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Fala o Presidente
Caros associados,

Nesta edição
Especial Competição
F5J por Óscar Lopes
Competição
Setubal Drone Race 2016
F5J Leiria Cup 2016
Acrobacia F2B em Córdoba
Eventos
Encontro de Aeromodelismo ACCV

Em grande parte das classes de competição de aeromodelismo
tem-se vindo a constatar uma diminuição na média do número
de participantes nos diversos eventos. Esta constatação é ainda
mais preocupante se lhe associarmos a falta de participação de
pilotos dos sectores etários mais baixos.
Todos por certo concordaremos que este, como qualquer outro
desporto, depende do interesse de atletas jovens para garantir
o seu desenvolvimento e a sua continuidade.
Consequentemente, e nas respectivas áreas de intervenção
possível, temos todos de tentar captar esse interesse entre os
jovens.
Federação, Clubes, aeromodelistas, todos deverão ajudar nesta
tarefa de promover o nosso desporto junto dos jovens, não só
para dinamizar a modalidade mas principalmente para
promover o seu desenvolvimento e garantir a sua continuidade.

Encontro do 64º aniversário do CAL
Visita ao CLP

Saudações desportivas e bons voos, sempre em segurança.

FesSardiMex 2016
Festa do Brinquedo e o CMVC
Técnica

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Workshop sobre materiais compósitos
Breve Passeio Pela Aerodinâmica

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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F5J DUBNICA CUP 2016 ( 13 e 14 Agosto )
Link para a página da prova: Clique para ver.
No meu primeiro contacto com este nível competitivo senti alguma
pressão e os voos foram bastante inconstantes, nesta prova o
vencedor com todo o mérito foi uma senhora.
1. Butseroga Valentina
2. Luděk Novotný
3. Malčík Zdeněk
...
28. Óscar Lopes POR em 34 participantes

F5J por Óscar Lopes

Especial Competição
Olá a todos, os que me conhecem sabem que gosto de competir,
compito por achar que é uma, se não a melhor, forma de me superar
e evoluir mais rapidamente nas disciplinas que gosto e pratico.
Este ano de 2016 resolvi suspender a minha habitual participação
nas provas de F3A e dedicar-me a 100% ao F5J, o motivo desta
minha opção aparece devido ao cada vez maior gosto pelo voo
térmico, mas principalmente pelo número de participantes em
competição que esta classe tem tido ultimamente, continuo a achar
que quantos mais participantes aparecerem em provas, mais e
melhor conseguimos fazer com que todo o grupo evolua
positivamente.

Voamos em 90 graus de céu, convivemos todo o fim-de-semana
com saltos de paraquedas à nossa esquerda e aterragens
constantes nas nossas costas, por diversas vezes aguardávamos
para iniciar novo voo, pois tínhamos trafico a chegar ou a sair da
pista.
Descubro que os favoritos preferem andar 1 km ou mais para ir
buscar o modelo a ter poucos pontos, eu prefiro aterrar em
segurança e isso nota-se nas pontuações, 3 voos menos bons
ditam a minha classificação final nesta etapa.

