Dezembro de 2015

FPAM NEWS Nº 30
Boletim de informação da Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Fala o Presidente
Caros associados,

Nesta época festiva quero aproveitar a oportunidade para
manifestar a todos os associados e respectivas famílias os
nossos desejos de Boas Festas e de muita saúde e felicidades
no próximo ano de 2016.

Nesta edição
Competição
Taça de Portugal 2015 de F3A
5º Troféu de Outono de Combate
2º LACrobatics 2015

Esperamos contar com a maior colaboração possível por parte
de todos os Clubes e respectivos dirigentes e praticantes, para
fazer de 2016 um bom ano para o Aeromodelismo nacional,
com bons eventos desportivos, atractivos para participantes e
público em geral.
A divulgação e a promoção do Aeromodelismo nacional, está
nas mãos de todos e com todos contamos para que o nosso
desporto possa crescer.

Eventos
2º Encontro de INDOOR do PCR
Técnica
Estória de um modelo quase perdido
Internet no News

Bons voos e sempre em segurança.

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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Os Concorrentes. Da esquerda para a direita, em segundo plano, Pedro
Jesus(CJA), Filipe Bernardino (CALIZ), Rui Ferreira (CALIZ), João Santos
(CJA), Luís Eiras (IFCT), João Santos Silva (PCR), António Almeida (PCR)
e em primeiro plano António Martinho (PCR) e Daniel Maurício Costa
(PCR).

Taça de Portugal 2015 de F3A

Competição
De acordo com o Calendário Oficial para 2015, a Taça de Portugal
2015 de F3A realizou-se na Pista Municipal de Aeromodelismo do
Seixal, em Santa Marta do Pinhal, Freguesia de Corroios, Concelho
do Seixal, no dia 28 de Novembro de 2015.
A prova decorreu normalmente, com condições atmosféricas normais
para a época, com vento fraco a moderado que não ultrapassou os
21 Km/h de rajada máxima e céu limpo.
Inscreveram-se para a Prova um total de 10 concorrentes, assim
distribuídos:
5 Concorrentes na Classe F3A-FAI, representando 3 Clubes – 2 do
CALIZ, 2 do CJA e 1 do IFCT
2 Concorrentes na Classe F3A.N, representando 2 Clubes – 1 do
PCR e 1 do H13
3 Concorrentes na Classe F3A-I, representando o PCR
Concorreram 2 Equipas na Classe F3A-FAI (CALIZ e CJA), 1 Equipa
na Classe F3A-Nacional (PCR) e 1 Equipa na Classe F3A-Iniciados
(PCR).
PCR

Equipa de Juízes e Auxiliares. Da esquerda para a direita, Filipe
Brazão (CJA), José Salgueiro (PCR), Pedro Moleiro (PCR), Manuel
Cunha (PCR), Ângelo Cunha (PCR), José Moura (PCR), Rui
Dionísio (PCR) e Jorge Sequeira (PCR).

Preparação dos modelos para a prova.
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Rui Ferreira (CALIZ), vencedor da Taça de Portugal 2015 na Classe F3A-FAI
após receber o troféu das mãos do Presidente da Mesa da Assembleia Geral
da FPAm, João Loureiro de Sousa.

O almoço.

nosso amigo Serguei Fomim que foi o herói Português do evento pela
seu merecido resultado.
Em relação ao local onde decorreu o evento desta vez resolvemos
efetuar um primeiro teste à nova infraestrutura do Clube que ainda
não está concluída mas optamos por realizar lá o evento, com o
objetivo de começarmos desde já a publicitar o novo local
aproveitando a participação dos nossos amigos Espanhóis para
garantir que no próximo evento em Fevereiro 2016 possamos ter uma
participação maior de Espanha motivada pela publicidade entretanto
efetuada pelos participantes Espanhóis deste ano.
Os representantes da
autarquia
fizeram-se
também representar na
pessoa
do
srº
presidente da Junta de
Freguesia da Quinta do
Conde
“Srº
Victor
Antunes” assim como
um representante da
Câmara Municipal de
Sesimbra Drº Paulo
Pires, responsável pela
reconversão da Várzea
onde a pista está

