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Fala o Presidente
Caros associados,
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Encontro do Núcleo Cicloturista de Alvalade
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Festivarzea
Museu do Ar, Sintra

A época desportiva de 2016 está sensivelmente a meio, já com
registo de 4 provas internacionais realizadas e com
participações bem interessantes, como também foi o caso de
algumas provas nacionais.
Relembramos a importância da participação em eventos do
calendário nacional e particularmente em competições, que
continuam a ser a componente mais significativa da nossa
actividade, e com maior visibilidade junto das entidades
coordenadoras do desporto nacional, que nos têm apoiado no
propósito da promoção e desenvolvimento do Aeromodelismo
nacional.
É também importante que mais Clubes participem no esforço de
realização de competições e tentando sempre captar o
interesse e a participação dos seus associados nesses eventos,
para que o aeromodelismo ganhe maior dimensão nas
estatísticas nacionais.
Saudações desportivas e bons voos, sempre em segurança.

O CAL na Bulldog CUP
Festival da Liberdade no Barreiro
XX Encontro de Hidroaviões

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo

3º Encontro de Aeromodelismo AICA
11º Encontro S. Pedro
Internet no News
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ambas conquistadas por Juan Rombaut.
O domingo 5 de Junho estava reservado para mais uma manga de
P17, seguido das finais, com a execução do programa F17, sendo
que, nas finais participaram apenas os sete primeiros pilotos
classificados após os quatro voos do programa preliminar P 17.

F3A Leiria World Cup

Competição
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 Junho de 2016, na pista de Aeromodelismo do Caliz – Clube de
Aeromodelismo do Liz, na Ortigosa, em Leiria.
Apesar de estarem inscritos 30 atletas, com inscrições confirmadas,
durante os 5 dias que antecederam a prova, constatou-se a
desistência de 11 atletas, o que não permitiu a inscrição de mais
pilotos, tendo a competição decorrido com 19 atletas, em
representação de países como Portugal, Brasil, Espanha, França, e
Alemanha.

Mais uma vez, o piloto Juan Rombaut demonstrou domínio absoluto
conquistando assim o primeiro lugar na F3A Leiria World Cup 2016,
seguido do piloto Alemão Stefan Maendl e na terceira posição, outro
piloto espanhol, Luis Ortega.
Não se registaram quaisquer reclamações ou incidentes no decorrer
da prova.
Uma vez que, esta prova pontuava para o campeonato nacional de
F3A FAI, a classificação nacional ficou distribuída do seguinte modo:
1º Rui Ferreira; 2º João Santos, 3º Pedro Jesus.
O balanço da F3A Leiria World Cup foi positivo, e para tal, contribuiu
o apoio da Federação Portuguesa de Aeromodelismo e do Município
de Leiria.
CALIZ

A organização da competição, contou com 5 juízes internacionais,
vindos de Espanha, Itália, Portugal e Alemanha, bem como, um júri
internacional.
Peter Uhlig – Alemanha – Juiz Internacional
Gloria Muñiz – Espanha – Juiz Internacional
Paco Piñero – Espanha – Juiz Internacional
Emanuel Fernandes – Portugal – Juiz Internacional
Gianluigi Giannoni – Itália – Juiz Internacional
Loureiro de Sousa – Portugal - Júri internacional
Os primeiros pilotos começaram a chegar a Leiria, no dia 1 de Junho
e de imediato iniciaram os treinos de preparação para a prova.
Iniciada a competição no sábado dia 4 de junho pelas 9h00, 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 Juan
Rombaut, de Espanha.
Após o almoço, seguiram-se mais duas mangas do programa P17,
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6º OPEN Internacional CLP

