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Fala o Presidente
Caros associados,
Está já marcada a próxima Assembleia Geral da FPAm onde
serão votadas as propostas de plano de actividade, orçamento
e calendário de eventos para 2016.
Aproveito para apelar à participação dos representantes dos
Clubes por forma a poderem participar nos destinos do
Aeromodelismo nacional.
Na opinião da Direcção é indispensável uma maior participação
dos Clubes para garantir uma melhor comunicação e melhor
percepção dos interesses dos praticantes deste desporto.

Nesta edição

Até à data temos registada uma diminuição das propostas dos
Clubes para realização de eventos em 2016 de cerca de 20%
relativamente a 2015. O ano de 2015 foi um ano
particularmente preenchido de eventos (105 entradas no
calendário) e, de alguma forma era previsível uma diminuição
de propostas. Mesmo assim, aproveito para apelar a todos os
Clubes e principalmente aos que não marcaram eventos até à
data e que estão em condições de o fazer, que nos enviem as
suas propostas, o mais rapidamente possível, por forma a
podermos aprovar na próxima Assembleia Geral um Calendário
de eventos mais de acordo com a evolução que se tem vindo a
registar e que todos temos interesse em manter.

Competição
Open de Valladolid
Eventos
1º Gala do Desporto de Leiria
Encontro 63ª Aniversário CAL
4º Encontro INDOOR PCR + IFCT
1º Encontro SEIXALÍADA
Opinião
A prática aeromodelista de motoplanadores elétricos
Divulgação

Bons voos e sempre em segurança.

Os Nobel e o Aeromodelismo
Internet no News
Este projecto é o principio do "Homem Voador"

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Notícias e Avisos FPAM
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de orgulho, e com um sentido de missão cumprida com sucesso.
Mais uma vez os nosso sinceros parabéns ao Cardoso e ao Goulão
que foram as estrelas do evento com mais este record que colocou
mais uma vez o CONTROL LINE PORTUGAL no topo do Mundo
das Corridas.
Seguimos agora para o nosso próximo evento em Espanha desta
vez em Córdoba onde estaremos representados em Combate e
Acrobacia.
Amílcar Contente

Open de Valladolid

Competição
Caros Amigos
Mais uma vez o Clube CONTROL LINE PORTUGAL de novo em
Espanha desta vez no Open de Valladolid nas datas de 3 e 4 de
Outubro.
De uma forma geral a participação não foi tão boa como no ano
passado, no entanto em corridas F2C conseguimos chegar ao pódio,
com uma marca fantástica da Equipa Cardoso / Goulão de 3:08:6.
Este resultado passa a partir de agora a ser a melhor marca mundial
conseguida até ao momento com três equipas em competição da
primeira a última volta.
Finalmente as coisas voltam ao normal e tudo parece agora estar
devidamente reposto e com este resultado. Passamos agora a estar
novamente no topo do F2C Mundial. É um orgulho grande para o
Clube CLP este resultado e desde já aqui ficam os meus parabéns
Pela excelente marca obtida.
Em acrobacia estivemos perto (com um quarto com Amílcar Contente
e um quinto lugar com Stanislav Dubovytskiy) mas não foi o suficiente
para chegar ao pódio. Foi também muito interessante terem
participado neste evento dois pilotos Chineses de topo, e realmente
fizeram muita diferença. Estão num nível mesmo muito alto. Consta
que vivem e treinam num centro de alto rendimento em Pequim e
treinam todos os dias, e é claro que isto faz toda a diferença, fazem
disto a sua vida, são pagos para voar e nada mais fazem senão voar
F2B. Não admira portanto o excelente nível atingido. Chegaram na
terça-feira 4 dias antes do evento e treinaram todos os dias das 8 da
manhã ás 5 da tarde sem parar para se adaptarem à pista e à altitude
de Valladolid.
Em Combate embora com toda a garra e empenho, desta vez os
nossos combatentes não foram tão felizes como no ano passado,
tendo ficado em quinto lugar execuo (falo de Serghei Fomin e de
Anatoliy Pipko) mas foram valentes da forma como se bateram com
os seus rivais espanhóis, que desta vez levaram a melhor. As coisas
são mesmo assim não se pode ganhar sempre. Mas o que conta foi a
forma como todos se entregaram e a valentia com que se bateram
por um lugar no pódio.
Mas o Clube não esteve só presente com pilotos e mecânicos. Hoje
em dia o valor do CONTROL LINE PORTUGAL é já reconhecido
internacionalmente também ao nível organizativo, por isso nos foi
endereçado o convite para participarmos na organização do evento
com mais três associados . Nomeadamente o Pereira da Costa como
Juiz F2C, O Loureiro de Sousa como Júri FAI em Combate, e o Luís
Valério como Juiz de F2B que depois da sua presença em Itália
também como Juiz de acrobacia recebe agora este convite para
Valladolid. De acordo com feedback dos participantes, o desempenho
dos nossos Juízes e Júri foi muito apreciado o que nos deixa cheios
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1º Gala do Desporto de Leiria