Como sou relativamente “novo” nestas andanças das térmicas e
afins, e ainda com muito para aprender, para além das provas
nacionais e ibéricas onde se aprende sempre qualquer coisa nova no
convívio com os diversos pilotos, auto propus-me a realizar este ano
uma grande viagem ao centro da Europa – Eslováquia, para
participar na prova mais importante e participada dentro do circuito
mundial do F5J. O objetivo principal nesta minha participação não era
medir forças com ninguém, era ir à origem do F5J (Eslováquia) e
tentar ver/aprender/aumentar ao máximo o meu nível de informação
sobre esta disciplina, e cada vez mais acredito que só vendo os bons
a voar é que se fica verdadeiramente conhecedor da nossa realidade.
Foram duas semanas intensas, 6924 km percorridos, 9 países
cruzados, 3 provas de alto nível competitivo, centenas de voos vistos
e admirados, dezenas de voos efetuados tanto em treino como em
competição, ao sol, à chuva, com neblinas, calor, com algum vento,
dias calmos, enfim foram 3 provas todas elas bastante diferentes
umas das outras.
As pistas eram todas elas de sonho, km e mais km de espaço livre de
obstáculos, relva por todos os lados, verdadeiras planícies perfeitas
para a prática desta modalidade.
A primeira prova decorreu em Dubnica, num aeródromo usado
principalmente pelos praticantes de paraquedismo, talvez por esse
motivo, com muito boas instalações de apoio, bar, restaurante, casas
de banho e podíamos também dormir nas instalações pois tinham
quartos disponíveis para alugar, inclusive podíamos apreciar uns
quantos aviões de tempos idos pois existia um pequeno museu do ar,
no exterior.
A organização leva o assunto ao estilo militar, temos direito a desfiles
por países, hinos e discursos de abertura, hastear de bandeiras, etc,
etc., após o início oficial da prova, é entregue a cada piloto uma
listagem com a ordem de voos e quem não se apresenta na ordem/
hora de voar simplesmente não voa, ninguém chama por ninguém, é
o relógio/cronometro que manda, simples, fluido, fácil de gerir e eficaz
a todos os níveis.
Continua na próxima página.
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F5J WORLD CHALLENGE 2016 ( 20 e 21 Agosto )
Link para a página da prova: Clique para ver.
1. Beran Věnek CZE
2. Korber Rok SLO
3. Malčík Radek CZE
...
38. Óscar Lopes POR em 96 participantes

A segunda prova decorreu em Trnava, melhor dizendo em Boleráz,
uma aldeia vizinha a poucos Km de distância. Esta organização
segue os mesmos princípios e moldes da prova anterior, incluindo os
desfiles etc, etc, etc.

No primeiro dia de prova, um nível competitivo igual á prova
anterior, saídas incrivelmente baixas, voos indescritíveis,
aterragens no último décimo de segundo e no alvo, enfim, um
verdadeiro espetáculo.

F5J WORLD TRNAVA VISEGRAD CUP 2016 ( 18 e 19 Agosto )
Link para a página da prova: Clique para ver.
1. Primož Rižner SLO
2. Juraj Adámek SVK
3. Bohuslav Majerčík SVK
...
73. Óscar Lopes POR em 92 participantes

Sem palavras, se já
tinha
achado
a
prova anterior de
grande nível, esta
superou totalmente
a anterior, o nível
foi
altíssimo,
o
vencedor classificou
-se e ganhou a final
com alturas médias
de saída de 60
metros, aterrou
sempre no alvo
e
completou
sempre
o
tempo máximo
de voo, que
“fácil” é para
eles. Descubro
que como as
pontuações são
muito próximas
uns dos outros,
dois ou três
voos menos bons te fazem descer de 32 para 73 muito rapidamente.

Finalmente chega a prova principal, no mesmo local e com a mesma
organização e os mesmos moldes das anteriores.

No segundo dia de prova, as previsões da meteorologia apontam
para tempo instável e chuva, anula-se a última manga e voa-se
diretamente os fly off entre abertas e com o céu totalmente coberto
de nuvens de chuva, zero de térmicas na final, pilotos a sair alto e a
tocar o menos possível no rádio, ganhou quem encontrou o ar mais
denso, estou certo que os gráficos da final apenas mostraram
descidas.

No final descubro que
fiquei bem classificado
na prova principal, 38
entre os 96 pilotos,
digamos que é uma
honrosa classificação
superando até a minha
mais
otimista
expectativa.
Da experiencia destaco, o ambiente competitivo e o nível de alguns
dos pilotos presentes, verdadeiras máquinas a encontrar e
principalmente a aproveitar as térmicas.
Continua na próxima página.

Pág 3
Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

FPAM NEWS Nº 37 - SETEMBRO 2016
Os meus agradecimentos à minha helper e patrocinadora, a toda a
equipa espanhola presente pela ajuda e apoio, e a todos os amigos
virtuais que encontrei por estas bandas.
Podem encontrar alguma informação adicional sobre esta aventura
na seguinte página espanhola que é dedicada ao F5J - https://f5j.es/
Para terminar, cito palavras ouvidas de um dos favoritos “O
importante é estar, não se importar com a classificação, e
aprender, aprender, aprender, e divertir-se”.
Espero conseguir no futuro voltar a participar neste evento, é sem
dúvida a “meca” do F5J.
Nota final, não importa qual o modelo que usas para iniciar a prática
do F5J, o mais importante é ter vontade de aprender e vontade de
voar como os pássaros.
Fiquem bem e até breve.
Óscar Lopes (LAC-Liga de Aeromodelismo do Cávado)
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Encontro de Aeromodelismo ACCV