5º Troféu de Outono de Combate

Competição
Mais uma competição organizada pelo Clube CONTROL LINE
PORTUGAL desta vez o 5º Troféu de Outono de Combate.
Foi um evento que envolveu novamente participantes de Espanha
tanto ao nível de pilotos com 3 participações (o medalha de Prata
Júnior no campeonato da europa da Bulgária deste ano, Nacho
Gutiérrez, o Mario Rioja e também o Benjamin Pérez. Também
tivemos a participação de uma Juíza internacional FAI, Isabel
Gutiérrez que nos deu suporte técnico e suporte na coordenação do
evento, tendo servido também de formação e de aferição de critérios
como se impõe nestes casos para os Juízes nacionais que
participaram no evento ( Amílcar Contente, Irina e Pereira da Costa).
De Portugal tivemos a participação de mais três pilotos do Clube
CLP, o António Mortinho, o Serguei Fomin e ainda o nosso amigo
Anatoliy Pypko.
O evento decorreu durante dois dias (de sábado dia 5 a dia 6
domingo ) em que o sábado foi um dia destinado a treinos livres e o
domingo à competição que decorreu entre as 9:00h até às 17 horas.
Os nossos amigos Espanhóis tiveram uma prestação muito boa tendo
chegado ao 2º lugar por Mario Rioja e o primeiro com o Nacho
Gutiérrez, no entanto o nosso amigo Serguei teve uma prestação
também de louvar que o colocou na terceira posição do pódio. Em
relação aos outros dois portugueses Mortinho e Anatoliy desta vez
não foram tão fortes mas, não fizeram a vida fácil à concorrência,
com combates muito renhidos enquanto estiveram em competição.

instalada,
no
final
durante a cerimónia de
entrega
de
troféus
foram tecidos elogios à
forma como todo o
projeto da pista tem
estado a ser conduzido
tanto do lado da
Autarquia como do lado
do Clube CONTROL
LINE PORTUGAL.
Continua na próxima
página.

Portanto desta vez a melhor classificação portuguesa foi para o
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Referiram ainda que o Clube terá todo o apoio possível onde o
principal objetivo é o de transformar o local num centro desportivo de
excelência (palavras proferidas pelo Srº Presidente da Junta de
Freguesia da Quinta do Conde). Portanto estamos todos de parabéns
com o trabalho realizado e motivados para continuar os trabalhos de
melhoramentos que ainda temos pela frente mas convictos que no
fim todos teremos a ganhar com o resultado final porque uma nova e
promissora pista irá nascer neste lugar para ajudar a divulgar o Voo
Circular e ainda trazer-nos mais praticantes à competição, objetivo
primeiro desta nova infraestrutura, servir o Aeromodelismo e no caso
particular o Voo Circular.
Amícar Contente
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2º LACrobatics 2015

Competição
Decorreu no dia 21/11/2015 a prova 2º LACrobatics 2015 no clube
LAC na pista Comandante José Queirós em Braga que consta do
calendário da FPAm para 2015.
A prova estava prevista começar pelas 9h00 da manhã, mas devido
ao vento forte e alguma chuva, só foi possível começar pelas 14h30
tendo sido feito as 4 mangas previstas.
Assim, a manhã foi aproveitada para fazer os últimos ajustes nos
aviões e colocar a conversa em dia, visto ter havido concorrentes de
diversas regiões de Portugal assim como concorrentes vindos de
Espanha.
Antes da prova começar, houve o habitual briefing feito pelo diretor
da prova.
O ambiente da prova, foi constantemente de amizade, entre ajuda e
companheirismo, fazendo com que se tivesse passado um dia
excelente de prova.
Aproveitamos esta prova para efectuar a inauguração do sistema de
segurança em rede, dividindo a zona de voo com a zona de
estacionamento e lazer.
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 Pedro Precioso, 2º João Paiva, 3º Adrian Gandara, 4º Alberto
Quintans, 5º Victor Miranda, 6º Pedro Guimarães, 7º Júlio Ferreira.
LAC
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passar aos recuperadores a informação de localização obtida com a
filmagem.

Estória de um modelo quase perdido

Técnica
Tal como era esperado, o “Bubble Dancer” revelou-se um excelente
planador,
http://www.charlesriverrc.oeg/articles/bubbledancer/7markdrelabubbledancer-3m.htm e
http://aviatorsfudio.net/bubbledancer/bubbledancer5html , pelo menos
nos seus primeiros dois voos efetuados no campo de Pinhal Novo.
Mas o terceiro voo, desta vez no Poceirão, foi um monumental
desastre. Daqueles que só não acontecem a quem não faz
Aeromodelismo…
No fim da trepada, o estabilizador soltou-se de um dos lados da
forquilha que o suporta. Depois, o eixo de basculamento desenfiou-se
do outro lado e a empenagem ficou praticamente livre apenas ligada
ao modelo pelo tirante de controlo, em varão de carbono de 1,2mm.
O picanço para o solo foi impressionante. Apesar de estarmos a uma
distância superior a 300 metros, a velocidade a que se deu o choque
com o solo deu a entender que o tal saco de plástico preto iria ficar
bem preenchido com muita lenha e algum carbono. Essa velocidade
adquirida pelo modelo só foi atingida, certamente, devido ao baixo
coeficiente de resistência, Cd, dos perfis AG35 a 37 e também devido
à inexistência de resistências induzidas, pois a viagem final à vertical
foi feita, claro, com Cl=0.
O Eng. Helder Mineiro e eu iniciámos as buscas que duraram
algumas horas. No dia seguinte voltamos lá, desta vez com escadote
e binóculos, procurando, duma maior altitude, descortinar o modelo
entre os arbustos de considerável tamanho. Nada! Após horas de
pesquisa quase chegámos à conclusão que se tinha aberto um
buraco no solo e o modelo, com mais de 3 metros de envergadura,
nele se tinha enfiado. Ou então tinha aterrado nalgum talvegue ou
ribeiro de modo a ficar oculto dos nossos atentos olhares. Mas
naquela zona não existem linhas de água.