Competição
Realizou-se nos dias 3, 4, e 5 de Junho 2016 mais um Open
Internacional de Voo Circular na Maçussa em Portugal (o 6º OPEN
Internacional CONTROL LINE PORTUGAL).
Foi mais um evento realizado que será garantidamente recordado
com muita saudade, pelo bons momentos que vivemos em conjunto,
a fazermos aquilo que mais gostamos.
Foi um fim de semana muito bem passado rodeados de Amigos
antigos e outros que se juntaram à Equipa e que farão parte a partir
de agora do nosso cada vez maior
grupo de Voo Circular em Portugal. Muito obrigado a todos pelo
fantástico fim de semana.
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Posições em F2B
1º SOUZA Rafael BRA
2º HOLGUERA Javier ESP
3º ESCRIBANO Rafael ESP
4º FILIPE José POR
5º CONTENTE Amílcar POR
6º GERALDES Hugo POR
7º DUBOVYTSKYY Stanislav POR
8º SHAMS Amr EGY
Posições em F2F
1º António Cardoso / José Goulão
2º Amílcar Contente / Rafael Souza
Posições em F2C
1º António Cardoso / José Goulão
2º Amílcar Contente / Rafael Souza
Posições em F2A
Obrigado a todos e Parabéns aos
vencedores do nosso Clube Control
Line Portugal que desta vez dominaram
todas as Classes.
No Team Race: António Cardoso e José
Goulão e na Acrobacia o nosso Sócio
mais recente Rafael Carneiro Souza.
Muito bem vindo
Rafael Souza e também a Rafaela
Hellena Silva é um orgulho receber-vos
no nosso Clube. Estamos a criar uma
Equipa cada vez mais forte e agora não
só no Team Race e no Combate mas
também na Acrobacia. Obrigado pelo
vosso empenho e dedicação.
Amílcar Contente
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Competição

1ª. Prova do Troféu Asa Alta 2016

A 1ª. Prova do Troféu Asa Alta 2016 realizou-se na data
calendarizada 30-04-2016 e teve um total de 9 concorrentes, com a
participação de concorrentes da Lipa, sendo a maioria do CAN.
Esta prova correu dentro do previsto sem nada a observar em termos
de organização e concorrentes, esteve um dia agradável mas sem
público, como já vem sendo hábito, no intervalo das mangas, foi
servido o almoço a quinhentos metros da pista, no total de trinta e um
elementos, entre concorrentes júri e acompanhantes. O CAN ao
organizar este troféu continua com a intenção de captar novos
adeptos à competição.
CAN
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possível constatar excelentes condições meteorológicas que
permitiram a realização dos voos de qualificação, eliminatórias,
quartos-finais, meias finais e finais.
O pódio foi preenchido no primeiro lugar pelo piloto Belga, Maxime
Bastin, no segundo lugar pelo piloto espanhol Daniel Salguero e no
terceiro lugar pelo piloto espanhol Francisco Javier Torres Simón.
Não se registaram quaisquer reclamações ou incidentes no decorrer
da prova.
O balanço da Leiria Drone Race World Cup foi positivo, com bastante
afluência de público de todas as idades, caracterizando-se por um
evento de sucesso, para tal, contribuiu o apoio da Federação
Portuguesa de Aeromodelismo e do Município de Leiria.

Leiria Drone Race World Cup

CALIZ

Competição
O Leiria Drone Race World Cup, é uma competição da Taça do
Mundo de drones, que decorreu nos dias 10 e 11 de Junho de 2016,
no Estádio Municipal Dr Magalhães Pessoa, organizada pelo Caliz –
Clube de Aeromodelismo do Liz, em colaboração com a comunidade
online representante do fórum FPV Portugal.
Tratou-se de um evento com bastante especificidade técnica, dada a
sua natureza e de elevado grau de segurança do público.
Estavam inscritos 52 atletas, com inscrições, em representação de
países como Portugal, Espanha, Bélgica e Noruega.