Eventos
No dia 10 de Outubro de 2015, teve lugar a 1ª Gala do Desporto de
Leiria promovida pela Câmara Municipal de Leiria no Teatro José
Lúcio da Silva.
Pretendia-se homenagear os desportistas que desempenharam um
papel relevante na actividade desportiva federada.
O Aeromodelismo ocupou o seu lugar com a homenagem ao piloto
do Caliz- Clube de Aeromodelismo do Liz e campeão nacional Rui
Ferreira.
A prova de aeromodelismo denominada F3A Leiria World Cup 2015,
recebeu o prémio de Evento Desportivo do Ano, numa categoria
muito disputada, entre uma forte concorrência.
Para a conquista do prémio do Evento Desportivo do Ano, foi
fundamental a união dos aeromodelistas, que permitiu o destaque do
Aeromodelismo na primeira edição da Gala do Desporto de Leiria
perante uma plateia cheia.
Filipe Bernardino
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voos tivesse sido realizada, durante todo o dia.
E para ajudar, pois de barriga vazia teria sido bem pior, o CAL, em
colaboração com um restaurante da localidade, de seu nome

Eventos

Encontro 63ª Aniversário CAL

Para comemorar mais um aniversário, o CLUBE AEROMODELISMO
LISBOA, realizou um Encontro, na pista do Poceirão, com a presença
de muito público, o que é de salientar, e de pilotos (dezanove
federados, representando quatro Clubes, e vários batismos de voo,
com instrutor, como sempre fizemos), oriundos de vários Clubes do
País, que resolveram juntar-se a nós nesta data, dia exato da

TACHOS E PANELAS, ofereceu o almoço!!! Bastava ter aparecido e
comido!!! E a gerência ainda ofereceu os cafés a toda a rapaziada!!!
Em grande e muito apreciado por todos, pois almoço volante,
permitiu a alguns irem reabastecer, ficando sempre gente da
organização na pista, enquanto outros iam voando, e aguardando
pela sua vez de irem à prova gastronómica.
Sorteio de vales de
compras numa loja da
especialidade,
a
HPMODELISMO,
permitiu
a
alguns
obterem mais do que
uma
simples
recordação,
pois

aprovação de fundação do CAL em 1952, a 26 de Setembro.
Muitos voos, muitos modelos estreados, agradável convívio e duas
colaborações de grande peso:
O CAS, CLUBE AEROMODELISMO DE SETUBAL, que nos cedeu,
pela enésima vez, a sua pista, para mais uma realização em grande,
e que se fez representar, por todos os elementos da sua Direção. Um
grande bem haja para todos eles!
S.PEDRO, que tem sido um
aliado de sempre do CAL, e
que mais uma vez, não se
fez rogado, trazendo bom
tempo para este sábado de
aeromodelismo.

poderão
gastar mais
em
aeromodelismo do que o que
estavam à espera. Obrigado
pelo patrocínio e apoio!

Para além dos pilotos e seus
modelos
que
estiveram
presentes, um dos modelos
de instrução do Clube esteve
permanentemente de serviço,
para os que quiseram
experimentar pela primeira vez a pilotagem de rádio controle. Em
duplo comando sempre, alguns deles mostraram que ambição, não
lhes falta, pelo que o futuro parece risonho. Outros regressaram à
atividade que já tiveram, demonstrando que quem sabe, não
esquece, e outros confirmaram que, após batismo de voo em
ocasiões anteriores, estão mais evoluidos.
Desde modelos com motorização eletrica, quer motoplanadores, quer
acrobáticos, passando pelas maquetas, até aos de combustão
interna, a metanol ou gasolina, de tudo houve, e em grande estilo.
Estreias absolutas, experiências realizadas e a confirmar que estão
todos no bom caminho, fizeram com que mais de uma centena de

Continua na próxima página.
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ver que o número de modelos motorizados com super acabamentos,
super motores e a fazer super acrobacias é muito, mas muito, superior
aos simples modelos planadores. Este aspeto, que considero
absolutamente anormal, contrasta com o que se passa na generalidade
do mundo aeromodelista. E temos exemplos através de revistas ou
“sites” na “Net” dos países aqui próximos de nós. Espanha, França,
Inglaterra, em todos eles
podemos constatar que os simples
planadores estão, relativamente, muito mais presentes.