Eventos
Realizou-se no passado dia 02-07-2016 mais um encontro de
Aeromodelismo em Espinho (ACCV - Aero clube da Costa Verde).
O Aeromodelismo do ACCV esteve "vestido" de amarelo, as Cubs e
as escalas encheram o palco de voo, um presente que todos os
aeromodelistas fizeram questão em trazer ao nosso recinto.
Foi um sábado bem passado, recordar amizades, e relembrar um
avião que é e será sempre uma "lenda" da aviação, a Piper Cub.
Aos pilotos presentes, à direção do ACCV e a todos aqueles que
fizeram questão em estarem presentes deixamos aqui os nossos
agradecimentos esperando poder recebe-los novamente num
próximo evento.
Bento Campos
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Setubal Drone Race 2016

Competição
Setúbal Drone Race, prova de F3U organizada pelo Clube de
Aeromodelismo de Setúbal com o apoio do Município de Setúbal e de
várias lojas nacionais e internacionais de radio modelismo, assim
como a Federação Portuguesa de Aeromodelismo, onde contamos
com o apoio da comissão técnica de F3U na orientação da prova.
Estiveram presentes 32 pilotos de Portugal e Espanha, divididos em
8 grupos de 4 pilotos, pela primeira vez em Portugal utilizou-se um
sistema de contagem de voltas inovador e com uma taxa de sucesso
próxima dos 100%.
A prova realizou-se no Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal,
um local com excelentes condições para a prática de F3U onde
podemos contar com óptimas condições meteorológicas durante toda
a prova.
No dia 17 teve lugar os treinos livres e as demonstrações de
Freestyle.
A prova decorreu no dia 18, em que após uma ronda de qualificações
apurou-se os 16 pilotos mais rápidos para passar a fase de grupos.
Nestes grupos apenas os 2 pilotos mais rápidos iriam avançar ao
grupo seguinte até chegarem ao grupo final de 4 pilotos.
A classificação final ficou ordenada na seguinte forma,
1º lugar Daniel Salgueiro
2º lugar Miguel Hernandez
3º lugar André Ferreira
4º lugar Adrian Hernandez
Fazemos um balanço bastante positivo, apesar da logística técnica
enorme conseguiu-se fazer uma prova de agrado a todos e com
bastante feedback positivo quer da parte dos pilotos como do público
presente.
CAS
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F5J Leiria Cup 2016

Competição
Decorreu no dia 24 de Setembro de 2016, na pista de
Aeromodelismo do Caliz – Clube de Aeromodelismo do Liz, a prova
do campeonato nacional de motoplanadores eléctricos, inscrita no
calendário da Federação Portuguesa de Aeromodelismo,
denominada F5J Leiria Cup 2016.
A prova teve a participação de 8 pilotos, representantes do LAC e da
LIPA.
A competição iniciou com o céu totalmente encoberto e com poucas
ou nenhumas térmicas, circunstância pela qual nenhum piloto
conseguiu atingir o tempo máximo de voo na primeira manga.
Ao longo da manhã as condições atmosféricas melhoram
significativamente ocasionando um aumento dos tempos médios dos
voos, tendo os pilotos, na sexta manga, atingido tempos muito
próximo do máximo, o que provocou um excelente momento
competitivo no momento da aterragem.
Foi possível realizar 10 mangas com 8 pilotos cada, sendo o
vencedor da F5J Leiria Cup 2016, o piloto da LIPA, Rui Silva, seguido
dos pilotos do LAC, Óscar Lopes e José Araújo, que alcançaram o
segundo e terceiro lugar respectivamente.
CALIZ
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Acrobacia F2B em Córdoba

