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Fala o Presidente
Caros associados,

Numa altura em que temos registado alguns problemas nas
condições de acesso a Bases da Força Aérea para a prática de
aeromodelismo, é bom relembrar a todos os associados que as
utilizam, a importância do nosso comportamento enquanto
utilizadores daqueles espaços.
É importante respeitar os procedimentos
Bases implementou para permitir o acesso
evitar qualquer situação ou atitude que
continuidade do bom relacionamento
aeromodelistas.

que cada uma das
de aeromodelistas e
possa prejudicar a
entre militares e

As Bases são da responsabilidade dos respectivos comandos e
as autorizações que algumas delas nos dão para a prática do
aeromodelismo, é um favor que nos cabe apreciar e manter.

Nesta edição
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Particular atenção deve ser prestada na manutenção da
limpeza dos locais a que acedemos para a prática do
aeromodelismo, bem como das pistas e taxiways que
utilizamos. A Força Aérea presta particular atenção à limpeza
de pistas e taxiways que não podem ter materiais como gravilha
ou lama que os nossos carros podem trazer para o alcatrão
depois de acedermos a zonas não alcatroadas.
Outro assunto de particular importância é o da proibição da
captação de imagens em instalações militares. Qualquer
desrespeito desta regra pode pura e simplesmente levar à
proibição da prática de aeromodelismo no local onde se
verifique, pelo que solicito particular atenção de todos os
aeromodelistas a este assunto.

Técnica
O Projeto Tuisca 78

Bons voos e sempre em segurança.

Internet no News
Notícias e Avisos FPAM

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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5º F5J – LAC 2016

Competição
Decorreu no dia 12/3/2016 a prova 5º F5J – LAC 2016 no clube LAC
na pista Comandante José Queirós em Braga.

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 estava a chamar as máquinas para
os céus, com o decorrer das horas foi cada vez melhorando... As
térmicas eram fortes e algumas descendentes também. Prova disso
foi que quase todas as mangas tiveram para a maior parte dos pilotos
sempre quase de 10 minutos de vôo, tempo limite neste tipo de
competição. Os resultados foram saindo...

Esta prova era a primeira e conta para o campeonato nacional de F5J
e consta do calendário da FPAm.

Estavam previstas 8 mangas
e todas elas foram realizadas.
Realizaram-se 4 mangas durante o período da manhã e 4 mangas de
tarde.
O ambiente da prova, foi
constantemente
de
amizade, entre ajuda e
companheirismo,
fazendo com que se
tivesse passado um dia

Com doze concorrentes inscritos, um dia escolhido quase a dedo com
a metereologia fora de série para esta modalidade e a organização e
respectivo staff a tempo e horas, a prova começou.

excelente de prova.
Por fim, o Presidente do
clube LAC, Sr. Miguel
Macedo,
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 Vitor Gandarela, 3º Nuno Mota, 4º José Araújo, 5º Rui
Paiva, 6º José Rocha, 7º João Paiva, 8º Luís Ribeiro, 9º António
Coutinho, 10º Armindo Silva, 11º Óscar Lopes e 12º Aníbal Paiva.
LAC
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Competição

VALDEMORILLO F2D 2016
Resultado
da
Competição
do
OPEN
Internacional
de
VALDEMORILLO F2D 2016 que decorreu nos passados dias 4 e 6
de Março 2016.
Mais uma vez o COMBATE Português está de parabéns, com mais
um pódio do Clube CONTROL LINE PORTUGAL obtido pelo piloto de
Combate “Serguei Fomin” que mais uma vez conseguiu um brilhante
terceiro Lugar numa competição dificílima onde o nível de dificuldade
é dos mais exigentes de Espanha, onde estão representados os
maiores pilotos de Combate.
Para que se perceba o nível de dificuldade, Espanha foi em 2015
Campeã da Europa por Equipas, Medalha de Prata em juniores,
Medalha de Bronze no Europeu em Seniores, e colocou 3 pilotos nos
6 primeiros classificados na tabela geral no Europeu. Por esse motivo
o nosso Amigo “Serguei Fomin” está de parabéns. O Clube começa
agora a tirar partido da nova pista da Qta do Conde que agora tem ao
seu dispor, o que permite mais treinos e melhores desempenhos dos
seus pilotos.