Grande dia de Aeromodelismo, encerrado com bolo de aniversário,
também oferecido a todos os presentes, participantes e público, e
com um leilão “live” de uma maqueta de uma B29, multimotor
emblemático, de voo circular, realizado por sócios do Clube, e que na
época ia sempre para a pista, fazer o seu voo da ordem, com motores
desmontados de outros aeromodelos, pois ninguém tinha posses
para ter 4 motores iguais disponíveis para que se pudesse voar.
Então, como hoje, o CAL sempre com sócios com grande espírito
aeromodelístico e de entreajuda, para que a atividade crescesse
sempre!
63 já passaram, comemoramos desde já o nosso 64º ano de vida,
Para 2016, lá estaremos para comemorar…se quiserem estão desde
já convidados a aparecer.
CAL

E digo simples planadores porque, por cá, além de poucos praticantes,
a fórmula praticada é a mais dispendiosa e sofisticada, como se pode
ver pelos modelos nas fotos que acompanham o artigo de V.
Gandarela. Considerando os noventa e tal Clubes ditos federados, só
três praticam efetivamente planadores, na versão pura ou elétrica. A
desproporção é enorme considerando que os planadores são,
geralmente, mais baratos, simples de construir (quem???) fáceis de
transportar, aliciantes de pilotar se houver concentração do piloto na
captura de ascendentes, facilidade na organização de provas, dado que
o importante fator de mérito é o simples tempo de voo e não as
avaliações subjetivas de um júri. Aqui ao lado, em Espanha, quase
todas as semanas há uma competição. E, como os espanhóis estão
muito “atrasados” no Aeromodelismo, eles ainda têm, para além do F5J
altímetro, as fórmulas 6k (6000 Joule que são os tais 200W/kg em 30
segundos) para modelos até 2,5 metros de envergadura, 4k para
modelos com mais de 2,5 metros e uma quarta fórmula que limita a
bateria motora a 50g de peso, 2S e 1000mAh.
Associando o que está escrito à minha vontade de construir apresento
a foto dos componentes de um “Bubble Dancer”, eletrificado, modelo
desenhado pelo Prof. Mark Drela, há 15 anos, e que tem servido de
inspiração para os modelos fabricados nos países do centro da Europa
e que por aí voam. A fuselagem, corpo central e “boom”, são de origem
croata, graças ao Eng. Luís Domingos, e a motorização é HK.

A prática aeromodelista de motoplanadores elétricos
O artigo publicado na anterior FpamNews, da autoria do Dr. Vítor
Gandarela, descrevendo a notável iniciativa de dois Clubes do Norte,
através de alguns dos seus adeptos do “voo silencioso”, que se
deslocaram mais de duas centenas e meia de kilómetros para
mostrar ao pessoal do CALIZ tudo o que de bom tem a prática de
planadores, constitui o mote para o que a seguir vou escrever. Não
me compete, humilde aeromodelista, fazer elogios a quem faz a
divulgação daquela classe do modo que foi feita. Existem cúpulas a
quem cumpre avaliar e premiar os comportamentos que se têm como
exemplares. Mas, não consegui perder esta oportunidade.
Desta vez, digo aos praticantes das modalidades motorizadas, ao
estilo F3A e outras, para lerem o que se segue. Talvez valha a pena
alguns minutos de atenção.
Por razões que não compreendo existe um profundo desequilíbrio
entre as modalidades RC praticadas por cá. Basta ir a um qualquer
encontro, ou prática livre em qualquer aeródromo ou campo de voo e

Espero que este modelo voe, para o ano, no campo de voo do CALIZ,
numa prova ou encontro que aquele Clube realize, depois da promoção
que foi feita. E que me deixem participar, o que nem sempre sucede
com outras organizações…
Carlos Bastos
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4º Encontro INDOOR PCR + IFCT

Eventos
Realizou-se no dia 3 de Outubro de 2015, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, o 4º Encontro de INDOOR do PCR + IFCT.
Participaram no Encontro 12 aeromodelistas, representando 4 clubes – 5 do PCR, 3 do IFCT, 1 do CAL e 3 da APSIA, com um total de 25
modelos.
PCR

Um Tiger Moth em voo.

Voo inaugural do B-17 do Paulo Faustino.

Voo do canard de Voo Livre de José Cunha.

Modelo da Classe F1M de Baptista Pereira em voo.

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

Voo do canard de Voo Livre de José Cunha.