A organização da competição, contou com 4 juízes bem como, um
júri internacional.
Augusto Baião – Juiz
Cláudio Oliveira – Juiz
Gilberto Iglésias –Juiz
Nuno Matias - Juiz
Rui Ferreira – Júri internacional
A adjuvar os juízes estiveram 4 cronometristas.
Os primeiros pilotos começaram a chegar a Leiria, no dia 10 de
Junho e de imediato iniciaram os treinos de preparação para a prova.
No dia 10 de Junho a manhã foi exclusivamente dedicada a treinos.
Na tarde do dia 10 de Junho decorreu uma prova de voo livre,
comummente apelidado de Freestyle e à noite uma corrida de voo
nocturno com recurso a iluminação led.
Iniciada a competição no sábado dia 11 de junho pelas 9h00, foi
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9º Open Internacional de F3A de Cerceda

Competição
Decorreu nos dias 25 e 26 de Junho de 2016, o 9º Open Internacional
de F3A de Cerceda, na pista de aeromodelismo do Clube “As
Gaivotas”, localizada na Corunha, em Espanha.
A prova contou com a participação de 17 pilotos, entre os quais dois
portugueses, Rui Ferreira e Filipe Bernardino, pilotos do Caliz – Clube
de Aeromodelismo do Liz.
Durante os dois dias da competição, o vento forte e cruzado foi
predominante, obrigando os pilotos a um enorme esforço para
executar os programas P 17 e grande perícia no momento da
aterragem dos aeromodelos.
Apesar das condições atmosféricas menos favoráveis, foi possível
constatar a elevada qualidade de voo dos pilotos espanhóis Mario del
Valle, Christian Paradella e Luis Eduardo Ortega, que conquistaram o
primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente.
A participação portuguesa, veio ocupar o 11º lugar pelo piloto Rui
Ferreira e o 15º lugar pelo piloto Filipe Bernardino.
De notar que a prova foi ajuizada por um painel de juízes composto
por 10 juízes internacionais, entre os quais integrava o português,
Emanuel Fernandes.
CALIZ

Encontro do Núcleo Cicloturista de Alvalade

Eventos
O CAL esteve presente no encontro desde núcleo de cicloturismo
onde pôde realizar voos de demonstração e baptismos de voo no
campo de futebol anexo. Após os vôos, o almoço-convívio foi também
um momento de grande confraternização entre os membros dos dois
clubes e adeptos de modalidades tão diferentes.
CAL
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Encontro de Hidros PCR/H13

Eventos
O encontro foi coorganizado pelo PCR e o H13, parceria que já vem
de eventos prévios. Realizou-se na Barragem de Magos, local
aprazível e bem espaçoso para esta modalidade. Os voos iniciaramse pelas 9horas da manha, com pausa para o almoço e pelas 17h fez
-se o habitual sorteio de brindes. Como é normal cerca de uma
trintena de aeromodelistas conviveram e no final do dia todos
seguiram satisfeitos para casa.
Renato Gomes

Internet no News

Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
Moments 2015
Porque estes momentos também acontecem...
http://youtu.be/px79QbDjfec
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Base Aberta Montijo

Eventos
A convite do Comando da Base Aérea nº6 Montijo, o H13 fez uma
pequena demonstração de aeromodelismo no dia de Base Aberta
26/16. Em conjunto com uma serie de atividades de demonstração do
que é o dia a dia desta unidade, foi criada uma janela para a mostra
em voo de alguns modelos de sócios do H13.
Agradecemos desta forma à Força Aérea pelo convite, ficando já
alinhavado um programa mais elaborado para o próximo ano.
Renato Gomes
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Festivarzea