O Pódio ficou com os seguintes pilotos:
1º Lugar Mario Rioja (Espanha)
2º Lugar Jose Luis López (Espanha)
3º Lugar Serguei Fomin (Portugal)
Amílcar Contente
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Encontro Internacional de Laundos 2016

Eventos
Deste Encontro quis a Direcção do Aero Clube da Póvoa de Varzim
dar a conhecer o seu enquadramento nas comemorações do seu 15º
Aniversário. Encantados.
Horário previsto e executado, início às 10,00 horas e fim às 18,00
horas.
Com uma participação variada entre acrobatas, jactos, maquetas e
mesmo micro-modelos, o capítulo menos vistoso acabou por ser o
reboque de planadores pois que, cumprido o primeiro reboque, um
problema no rebocador, um Piper Cub já ancião, recomendou que
essa área ficasse para melhor oportunidade. Desta mesma área
destacamos a impossibilidade de nos brindarem com a sua presença,
os nossos vizinhos e amigos da Galiza que por outro lado nos trouxe
elementos doutra área, a dos turbinados.
Acredito que quem esteve e foram bastantes os, visitantes, terá
gostado do espectáculo como os participantes gostaram também.
Repetiremos sempre que possível.
António Varzielas
Fotografias: FotoEngenho (Engº Francisco Piqueiro)
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Para mais fotos do encontro de Laundos consultar Blog Varzac:
http://www.vazarc.blogspot.pt/2016/03/laundos-2016.html
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Classificações Finais:
F2B
1º Lugar Hugo Geraldes
2º Lugar Amilcar Contente
3º Lugar José Filipe
F2F
1º Lugar António Cardoso / José Goulão
2º lugar Amílcar Contente / Abel Coelho

Competição

F4B
1º Lugar Abel Coelho
2º Lugar Paulo Marques
3º Lugar José Vaz

Mais um evento organizado pelo Clube CONTROL LINE PORTUGAL
desta feita a comemoração do seu 6º aniversário com mais uma
prova do campeonato nacional de Voo Circular que se realizou na
Pista da Maçussa.

Semi-Maquetas
1º Lugar Abel Coelho
2º Lugar Paulo Marques
3º Lugar José Vaz

O evento decorreu no passado dia 13 de Março e contou com a
colaboração de participantes nas classes de Acrobacia, Corridas F2F,
e na Classe Maquetas, com a realização de três categorias F4B,
Semi-Maquetas e Escalas Silhuetas. Estiveram envolvidas no total 16
inscrições, que proporcionaram um ambiente de festa e diversão bem
passados num domingo soalheiro em que a camaradagem e o
espirito desportivo foram preponderantes para um dia cheio de
emoções na companhia dos amigos do Voo Circular,….. entre pilotos,
mecânicos, e Juízes.

Escalas Silhuetas
1º Lugar Abel Coelho
2º Lugar Paulo Marques
3º Lugar José Vaz

6º Aniversário CLP

Muito Obrigado aos participantes e os meus parabéns pelo excelente
ambiente que todos proporcionaram ao dia do CONTROL LINE
PORTUGAL.
Amilcar Contente