Pág 6
Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

FPAM NEWS Nº 28 - OUTUBRO 2015

Os Nobel e o Aeromodelismo

Divulgação
Ao longo da minha atividade como Aeromodelista tenho procurado
divulgar a modalidade não como uma brincadeira de aviõezinhos feita
por gente adulta, só na idade, vocacionada para o entretenimento
próprio das crianças, mas sim como uma prática desportiva que
envolve (ou é suposta envolver) diversos e profundos conhecimentos
em áreas técnicas e científicas muito diversificadas.
Quando os aeromodelos são construídos pelos praticantes (atividade
que parece ter acabado em Portugal) estão em jogo todos os
conhecimentos sobre o comportamento mecânico das madeiras e dos
compósitos, profundas aplicações das teorias de estruturas, das colas
e outros elementos de ligação, entelagens, etc.. Por outro lado, pôr
um modelo no ar desafiando a gravidade e dando-lhe, com ou sem
controlo, a estabilidade de voo necessária para não reduzir o modelo
a um monte de lenha (ou de compósitos), exige conhecimentos que,
bem analisados, têm uma forte componente de mecânica física. E se
pensarmos nas motorizações, com todas as suas complexidades e
“nuances”, claro que estamos perante uma atividade muito longe de
uma brincadeira de aviõezinhos.
Dentro deste espírito, é interessante referir que, pelos menos, dois
Prémios Nobel já foram atribuídos a Aeromodelistas. O que nos
deixa, obviamente, orgulhosos (não sei quantos Nobel premiaram
jogadores de futebol…). Do que sei, o primeiro foi recebido por Paul
Dirac, matemático escocês, juntamente com Erwin Schrödinger, em
1933. Foi o da Física devido aos seus avanços sobre mecânica
quântica, e a descoberta da partícula oposta ao eletrão, o positrão.
Paul Dirac (o nome parece francês, pois o pai era suíço) foi
Aeromodelista lá para os lados do condado de Essex, na Grã
Bretanha. Não consegui, até agora, saber objetivamente quais os seu
“feitos” na modalidade. Mas sei que praticou “borrachas” com os
regulamentos da época. Quem tem alguma graduação em
engenharia de telecomunicações conhece a célebre função de Dirac,

ou delta de Dirac, que tão profunda aplicação tem na análise de
espetros. E, certamente, em outros domínios das engenharias.
O outro Nobel laureado é David Wineland em parceria com o francês
Serge Haroche. O prémio foi atribuído em 2012 e contemplou os
respetivos trabalhos em métodos para medir e manipular partículas
preservando a sua natureza quântica. Foi mais um Nobel da Física,
claro. O Dr. Wineland é um ativo praticante das modalidades AMA de
motomodelos, semelhantes ao F1C da FAI. Pertence a um clube
conhecido por MMM – Magnificient Mountain Men que tem atividade em
Boulder, no Colorado, EUA.
Na apresentação do
seu trabalho, o Dr
Wineland, que se vê
na foto a afinar o
motor
de
um
motomodelo, referiu o
paradoxo do “gato de
Schrödinger”.
Engraçada
coincidência de o
nome deste Físico
aparecer
relativamente a cada
um dos dois Nobel
Aeromodelistas.
Lamentavelmente,
Schrödinger faleceu
em 1961. Se fosse
vivo pediríamos à
direção do CAS para lhe enviar uma proposta de sócio…
Referências: Rick Pangell in 46th Annual Report NFFS, Symposium,
2013
Carlos Bastos

Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.

Este projecto é o principio do "Homem Voador"
Inventor canadiano - Catalin Alexandru Duru, testa novo protótipo
http://www.cbc.ca/news/technology/hoverboard-duru-1.3270569

João Loureiro de Sousa
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Ao início da manhã do dia 26 de Setembro, primeiro dia do Encontro, o
cenário já era este.

1º Encontro SEIXALÍADA

Eventos
Num verdadeiro fim-de-semana de Verão já com o Outono à porta,
com vento moderado, realizou-se nos dias 26 e 27 de Setembro de
2015, na Pista Municipal de Aeromodelismo do Seixal o 1º Encontro
SEIXALÍADA.
Participaram nos 2 dias do Encontro 45 aeromodelistas,
representando 9 clubes – 32 do PCR, 6 do IFCT, 1 do CRAM, 1 do
CALIZ, 1do H13, 1 do ROAR, 1 do CAL, 1 do GAAV e 1 do ASAS,
com um total de 68 modelos. A maioria dos participantes esteve
presente nos dois dias do Evento.
No segundo dia do Encontro, foram disponibilizados, no período da
manhã, 3 slots de voo de 15 minutos cada para os mini quadcopters
para deleite dos adeptos desta variante do aeromodelismo.
PCR

Em primeiro plano, a panóplia de equipamentos electrónicos para os
mini quadcopters.

Notícias e Avisos FPAM

A FPAm no Facebook
A FPAm tem mais uma forma de comunicar... através da criação da sua página no Facebook.
Esta página servirá como mais um canal, na divulgação da actividade da federação, dos clubes
associados e dos aeromodelistas. Servirá também para a divulgação de temas e fotos de interesse
aeromodelístico.
Esta página está também aberta a contribuições de todos, com conteúdos de interesse para a
comunidade aeromodelística.
O endereço é:
www.facebook.com/fpaeromodelismo
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Novembro e Dezembro 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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