A imagem mostra uma “frame” do filme com o modelo assinalado pela
seta.
E assim acabou, com sucesso, a recuperação de um modelo perdido
em zona de difícil observação e acesso. O estado do modelo, depois
da violenta queda e mais 3 noites de mato, era apenas de alguns
danos, em especial na parte frontal da fuselagem. As asas e as
empenagens praticamente não sofreram nada, dada a excelente
robustez deste projeto do Prof. Mark Drela.
E foi extraordinário o espírito de colaboração dos elementos do CAS
que participaram nesta recuperação. Aliás sempre foi assim no
Aeromodelismo nacional. Não foi???
Carlos Bastos
A equipa de
recuperação.
Excelente
trabalho. E o
modelo,
quase inteiro.

O Gabriel, o “Playboy” e
a “Gopro”

Último recurso: equipar um modelo estável com uma câmera Gopro e
filmar a zona. A excelente definição daquelas câmeras, associada à
baixa velocidade de planeio do modelo escolhido, o OT “Playboy”,
iriam certamente permitir a localização do “Bubble Dancer” se ele não
tivesse já sido “recuperado” por algum pseudo aeromodelista.
E assim foi. No sábado seguinte, a equipa do CAS colocou-se nas
posições operacionais necessárias, que envolveram comunicações
de “feed back” desde a zona de sobrevoo do modelo observador,
tentando coincidir com a área de queda do “Bubble Dancer”,
comunicações essas asseguradas pelo António Cardoso, e receção
junto ao piloto assegurada pelo Correia. Entretanto, uma sub equipa
composta pelo Carlos Matos, o Gabriel e a Luna foram bater o
terreno. Estávamos nós a observar o 1º filme efetuado quando fomos
surpreendidos pelo achado do modelo sem que tenha sido necessário
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Night Vapor (Manuel Cunha – PCR)

2º Encontro de INDOOR do PCR

Eventos
De acordo com o Calendário Oficial para 2015, o 2º Encontro de
INDOOR do PCR realizou-se no Pavilhão Desportivo da Escola
Secundária Alfredo dos Reis Silveira, Seixal.

Kyosho Zero (Arnaldo Correia – CAL)

O Encontro decorreu com normalidade.
Inscreveram-se para o Encontro um total de 15 participantes,
representando 4 Clubes – 9 do PCR, 3 do CAL, 2 da APSIA e 1 do
GAAV, com um total de 30 modelos.
PCR

Keith Rider R6 Peanut Racer RC (Baptista Pereira – APSIA)
Minium Fly Baby (Virgílio Barata – PCR)

Nutrun Canard (José Luís Cunha)

B-17 (Paulo Faustino – APSIA)
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Carbon CUB (Paulo Faustino – APSIA)

Discus (Joaquim Correia – GAAV)

Ares Tigher Moth (Manuel Cunha – PCR)
Indoor Pennyplane (Baptista Pereira – APSIA)
Beech D-17 NoCal (José Luís Cunha)

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

Sparky (Arnaldo Correia – CAL)

Página do Facebook da Federação Portuguesa de
Aeromodelismo.
Clica gosto na página e divulga pelos teus amigos.
Vamos divulgar o nosso hobby.
https://www.facebook.com/fpaeromodelismo/
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Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
Patrulha do Amanhecer - Grupo espanhol, entusista das escalas da 1ª Guerra Mundial, que
conta nas suas fileiras com pilotos portugueses.
https://www.facebook.com/PatrullaDelAmanecerEspanolaSpanishDawnPatrol/

Voo em formação
https://youtu.be/v-hMXSmgK0s
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Janeiro no calendário ofícial da FPAm para 2016.

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
WEB:
www.fpam.pt

Facebook:
www.facebook.com/fpaeromodelismo
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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