Este evento teve como propósito a comemoração do 6º aniversário
do Clube CONTROL LINE PORTUGAL e todos tiveram direito a
churrascada e petiscada e ainda houve direito à uma festa
comemorativa do aniversário do Clube com direito a bolo velas e
cantorias para a celebração de mais um ano de vida do Clube. Como
estamos em maré de nos aproximarmos dos jovens, fizemos também
uns batismos de voo que se podem ver nas fotos, o que trouxe ao
evento um ambiente ainda mais festivo porque não são todos os dias
que damos a experimentar o voo aos mais jovens.
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de Voo Livre. Os “kits” foram distribuídos por todas as escolas do
ensino secundário de Lisboa e arredores. Lamentavelmente o Colégio
Militar e o Clube Xenon recusaram a sua construção com o
argumento de que eram escolas só de Voo Circular. E o CAL, já na
fase de declínio[a], nem tinha escola de Aeromodelismo. Foi um
esforço muito razoável de algumas pessoas que acabou por não
alcançar os objetivos esperados. E no conjunto dos vetores que não
ajudaram a conseguir esses objetivos, dentro do AeCP também
houve alguns contributos negativos.
A foto anexa mostra o protótipo a partir do qual foram construídos os
“kits”. Fica o pedido a alguém que ainda tenha o modelo ou a caixa
de construção, na forma real ou em fotografias, que os disponibilize
através do e_mail: cmbas1@sapo.pt.

O Projeto Tuisca 78

Técnica
Algures na década de 70, talvez em 1975 ou 76, um grupo de
Aeromodelistas resolveu reabrir a Secção de Aeromodelismo do
AeCP, Aero Clube de Portugal. Foi nessa secção que, nos primeiros
anos da década de 60, floresceu uma profícua escola/clube da
modalidade orientada por um campeão de F2B – acrobacia de Voo
Circular – António Barata. Foi lá que se iniciaram o António Guizo
Lopes e o António Mónica, entre outros. Apesar de o Instrutor ser um
grande entusiasta do Voo Circular, o Voo Livre era divulgado e
praticado igualmente. Em 1964 António Barata teve que deixar a
Secção por razões profissionais. Foi substituído por outro instrutor,
cujo nome não recordo, e que fez todo o possível por pôr fim à
Secção, o que conseguiu…
Voltando aos anos 70, os Aeromodelistas atrás referidos juntamente
com o Elias Garcia e o autor deste texto, resolveram dar alguma
dinâmica à prática de Voo Livre, classe que se encontrava
absolutamente estagnada na área de Lisboa, ao contrário do Porto.

O protótipo que deu origem ao Tuisca
[a] De referir que o declínio do CAL foi ultrapassado quando, nesta
década, o Eng. Paulo Peres e mais alguns Aeromodelistas tomaram
os destinos do Clube e têm feito o melhor para retomar a grandeza de
antigamente.
Carlos Bastos

Assim, com o apoio de uma Direção do AeCP liderada pelo Dr. Luís
Laureano Santos, a Secção foi reativada. Para além de uma escola
de Aeromodelismo, cujos alunos por várias vezes se deslocaram ao
norte para ir competir, mais propriamente ao aeródromo de Palmeira,
Braga, a rapaziada da Secção resolveu lançar um ”kit” de construção
de um modelo de planador A1, subclasse FAI F1H, a que se deu o
nome de Tuisca, e distribui-lo pelas escolas de Aeromodelismo da
zona de Lisboa e por escolas do ensino secundário. Foram
“fabricados” 100 “kits”, com tudo, mas mesmo tudo o necessário para
a construção e voo dos aeromodelos, passando pelo verniz e
“modelspan” ao cabo de lançamento e respetivas argola e fita de
pano para sinalização. O material custou, na altura, 200 contos de
reis, quantia que foi disponibilizada integralmente pela então DGAC
(hoje ANAC). E o pequeno manual de instruções de lançamento e
afinação de voo foi retirado do livro “Aeromodelismo Teórico e
Prático”. Cabe aqui agradecer ao Sr. Cmte Joaquim Mendonça
Raimundo e ao Sr. José Carlos Rodrigues a colaboração prestada.