Competição
Mais um pódio para o Clube CONTROL LINE PORTUGAL, desta vez
um 2º Lugar na competição de Acrobacia F2B em Córdoba
(Espanha) no fim de semana de 24 de Setembro.
Estiveram 8 pilotos presentes, numa boa atmosfera desportiva, e uma
prova muito bem organizada, com um painel de júris de qualidade.
O vencedor da prova foi o Rafael Escribano, piloto da casa e que
este ano está a um nível muito bom. Em 2º Lugar Amílcar Contente
do Clube CONTROL LINE PORTUGAL e em 3º Lugar Cubero de
Espanha.
Envio algumas fotos do evento e um link de um pequeno filme no
Youtube para vosso conhecimento: Clique para visualizar
Amílcar Contente
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Encontro do 64º aniversário do CAL

Eventos
O Encontro do 64º aniversário do Clube de Aeromodelismo de Lisboa
decorreu entre 24 e 25 de Setembro de 2016. O primeiro dia foi
dedicado ao voo rádio-controlado e a pista do Poceirão assistiu à
evolução de várias e belas máquinas de um bom número de
aeromodelistas.
Planadores
rebocados,
motoplanadores
eletricos,
trainers,
acrobaticos, drones helicópteros, maquetas e até um autogiro
estiveram presentes, O CAL, o CAS, o CRAM e a APSIA foram os
clubes que se fizeram representar num belo dia de Sol que
acompanhou o são e divertido convívio entre todos os presentes.
O segundo dia do encontro decorreu na pista de voo circular do
Colégio Militar e pilotos do CAL e o CLP estiveram presentes para
realizarem um bom número de voos aproveitando as excelentes
condições atmosféricas. F2B, F2C e trainers foram utilizados para
celebrar este nosso Aniversário.
Não podemos deixar de agradecer ao Clube de Aeromodelismo de
Setúbal e ao COLÉGIO MILITAR a cedências das suas pistas e
instalações, sem as quais não teríamos tido o sucesso obtido.
O nosso sincero agradecimento a ambas as instituições.
A Direcção do CAL
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Visita ao CLP

Eventos
Tivemos um dia muito especial na nossa pista. Recebemos a visita
de 115 crianças da escola secundária da Qta do Conde.
A preparação deste evento esteve a cargo da comissão de pais da
escola, da Câmara de Sesimbra e o do Clube CONTROL LINE
PORTUGAL.
Foi um dia fantástico onde mais uma vez tivemos oportunidade de
mostrar a nossa modalidade, a nossa pista, e proporcionarmos às
crianças a possibilidade de todos, todos sem exceção
experimentarem o voo. Tal como em sessões anteriores é uma
enorme alegria ver o sorriso estampado na cara das crianças quando
pela primeira vez experimentam o Voo Circular.
Foi mais uma semente lançada, e espero que dentro de poucos dias
podermos colher os frutos de todo este trabalho, e de todas as
sessões realizadas até ao momento e concretizarmos finalmente o
sonho de iniciarmos a nossa escola.
Amílcar Contente
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Festa do Brinquedo e o CMVC

Eventos
Em Alfena (Valongo) no passado dia, 23,24 e 25 do mês de
Setembro, realizou-se mais uma edição da Festa do Brinquedo,
organizada pela câmara de Valongo e junta de freguesia de Alfena.

O CMVC esteve presente com exposição de aeromodelos e
simulação de voo. O stand foi visitado por largas centenas de
pessoas que para além de apreciarem os modelos em exposição e
fazer perguntas para dissipar algumas dúvidas e curiosidades que
tinham sobre a modalidade, também tiveram a oportunidade de
experimentar, pela primeira vez (ou não) pilotar um
aeromodelo (simulado).
O evento correu muito bem, alargou a visibilidade do CMVC e da sua
actividade a novos possíveis associados e simpatizantes da
modalidade, e principalmente contribuiu para a felicidade de algumas
crianças e adultos com a oportunidade de pilotar um aeromodelo
(mesmo que tenha sido num simulador).
A organização do stand esteve a cargo do Presidente do Clube e de
alguns sócios.
Adelino Oliveira
Presidente da Direcção
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SardiMex 2016