Eventos
O Clube CONTROL LINE PORTUGAL continua a apostar forte na
divulgação do Aeromodelismo na Classe de Voo Circular junto das
camadas Jovens.
Conforme previamente anunciado, o CLP fez mais uma acção de
divulgação no passado dia 1 de Junho na pista de Voo Circular da
Qta do Conde, inserido no evento Festivarzea. O Clube Control Line
Portugal celebrou o dia Mundial da Criança com mais uma série de
Batismos de Voo na nova pista na Qta do Conde. Foi mais um dia
bem passado, na companhia de todas as crianças que quiseram
experimentar o Voo Circular e algumas até se quiseram associar ao
Clube e passaram a fazer parte do nosso grupo e da nossa escola,
onde vão aprender a voar a construir e mais tarde competir pelo
Clube CLP. Muito Obrigado a todos pela excelente dia. Foi uma
alegria ver a felicidade estampada no rosto das crianças. Agradeço
também a colaboração da Rafaela e do Rafael que também quiseram
estar presentes e deram uma ajuda preciosa para conseguirmos ter
capacidade de resposta para todas as crianças que foram
aparecendo durante todo o dia. Para o ano à mais mas antes, já está
marcado o próximo evento no próximo dia 29 Julho, logo que houver
mais detalhes informaremos.
Amílcar Contente
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Museu do Ar, Sintra

Eventos
Comemorações da Noite Europeia dos Museus e Dia Internacional
dos Museus – Museu do Ar, Sintra
A convite do Director do Museu do Ar – Coronel Romão Mateus e
com a prestimosa colaboração do Vice-Director – Major Paulo
Mineiro, o CAL expôs um conjunto de aeromodelos no âmbito das
comemorações supracitadas. Com ampla área de exposição para os
aeromodelos de vários sócios, chamou mais uma vez a atenção do
público que acorreu em bom número a esta iniciativa. Destaca-se o
sábado 20 de Maio, onde às 23 horas ainda havia pessoas a
chegarem para verem o acervo do museu. A divulgação do
aeromodelismo e do CAL foi mais uma vez conseguida e suscitou
muita curiosidade nos mais novos, onde viram evoluir planadores de
iniciação.
CAL

Pág 12
Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

FPAM NEWS Nº 35 - JUNHO 2016

Festival da Liberdade no Barreiro
O CAL na Bulldog CUP

Eventos
A convite do Clube de Rugby de S. Miguel e da JF de Alvalade (?), o
CAL esteve presente num stand na edição da Bulldog Cup que
decorreu a 9 de abril no Estádio 1º de Maio. Foi um dia cheio de
jovens de ambos os sexos que passaram pelo stand onde foi
divulgado o aeromodelismo e o CAL, esclarecendo todas as
perguntas que nos fizeram sobre os modelos em exposição e onde
alguns antigos aeromodelistas puderam matar saudades e rever os
seus amigos.
CAL

Eventos
Concluímos mais um evento nos dias 10 e 11 de Junho em conjunto
com o Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Sesimbra.
Um espaço de comemoração da Revolução de Abril de 1974. Espaço
de festa, de convívio, de discussão, música, atividades radicais e
desporto. Um Festival que visa comemorar os valores da Paz, da
Liberdade e os 40 anos da Constituição da Republica Portuguesa.
Um festival que assume uma visão de futuro, e em contraciclo, coloca
nas mãos da juventude a construção deste projeto.
Pelo facto deste festival ter um peso muito grande na comunidade
jovem na região de Setúbal, o Clube CONTROL LINE PORTUGAL
quis também estar presente no Festival da Liberdade com um stand,
durante dois dias e demos a conhecer o Clube e o Voo Circular.
Distribuímos panfletos, falamos com todos os que tiveram curiosidade
em conhecer a nossa modalidade e desta forma representamos o
nosso desporto e a Quinta do Conde, e pouco a pouco vamos não só
retribuindo o bom acolhimento que tivemos, na Quinta do Conde
como também reforçamos a relação de confiança, seja com a
Câmara Municipal de Sesimbra, seja com a Junta de Freguesia da
Quinta do Conde. É assim que se constroem relacionamentos de
confiança onde ambas as partes saem a ganhar com estas acções
de divulgação.
Obrigado também aos sócios do Clube presentes neste evento, que
de uma forma abnegada ajudaram nesta acção de divulgação, para
eles os meus sinceros agradecimentos: Rafael Souza; Beatriz;
Serguei Fomim, Rafaela Silva; Carla Contente; muito Obrigado pela
vossa ajuda.
Amílcar Contente
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XX Encontro de Hidroaviões