Humor no News

No âmbito deste projeto, foram marcadas sessões de afinação e
treino à medida que os modelos iam sendo construídos, sempre com
o apoio do pessoal da secção, e por fim, o AeCP ofereceu ao
vencedor de uma competição final entre os Tuiscas um “brevet” de
Planadores. Este último apoio foi proporcionado pelo Sr. Brigadeiro
Jorge Osório Mourão, presidente da Direção em 1979, ano em que se
desenrolou a prova, que contou com mais de meia centena de
participantes.
O projeto Tuisca 78 não conseguiu atingir a “massa crítica” de
praticantes que se esperava viesse a dar continuidade à modalidade
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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/

34º Aniversário do CAS

Eventos
No passado dia 13 o Clube de Aeromodelismo de Setúbal comemorou
mais um aniversário, o 34º, conforme nos tem vindo a habituar de há
alguns anos a esta parte.
Como de costume, de manhã (e à tarde para quem aguentou…) ,
praticou-se Radio Controlo na pista de Poceirão. A partir da 13 horas
as “unhas” e os “sticks” dos emissores deram lugar aos dentes que
foram devorando as excelentes febras e o entrecosto devidamente
trabalhados por dois heróicos membros do Clube.
Voltando à parte da manhã, a circulação de modelos foi praticamente
constante. Para além dos modelos motorizados, à “avião”, apareceram
autogiros, helicópteros, planadores e até um paraquedista! (Não me
refiro aos paraquedistas convidados que vieram morfar as febras!).
Estiveram presentes duas dezenas de Aeromodelistas e alguns
acompanhantes, familiares e “penduras”. Quanto a clubes, para além
do organizador, estiveram presentes o Hangar 13, o CAL e a Apsia.

realizada pelo CLP,
clube
da
“Outra
Banda”, tal como o
CAS. Muitos do CAS
não foram participar
na prova do CLP e
grande parte dos
participantes na prova
não
tiveram
a
oportunidade de vir ao encontro. Nota-se, neste pormenor e noutros
do Calendário da Fpam, que a distribuição das provas não resulta na
perfeição, pois a maioria dos clubes desconhece a prática dos outros.
A parte da tarde do dia 13 foi, como já referido, preenchida com um
repasto seguido da formal festividade comemorativa do aniversário.
Como habitualmente, o ambiente foi do melhor, proporcionando muita
troca de impressões, não só sobre aspetos técnicos como também
sobre outros assuntos pertinentes à nossa modalidade.
CAS

A equipa dedicada às
febras
e
ao
entrecosto!

Não faltou combustível e
boa disposição!

O
formalismo
Aniversário.

Dois contributos do Vítor Ferreira
O conhecido Vítor Ferreira brindou-nos com variedade de modelos.
Para além de um autogiro ainda lançou um paraquedista dum
helicóptero. Os planadores estiveram presentes com uma excelente
demonstração do Luís Domingos e do Pedro Correia. Dos muitos e
variados modelos motorizados presentes destacamos uma réplica de
um T-6.
O T 6 esquecido…
Cabe aqui referir que o
número de participantes no
encontro foi inferior ao
habitual, dos encontros de
anos anteriores. Neste dia
também estava agendado
uma prova de Voo Circular

do

E até houve música e
cantoria!
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É já no próximo mês de Junho o maior evento de Voo Circular, organizado pelo Clube
CONTROL LINE PORTUGAL. Trata-se do OPEN INTERNACIONAL DE VOO CIRCULAR
organizado pelo Clube CLP que já vai na sua sexta edição. Este ano teremos mais
categorias:
Velocidade F2A, Acrobacia F2B, Corridas de Equipa F2C e as corridas F2F.
Este evento vai decorrer na pista da Maçussa, e vai decorrer durante 3 dias sendo que o dia 3
de Junho é para treinos livres, e os dias oficiais de competição serão nos dias 4 e 5 de Junho
entre as 9 horas até ás 18 horas de cada dia.
É um evento que envolve uma logística complexa e uma organização com Aeromodelistas
estrangeiros e nacionais, mas ao mesmo tempo uma organização apaixonante e por norma
com pilotos e mecânicos convidados de grande nível provenientes de países como spanha,
Portugal, Egipto, Inglaterra, Holanda, Argentina, Brasil, Ucrânia, etc.
Não faltes, participa também, trás o teu modelo e junta-te a nós num fim de semana
apaixonante onde podes aprender muito e conhecer Aeromodelistas de todos os cantos do
mundo. Podes fazer a tua inscrição ou seguir todos os detalhes do evento pelo Facebook
através do link: https://www.facebook.com/events/1658462137769128/ Contamos contigo,
Junta-te a nós.
Amílcar Contente