Eventos
Na LIPA, penso que quase todos nós sabemos que este Encontro
que vimos fazendo há um bom par de anos, será visto pela maior
parte dos observadores como um encontro à mesa etc etc e etc. Sêlo-á certamente pois que mesa existe e os componentes onomásticos
do Encontro também. Acontece porém é que, por razões várias que
vão da necessidade de estar noutro local, por exemplo, participando
em provas nas suas especialidades ou impossibilitados por outro tipo
de obrigações a que o peso dos anos nos vão impondo, nenhum
Encontro promove tanto quanto o SardiMex, o cuidado de fazer saber
que não poderá estar presente pelas razões A, B ou C, cuidado que
bem gostariamos de registar relativamente a tantas outras
manifestações que vimos realizando ao longo de já vastas épocas.
È bem claro que o Sardimex conta com a presença militante dos
nossos amigos da Galiza cuja falta tanto sentimos quando noutros
eventos, somos confrontados com as exigências do seu próprio
calendário.
Tentando tanto quanto podemos, renovar presenças, a verdade é
que cada vez mais nos damos conta da descoloração crescente dos
cabelos dos presentes cada vez mais prateados.Seguramente é um
prazer continuar a contar com presenças dos sept, oct e mesmo mas
só às vezes nonagenários que ainda vibram com o ruido dum motor,
com uma figura acrobática, com a ascenção numa térmica ou com
uma aterragem perfeita. Enquanto assim fôr o SardiMex será
necessário no calendário. Mais que não fora pela presença familiar
que proporciona e, foi de propósito que deixei este elemento para o
final. Se para juntar uma trintena de presenças for preciso, juntemos
os nossos familiares porque em 2017 outro SardiMex nos espera.
Fotografias: Francisco Piqueiro
LIPA
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Workshop sobre materiais compósitos

Técnica

Na sessão pratica, foram construídos dois tipos de trens de aterragem
a aplicar em aviões de sócios do CAS, depois de preparados os
moldes

Realizou-se na sede do CAS – Clube de Aeromodelismo de Setúbal,
um workshop sobre materiais compósitos e a sua utilização no
aeromodelismo.
Este workshop foi dividido em duas partes/sessões, uma teórica onde
foi explicado o que era um COMPOSITO.

Foram preparadas as fibras a utilizar

Os materiais compósitos, como o próprio nome indica, são
compostos por uma ESTRUTURA e por um elemento de LIGAÇÃO.

Aplicação de resina na fibra

As fibras foram previamente impregnadas em resina antes de serem
aplicadas nos moldes.
Aplicação dos vários tipos de fibra e camadas nos moldes
Apresentação de alguns tipos de “FIBRAS”.

Explicação sobre que materiais utilizar para cada função

De entre os temas abordados podemos destacar os seguintes:





Tipos de resinas
Tipos de “fibras”
CAS

Funções e utilidade das “fibras”
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afinação de maior velocidade, que não constitui objetivo desta
modalidade conforme explicado inicialmente, obteve-se 6100RPM. A
aplicação do QPROP com esta rotação da hélice e a velocidade do
modelo a 8,84m/s a que corresponde a tal tração necessária de
0,54N, diz que a hélice de 8”X4” produz uma tração de 0,64N.

Breve Passeio Pela Aerodinâmica

Técnica
Continuação da edição anterior...
A resistência parasita apresenta valores que não são de descurar,
em especial num modelo com estrutura de madeira forrado a
plástico termo retrátil e sem assessórios (curvas de “Karman”) que
reduzam a interação entre as superfícies sustentadoras ou
estabilizadoras e a fuselagem. Como o cálculo está a ser feito para
vários valores de α, é óbvio que o modelo tem diferentes atitudes em
tordo seu eixo lateral (Y-Y) e o estabilizador e a fuselagem não
poderão provocar sempre o mesmo valor de resistência parasita.
Seguindo uma técnica apresentada em [4], a resistência parasita
daqueles elementos será uma percentagem da resistência da asa,
baseada na relação entre as suas áreas e a área da asa. E ao valor
obtido haverá que somar ainda a “parasitagem” do trem, da deriva e
do pilão da asa, que, também através da refª [4], se estima um valor
de 0,005. O estabilizador tem de área 6,14dm2. 1/4 da superfície
“molhada” da fuselagem é 3,84dm2. O total dá 9,98dm2 o que, em
relação à área da asa que é 18,58dm2 dá 53,8%.
A tabela que segue apresenta, por ordem:

À primeira vista pode parecer que temos força de tração suficiente
para pôr o modelo a voar com lançamento à mão. Mas, na prática,
não é assim. Seria precisa uma velocidade inicial não inferior aos
8,84m/s e um ângulo de ataque da asa de exatamente 7 graus. Se o
ângulo for maior, temos mais resistência ao avanço, podendo ser
superior à tração. Se o ângulo for menor temos a hélice a trabalhar a
uma maior velocidade linear e a sua tração é muito menor, podendo
mesmo funcionar como travão. Nas condições de velocidades
referidas o ângulo de ataque das pás da hélice, a 70% da sua semi
envergadura, é de 0,6 graus o que revela uma eficiência baixíssima.
E se considerarmos a descolagem do solo, com o atrito do trem,
umas contas sumárias dizem que era exigida uma pista com mais de
100 metros e muito lisa, principalmente devido à baixa aceleração na
parte final da descolagem.
Num contacto com Aeromodelistas de “Old Timers” da cidade de
Barcelona foi sugerido o uso de uma hélice de menor diâmetro e
menor passo. Exatamente 7”X3,5”. Experimentada esta hélice, da
marca Cox Thimble Drome, o conjunto motopropulsor passou para
9900RPM. Feito o estudo no QPROP, para a mesma velocidade
linear de 8,84m/s, a tração simplesmente passou para mais do dobro:
1,3814N. E o ângulo de ataque da pá da hélice, também a 70%,
passou para cerca de 3 graus.
Com esta hélice o modelo já passou a aceitar ser lançado à mão e vai
por aí acima com um ângulo de subida da ordem dos 30 graus. É
importante reconhecer que uma tal diferença de resultados também
se deve, em parte, à diferença de qualidade das duas hélices.
Este exemplo permite, basicamente, 3 conclusões:
A redução, no diâmetro, de 1 polegada, e no passo, de 0,5
polegadas, permitiu um assinalável aumento de rotação e,
consequentemente, um valor de tração mais do que suficiente.
As contas, e, neste caso, o programa de cálculo para hélices QPROP
ajudam imenso na compreensão e resolução de problemas.
Por último, e não menos importante, a troca de impressões e
ensinamentos que nos são passados por outros Aeromodelistas,
como aconteceu neste caso, são extremamente importantes.
Não são publicados os cálculos da dinâmica de voo em especial na
fase de aceleração, juntamente com as tabelas do QPROP devido ao
seu tamanho e, talvez, interesse limitado. Mas, qualquer contacto
nesse sentido é bem vindo.

O ângulo de ataque da asa, o Cl real e a Velocidade, tal como já
tinham sido apresentados na tabela anterior. De seguida o Número
de Reynolds, os coeficientes de resistência da asa, resistência
induzida e resistência parasita. Depois o coeficiente de resistência
total e por fim, a resistência ao avanço calculada através do
“Princípio de Bernoulli”:

Verifica-se que o menor valor de Resistência ao avanço é
0,54Newton. É uma força de resistência e o grupo motopropulsor
tem de ser capaz de, no mínimo, proporcionar esta força de tração
para conseguir um voo horizontal estável.

Referências:
[1] Von Mises, Richard; Theory of Flight; USA; Dover, 1959; ISBN 10:
0-486-60541-8
[2] Abbott, Ira H.; Von Doenhoff, Albert E.; Theory of Wings Sections;
USA; Dover, 1959; ISBN 10: 0-486-60586-8
[3] Existe alguma desinformação ou falácias acerca da interpretação
do “Princípio de Bernoulli”, mas não em relação à quantificação dos
seus efeitos. Para quem gosta destas coisas de mecânica dos fluídos
sugiro a leitura das publicações, na “Net”, do Prof. Pedro Magalhães
Oliveira do DCT, ISEC, Lisboa.
[4] Simons, Martin; Model Aircraft Aerodynamics, 4ª edição; 2002;
SIM Books, Ltd. Dorset, UK; ISBN 1-85486-190-5

Para calcular essa força de tração vamos recorrer ao QPROP.
Houve o cuidado de medir as rotações do motor/hélice. E, na

Carlos Bastos
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Artigo do aeromodelista Arnaldo Correia sobre o seu Fokker DVII na revista RC Model World.
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Outubro no calendário ofícial da FPAm para 2016.

Contactos 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.
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