade, porque estava um tempo enevoado e chegou a
chover, mas com o decorrer das horas, a meteorologia melhorou
bastante acabando por ficar ótima para este tipo de modalidade, e,
prova disso foi que alguns dos concorrentes conseguissem fazer
voos quase de 10 minutos, tempo limite neste tipo de competição.
Estavam previstas 8 mangas e todas elas foram realizadas.
Realizaram-se 5 mangas durante o período da manhã e 3 mangas de
tarde.
O ambiente da prova, foi constantemente de amizade, entre ajuda e
companheirismo, fazendo com que se tivesse passado um dia
excelente de prova.
Por fim, o Vice Presidente do clube LAC, Sr. Francisco Vilas Boas,
agradeceu a todos os concorrentes assim como a todos os que
colaboraram na realização deste evento.
A classificação final foi a seguinte :
1º Rui Silva, 2º Rui Paiva, 3º José Araújo, 4º Luís Ribeiro, 5º António
Coutinho, 6º Vitor Gandarela, 7º Óscar Lopes, 8º Valter Silva, 9º
Helder Loureiro e 10º José Rocha.
Com esta classificação, o concorrente Rui Paiva consagrou-se o
campeão nacional 2015 de F5J.
LAC
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De pequenino se esticam
cabos...e com todo o cuidado!!!

Afonso Bernardo, sócio do CAL
desde o dia em que nasceu, em
ação...e em grande estilo!!!

Os três que voaram de manhã, Afonso Bernardo, Miguel Peres
e Max Braznhyy...De tarde voaram ainda Vicente Pires, João
Pires e não só...De quem será o modelo?!?!?!?!

Competição

TROFÉU F4 CAL 2015

Decorreu no passado dia 19 de Julho, domingo, a prova TROFÉU F4
CAL 2015, na pista do Colégio Militar, nas classes de F4B Maquetas,
Semi-Maquetas e Escala Silhueta.

Max Brazhnyy, que já se tinha
experimentado o Rádio Controle,
estreou-se no Voo Circular...e de
que maneira!!!

O Escolacro, modelo de treino
utilizado durante todo o dia para
os voos de treino.

Esta prova tem também as classes de F4C Maquetas Rádio Controle
e F4H Semi Maquetas Radio Controle, estando essa parte adiada,
com o devido conhecimento e aprovaçãoda FPAm, devido a obras na
pista onde seria realizada, obras entretanto já concluidas.
Iremos marcar nova data para essa realização, solicitando a sua
aprovação junto da FPAm, e disso dando conhecimento aos inscritos
e aos Clubes do país, para engrandecer ainda mais o panorama do
F4 em Portugal.
No domingo o vencedor das 3 classes foi Abel Coelho, que
infelizmente não teve adversários, pois os habituais praticantes não
se inscreveram…alguns com máquinas novas e de excelentes
qualidades, mas que infelizmente não aparecem…melhores dias
virão, assim desejamos!!!
Assim e após conclusão dos voos oficiais de prova, foram realizados
voos de treino e instrução com os “Cadetes” do
CAL, que
demonstraram estar em bom caminho para termos futuros pilotos no
voo circular.
As fotos assim o demonstram, e até uma pré mamã experimentou o
voo circular pela primeira vez…
Próximas realizações em breve…

Como largar um modelo de voo circular em segurança...

Não foi o melhor início de um voo
de prova de Escala Silhueta com o
Fokker Triplano, mas tudo acabou
em bem...

O Nieuport ainda melhor, na prova
de Maquetas

CAL

O Bantam, no voo a 45º, na prova de Semi Maquetas

Ou o método, ou o modelo, ou o instrutor,
ou o piloto, ou tudo junto, fez com que o
Max Brazhnyy realizasse ao final da tarde o
seu primeiro voo a solo...

A Silvia Pires estreou-se no voo circular, mas
bem acompanhada, pelo instrutor, pelo
marido e pela futura menina Pires...nem
uma tontura!!!

O Heli elétrico RC de Paulo Peres fazendo
um teste, para verificar se os últimos
"upgrades" resultaram...
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Eventos

XIX Encontro de Hidroaviões

Mais uma vez e como vem já sendo prática corrente o CAN – Clube
Aeromodelismo do Norte realizou mais um encontro de hidroaviões,
desta vez o XIX Encontro de Hidroaviões em Moimenta da Beira.
Apesar de este ser apenas o segundo encontro neste local
maravilhoso, houve uma forte adesão ao nível de participantes em
comparação com o encontro do ano transato. Sem dúvida que o local
escolhido “Barragem do Vilar” é uma mais-valia para um encontro
deste género tanto pela sua beleza como pelas águas calmas da
albufeira. O encontro não passou despercebido chamando à atenção
de muitos curiosos que se juntaram perto das margens do rio para
assistirem aos voos dos hidroaviões.
Há que destacar também a hospitalidade da gente da terra e em
especial à Câmara Municipal Moimenta da Beira, Bombeiros
Voluntários e ao Ar D' Rio Bar.
Este encontro contou mais uma vez com a cobertura televisiva por
parte da SIC, tendo sido a reportagem emitida no dia 19 de Julho de
2015 no Primeiro Jornal.
O CAN deixa aqui um especial agradecimento a todos os
participantes, mas acima de tudo aos aeromodelistas pois sem a sua
intervenção ativa não seria possível a realização destes convívios/
encontros magníficos.
Para o ano há mais e até lá, bons voos,
O Presidente do CAN
Manuel Cardoso
Continua na próxima página.
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Veja aqui a reportagem efetuada na SIC sobre o evento. Mais um bom exemplo de cobertura
dos média.
http://sicnoticias.sapo.pt/pais/2015-07-19-Espetaculo-aereo-de-hidroavioes-em-miniatura-emMoimenta-da-Beira

Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
Todos conhecemos os perigos inerentes à utilização de baterias LiPo. Aqui ficam dois artigos que poderão alterar o panorama atual no futuro.
Notícias de Paulo Faustino.
Adesivos impedem baterias LiOn de se incendiarem.
http://www.gizmag.com/additives-keep-lithium-ion-batteries-catching-fire/38081/?
utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=bd5386acb4-UA-22353604&utm_medium=email&utm_term=0_65b67362bd-bd5386acb4-89714005

Uma bateria de eletrólito "solid-state" que pode reclamar ser uma verdadeira Polímero de Lítio .
http://www.prologium.com/index.aspx?02F0EA87FB60FF526BD81D51338B43D5
Demonstração das capacidades da bateria... Em chinês :)
https://www.youtube.com/watch?v=tiB4ESvWYB4
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Agosto e Setembro no calendário ofícial da FPAm para 2015.

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, que pode
passar por artigos técnicos ou artigos sober eventos, atividades ou notícias, consistindo de um texto descritivo, e fotografias
importantes para ilustrar o artigo, que envolvam 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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