Matos, e muitos outros desde os muito pequenos COX até os 10 cm3
por não ter na coleção maiores.
Também solicitou ao Comandante do Regimento de Artilharia Anti
Aérea Nº 1 a participação desta Unidade, com algum do seu material
de voo seus comandos e um motor de 35 cm3 para trabalhar a
gasolina.
As fotografias que se juntam, mostram alguns dos mais pequenos
alunos de escolas locais. que andaram por mais de 150 além de
adultos.

40º Aniversário do Desportivo de Monte Real

Eventos
Este grupo desportivo com instalações junto ao aeródromo de Tires,
solicitou novamente à Federação, a realização de uma exposição de
aeromodelismo nas suas instalações, para a divulgação das classes
desportivas da FAI, junto dos seus sócios e visitantes locais, já que
estão todos muito ligados aos aviões do aeródromo. Esta decorreu de
11 a 15 de Março. O que acabou por ser feito com os materiais do
Pereira da Costa e do Regimento de Artilharia Anti Aérea Nº1 de
Queluz.
Este nosso colaborador olhando para todos os seus modelos de R/C,
Planadores,
modelos com motor
e de Voo Circular lá
conseguiu mostrar
material das classes
de
F3A,
F3B,
F2A,F2B,F2C
e
F2D, despejando a
casa
de
tanta
sucata.

Pereira da Costa esteve presente no horário de abertura da
exposição, e de emissor na mão, foi expondo como operavam os
modelos de R/C, quer civis quer militares. Sobre os seus motores
falou também do seu manuseamento, bem como dos seus dois pulso
reactores.
Expôs também sobre a existência da nossa Federação e do
Calendário Desportivo Nacional.
Como modo de agradecimento da organização local, foi-lhe entregue
duas lembranças de cristal sendo uma em seu nome pessoal e outra
destinada ao Regimento que, foi entregue ao seu Comandante.
Na opinião da Organização do Desportivo Monte Real, foi um bom
trabalho da nossa Federação que muito agradeceram.
João Pereira da Costa

Em vitrine fechada à
chave, apresentou
2 emissores de R/C
Futaba,
e
em
relação
a
motores estiveram
motores feitos à
mão pelo Abílio de
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Notícias e Avisos FPAM

20th FAI World Rally Flying Championship 2016
Aeroclube de Torres Vedras, a Portuguese Public Utility Institution born in 1946, as organizer of the
20th FAI World Rally Flying Championship 2016, to be held in the most western aerodrome in
Continental Europe, Santa Cruz Beach Airfield (LPSC), Portugal, are pleased to invite all NAC´s to
participate in this World Airsport Event, from 4th to 10th September 2016, and fly in our wonderful
country.
Please do not hesitate to contact us if you need further informations.
Best regards and see you in Santa Cruz Beach,
------------------------------------------------------------Aeroclube de Torres Vedras
20th FAI WRFC 2016 Organizing Staff
e-mail: info@santacruzwrfc2016.com

Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
Escola de Aeromodelismo - Controlline
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.522564334597965.1073741936.2

Falhas no mundo do RC
http://youtu.be/Aadof0Dns9w
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Abril 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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