Abril de 2016

FPAM NEWS Nº 33
Boletim de informação da Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Fala o Presidente
Caros associados,

O Aeromodelismo é um dos desportos “menores” no panorama
desportivo nacional.
É um facto comum a grande parte dos desportos federados,
que só por si não levanta problemas especiais, mas penso que
todos nós teremos interesse em colaborar para o tornar um
pouco “maior”. Com a promoção do Aeromodelismo e uma
maior divulgação da nossa modalidade, aumentarão as
possibilidades de angariação de apoios por parte das entidades
reguladoras do desporto nacional e até de potenciais
patrocinadores.
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Independentemente do inegável interesse dos eventos de
divulgação do Aeromodelismo, como encontros exposições ou
demonstrações, a componente mais visível para as entidades
nacionais continua a ser a competição, nacional e internacional.
Consequentemente apelo a todos os Clubes para que procurem
promover a participação dos vossos associados nas
competições de aeromodellismo.
Promovam os vossos eventos, tentem garantir a presença dos
habituais concorrentes e aliciar novos participantes,
particularmente entre os jovens.
Um bom ambiente e uma salutar convivência entre organização
e concorrentes é um factor indispensável para tornar as
competições atractivas para potenciais participantes e é algo
que depende de todos os intervenientes. Todos podemos
ajudar a tornar as competições mais atractivas e com maior e
melhor participação.

Bons voos e sempre em segurança.

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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3º Troféu PCR de F3A

Competição
De acordo com o Calendário Oficial para 2016, o 3º Troféu PCR de
F3A – 3 Classes realizou-se na Pista Municipal de Aeromodelismo do
Seixal, em Santa Marta do Pinhal, Freguesia de Corroios, Concelho
do Seixal, no dia 2 de Abril.

Da esquerda para a direita, Filipe Bernardino (CALIZ), Pedro Jesus
(CJA), Rui Ferreira (CALIZ) e Emanuel Fernandes (CRAM)

As condições meteorológicas durante a prova foram de tempo
nublado que se transformou em muito nublado para o final da tarde,
com vento em torno dos 8 ms, com rajada máxima de 15 ms.
Contudo, as condições do vento não foram motivo para interrupção
da prova.
Inscreveram-se para a competição apenas 4 concorrentes, todos na
Classe F3A-FAI, em representação de 3 Clubes – 2 do CALIZ, 1 do
CRAM e 1 do CJA.
Para a competição por equipas inscreveu-se apenas 1 equipa na
Classe F3A-FAI – CALIZ.
Manuel Cunha

Competição

VII Open Luis Cid Fuentes

Ficam algumas fotos do evento para vosso conhecimento e
também em anexo os resultados finais.

No passado fim de semana dias 9 e 10 de Abril um representante do
Clube CONTROL LINE PORTUGAL participou em mais um evento
em Getafe (Madrid) numa prova de Acrobacia.

Amílcar Contente

O evento teve o nome VII Open Luis Cid Fuentes. Participaram neste
evento 8 pilotos no total, com 7 pilotos espanhóis e Amílcar Contente
em representação
Do Clube CONTROL LINE PORTUGAL. Foi uma prova do
campeonato Espanhol e a participação portuguesa foi uma
participação para retribuir uma visita do ano passado dos
nossos amigos de Madrid no nosso Open Internacional da Maçussa.
O Fim de semana esteve extremamente ventoso e a prova esteve
quase para ser cancelada mas no final todos conseguimos
Participar embora tivesse havido um piloto que num dos voos teve
um acidente e ficou com o avião partido devido ás condições
atmosféricas muito difíceis.
De resto tudo correu de feição num ambiente salutar de grande
desportivismo e entreajuda.
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2º Troféu PCR de F4C
Os modelos em prova – da esquerda para a direita, Auster J1 Autocrat
de João Santos Silva, Piper Cub J3 de António Martinho e Fokker
Eindecker EIII de António Almeida.

Competição
De acordo com o Calendário Oficial para 2016, o 2º Troféu PCR de
F4C realizou-se na Pista Municipal de Aeromodelismo do Seixal, em
Santa Marta do Pinhal, Freguesia de Corroios, Concelho do Seixal,
não no dia 16 de Abril como previsto mas no dia seguinte, 17 de
Abril, uma vez que a previsão meteorológica indicava condições
atmosféricas adversas, com mais de 3 mm de precipitação e ventos
na ordem dos 5 m/s, com rajadas máximas na ordem dos 7,8 m/s.
As condições atmosféricas, aquando da realização da prova,
estavam razoáveis com céu limpo a pouco nublado e ventos que
nunca ultrapassaram os 4,5 m/s.
Inscreveram-se para a competição individual e dentro do tempo
regulamentar apenas 3 concorrentes, todos representando o PCR.
Manuel Cunha

A Equipa do PCR após ter recebido o troféu. Da esquerda para a
direita, António Martinho (2º Classificado), António Almeida (3º
Classificado) e João Santos Silva (1º Classificado).

O Presidente do Júri João Duarte, à esquerda, entrega o troféu de 2º
Classificado a António Martinho (PCR).

O Presidente do Júri João Duarte, à esquerda, entrega o troféu de 3º
Classificado a António Almeida (PCR).