Eventos
O XX encontro de hidroaviões realizou-se no passado dia 4 de Junho
data posterior à calendarizada.
Foi um encontro com bastante número de voos pois o tempo assim o
permitiu, vários modelos evoluíram nos céus de Pedorido para
regozijo de várias pessoas que por ali passavam.
CAN
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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/

ângulo da perda, e o ângulo de sustentação nula. E obtiveram-se,
para o primeiro, 11o, com Cl=1,43, e para o segundo, -2o. De seguida
calculou-se o declive da polar real, tendo em conta a envergadura
limitada da asa. Foi utilizada uma expressão extraída de [2]:

Em que: ar é o declive real; f é um fator relativo à forma da asa; at, o
declive teórico da polar em 2D; 57,3 é a conversão de radianos para
graus; A o alongamento (relação entre a área e a envergadura) e π
é π!

Breve Passeio Pela Aerodinâmica

Técnica

Com f=0,99 extraído de [2], e A= 5,16 obteve-se um valor para ar,
declive real, de 0,071. De seguida, traçou-se a nova polar que,
obviamente, vem achatada em relação à polar teórica.
A -2o Cl é
zero para a polar real e será também para a nova polar, figura 3. Se
não há sustentação, não há “downwash”. E parte-se daí com o novo
valor de declive no que vai resultar um valor de Cl=0,93 para mesmo
ângulo de perda de 11o.

Continuação da edição anterior...
Este programa, que se baseia no conhecido XFOIL, configura-nos
polares para asas de alongamento infinito: polares em 2D, figura 2.
Significa que, nos seus cálculos, não há rotores nos bordos
marginais da asa, não gerando, portanto, “downwash”.

Carlos Bastos

Continua na próxima edição...

Humor no News

Este fenómeno, para o qual não conheço uma palavra na nossa
língua, não é mais do que um fluxo de ar vertical, a partir do bordo
de fuga, consequente dos rotores que se formam devido à
sobrepressão do intradorso e à depressão no extradorso. O fluxo de
ar vertical, que aparece depois do bordo de fuga, devido ao
movimento da asa, combinado com o escoamento horizontal,
origina, vectorialmente, um escoamento ligeiramente inclinado,
chamando-se “downwash” à sua componente vertical.
O declive da polar que traduz Cl em função de α tem uma inclinação
praticamente constante para todos os perfis e valores do Número de
Reynolds,[1] Pgs 180,181. Esse valor, (que não é senão a 1ª
derivada de Cl em ordem a α), anda muito próximo de 0,11 por grau,
e foi assim definido e demonstrado por Ludwig Prandtl. Através do
Profili 2 apenas se aproveitou o ângulo em que Cl tem o maior valor,
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Eventos

3º Encontro de Aeromodelismo AICA

Decorreu no dia 10 de Junho, dia de Portugal, o encontro do clube de
aeromodelismo Asas Indomáveis, na pista da Freguesia do Carriço.
As condições atmosféricas
Aeromodelismo.

foram

propicias

à

prática

do

Foi um encontro marcado pela boa camaradagem entre os
aeromodelistas presentes, tendo contado com o almoço oferecido
aos presentes.
AICA

Eventos

11º Encontro S. Pedro

O clube Rodas no Ar, organizou no dia 26 de Junho o 11º Encontro
de Aeromodelismo de Porto de Mós. Estes encontros, que se têm
vindo a realizar na altura das festas de S. Pedro, já se tornaram um
ícone, pois já fazem parte do programa das festas do concelho.
Como já vem sendo hábito, tivemos uma boa aderência no que
respeita a praticantes, com a presença de 28 pilotos de 5 clubes.
Tivemos também uma simpática participação do público que ao
longo destes anos fomos conquistando com estes eventos.
ROAR
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Julho 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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