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

O Presidente do Júri João Duarte, à esquerda, entrega o troféu de 1º
Classificado a João Santos Silva (PCR).
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Contente, muito obrigado pela vossa ajuda. Estes eventos só são
possíveis se trabalharmos em Equipa.
Partimos agora para o próximo evento (com mais uma prova do
Campeonato nacional), no dia 25 de Abril nesta mesma pista, onde
teremos as modalidades de F2B+F2BN+F2D+F2E onde espero a
presença de todos, para desfrutarmos de mais um dia fantástico na
companhia dos amantes do Voo Circular.
Amílcar Contente

ECO Férias CLP

Eventos
Concluímos, conforme previamente anunciado, mais uma atividade
com crianças na pista de Voo Circular “CONTROL LINE PORTUGAL
da Qta do Conde”. Esta atividade teve o nome de “ECO Férias“
envolveu um grupo de crianças da região de Sesimbra que
participaram ao longo da semana (de 30 de Março a 2 de abril) em
várias atividades como por exemplo: a plantação de arvores, arbustos
onde parte foi colocado na nossa pista e também em outras áreas da
Várzea, colocação de ninhos artificiais, observação de aves, tiro ao
arco entre outras atividades, este evento terminou no sábado dia 2 de
Abril, e fechou com a última atividade do programa, o Aeromodelismo
na pista do Clube CONTROL LINE PORTUGAL.
A atividade ocupou a parte da manha e teve também o
acompanhamento dos pais das crianças que também se mostraram
interessados pela modalidade, pois alguns deles nunca tinham estado
em contacto com o Voo Circular.
Do nosso programa faziam parte as seguintes atividades:
- Receção das crianças com uma pequena palestra sobre o
Aeromodelismo, na classe do Voo Circular.
- Breve explicação sobre o Clube quem somos e o que fazemos.
- Uma explicação sobre o voo de um modelo, como funcionam os
comandos, e as partes constituintes de um avião.
- De seguida foram feitos batismos de voo que as crianças adoraram
- Também um voo de demonstração de um modelo de acrobacia F2B
- Depois novamente voos com as crianças , e após alguns voos
fizemos uma pequena pausa, para a entrega de umas lembranças
(Uns pequenos aviões de cartolina e balsa oferecidos pela FPAm
para montar “o Mosquito”) lembranças que os miúdos também
gostaram muito, e ainda, a entrega de boletins de inscrição para o
Clube.
- A seguir tivemos um Voo de demonstração de Combate F2D.
- E por fim voltamos para mais uma sessão de voos com as crianças
e fechamos assim o evento.
Após este ultimo item, concluímos a atividade, com mais este grupo
de crianças e pais, radiantes com a experiencia. Voltamos a semear
mais umas sementinhas Aeromodelísticas em mais um grupo, e
acredito que um destes dias estas crianças acabarão por iniciar-se no
Aeromodelismo. Iremos continuar incessantemente a divulgar a
nossa querida modalidade, na busca de novos valores para o nosso
Clube. Entretanto já temos um pequeno grupo,
e dentro de dias arrancamos com a nossa escola.
Cumprimos assim com bastante sucesso, mais uma missão a que
nos propusemos realizar, e deixo aqui um agradecimento especial
aos que estiveram presentes e tornaram possível a realização deste
evento. Falo do Serguei Fomin, falo da Solange Contente e do João
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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/
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Notícias e Avisos FPAM

ENCONTRO NACIONAL DA FPAm - 30º Aniversário, Domingo - 8 de Maio de 2016
O Encontro do 30º Aniversário da FPAM realiza-se no dia 8 de Maio de 2016, Domingo, a partir das
10:00 horas, na Pista de Voo da Maçussa, conforme anunciado no calendário de eventos.
Para este evento são convidados todos os clubes e praticantes federados. Programa: 10:00 horas Concentração na Pista e início das actividades. Deve dirigir-se ao controlo do Encontro e das
Frequências e inscrever-se. 13:30 horas – Almoço servido no campo ( Coordenadas 39º 12’ 07,0 N 8º
52’ 54,0” W ou Longitude 39,20195 Latitude -8,881667 )
Depois do almoço e para os interessados, a actividade na Pista poderá continuar até às 17:00 horas.
Para os aeromodelistas interessados em almoçar no local, informamos ser indispensável que
confirmem a presença neste evento, directamente para a FPAm por telefone ou por email, até dia 05
de Maio, às 19 horas.
Sem essa confirmação não poderemos garantir que haja serviço de refeição disponível.
VEM ! TRÁS O TEU MODELO ! E VOA ! ALMOÇA CONNOSCO ! NÃO TE ESQUEÇAS DE
CONFIRMAR A TUA VINDA E MARCAR REFEIÇÃO.

Consulta publica da proposta de legislação dos RPAS (Drones) pela ANAC.
A ANAC coloca em apreciação pública, até ao dia 23 de maio de 2016, o projeto de regulamento que
visa definir as condições de operação aplicáveis aos Sistemas de Aeronaves Pilotadas Remotamente
(RPAS), vulgarmente designados “Drones”.
Para mais informações:
http://www.anac.pt/VPT/GENERICO/LEGISLACAOREGULAMENTACAO/LEGISLACAOCONSULTAP
UBLICA/Paginas/LegislacaoemConsultaPublica.aspx

Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
Please note that we have produced a 2 minute video summarising all the action
of the FAI World Air Games Dubai 2015.
http://youtu.be/4aWE146aoNo
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Maio 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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