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Fala o Presidente
Caros associados,
Esperando que perdoem a repetição da mensagem é
particularmente oportuno e importante relembrar a todos os
associados que utilizam unidades da Força Aérea ou do
Exército para a prática do Aeromodelismo, 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.
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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.
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 e divulgação 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.
Saudações desportivas e bons voos, sempre em segurança.
Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo

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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Open de Valladolid

Competição
Mais uma participação cheia de sucesso do Clube CONTROL LINE
PORTUGAL num Open internacional desta vez em VALLADOLID
Espanha (25th Open Internacional Ciudad de Valladolid).
Na data de 1 e 2 de Outubro, com a participação de três países
Espanha, China e Portugal. Um evento muito concorrido e com um
nível muito alto em qualquer das categorias, obrigando os
participantes a um desempenho muito acima do normal, para
conseguirem chegar aos lugares cimeiros da competição. Mas
mesmo assim, os representantes do Clube CLP mostraram que estão
num bom momento de forma, e que possuem uma garra acima da
média, por isso este resultado fantástico. Parabéns a todos os
representantes do CLP pelo esforço dedicação e empenho.

As classificações ficaram da seguinte forma:
Em Corridas F2C
José Goulão e António Cardoso em 1º Lugar
Em F2D Combate
Serghei Fomin em 3º Lugar
Em Acrobacia F2B
Amílcar Contente em 4º Lugar

O nosso amigo Almeida, de Braga esteve também presente neste
evento e ficou em 6º Lugar. Parabéns também pelo seu regresso ás
competições internacionais.
Também o nosso associado, Loureiro de Sousa teve a sua
participação no evento. Fez parte da organização na categoria de
combate e ajudou o Clube Aerosafa fazendo parte do painel de
Juízes.
Mais um desempenho inesquecível e mais uma vez o CLP a mostrar
valor, espírito competitivo e uma garra que poucos conseguem
igualar.
Parabéns á Equipa representante do nosso Clube neste Open
Internacional, que mais uma vez honrou as cores da bandeira do
nosso Clube, e do nosso País.
Amílcar Contente
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Opinião

“Ode” aos pilotos e à espuma

Já sei, por informação oficial, que o número de participações
desportivas em planadores térmicos, F5J, durante o ano de 2015, foi
24, o que ultrapassa qualquer outra modalidade por cá praticada,
denunciando que, afinal, uma modalidade relativamente simples “a
priori” tem mesmo mais adeptos. Mas, reparem, deixei de usar o
termo Aeromodelistas. Com a profusão de aviões que existe e agora
com a qualificação de pilotos, os praticantes devem passar a chamarse Aviopilotos. Aguardemos pela natural evolução linguística que irá
certamente conduzir a um termo mais apropriado. E isto porque
“modelismo” que deu a antiga designação de Aeromodelista já não
existe. Ninguém, ou, praticamente ninguém, modela. Já é tudo
comprado feito aos melhores fabricantes espalhados pelo mundo, a
preços “surpreendentemente baratos”.

atribuído a um dos colchões que abundam juntamente com a sucata
e o entulho que invadem aquele campo de voo. Quero eu dizer:
enquanto em países “pobres” e “com técnicas rascas” como os EUA,
se tem vindo a discutir o propósito de o tal piloto ser,
obrigatoriamente, o construtor do modelo (ver, por exemplo, BoM,
Builder of Model no “site” da AMA, Academy of Model Aeronautics)
(ainda dizem model, em vez de avião, os atrazados!) e pela
desgraçada Europa também o assunto é debatido, por cá parece
que acabou definitivamente a atividade aero Modelista. Somos ricos!
Os nossos poços de petróleo, e o preço do barril, estão no melhor!
Quando, lá fora, se dá um prémio a quem desenha, projeta ou
constrói o modelo…desculpem…avião que melhor se classifica, nós,
por cá, premiamos o aeromod….desculpem….o piloto que foi ali à
loja e comprou um easyqualquer coisa em esferovite. Todos
sabemos que muita gente tem aprendido a radiocontrolar com
easysxxx, o que tem os seus méritos devido ao baixo custo dos
modelos, digo…aviões e facilidade de reparação.
Mas atribuir um prémio especial…
Carlos Bastos

Humor no News

Há pouco tempo assisti a uma prova de F5J nos arredores de Lisboa.
Como fator de mérito assinalo, se tal ousadia me é permitida, a
participação de 6 Aviopilotos do LAC. Não é habitual, nestes tempos,
uma tão longínqua deslocação de um tal número de praticantes para
participar numa prova a quase 400km do seu Clube. Está de
parabéns o LAC! Lembrei-me de, quando era instrutor no CAL,
alugarmos uma pequena camioneta e irmos até ao Porto a uma
prova da LIPA. Ia a rapaziada da escola e também o saudoso Vasco
de Carvalho.
Ainda sobre essa prova e modelismo só vi planadores “Ferrari”. Havia
também dois ou três “Lamborghini”. E havia um prémio para o melhor
modelo…desculpem, avião de espuma que acho que acabou por ser

Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
Sweden bans drones with cameras
Sobre o tema dos drones e seu licenciamento.

Part of the fun of drones is taking photos and videos while flying. But Sweden apparently
does not like fun. The country's Supreme Administrative Court has overturned a lower court
decision and banned drones with cameras unless pilots obtain a "special surveillance
permit," the BBC reports.
http://flip.it/ze2wsi
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o início se utilizaram técnicas de fazer descer o modelo ao fim de um
certo tempo de voo, retirando-o da bolha térmica. A isto chama-se
destermalizar. Primeiro usava-se um cordão de algodão previamente
embebido numa solução de nitrato de potássio que queimava um
elástico e posicionava o estabilizador com um angulo de ataque
negativo à volta de 45 graus. A descida do modelo é linda. A
sensação de não o perder ainda é melhor! E o perigo de ignição de
um incendio na mata é real pelo que o sistema já foi banido em todo o
mundo. Usaram-se, de seguida, temporizadores baseados em
relojoaria e hoje é tudo eletrónico. E faz-se a destermalização via
rádio, RDT, o que evita acidentes e facilita a afinação dos modelos.

O que é o Voo Livre?

Técnica
Há mais de meio século comecei a praticar Voo Livre. E por aí andei
até que, na década de 80 o VL acabou totalmente em Portugal e…
acabou mesmo. Há dois ou três anos retomei a prática dessa classe
mas o encerramento da BA1 (G. do Marquês), por um lado, e a
minha idade, por outro, fizeram-me guardar os modelos até uma
oportunidade que, o mais certo, não voltará a acontecer.
Não é propósito deste artigo lamuriar-me, mas sim procurar dizer aos
eventuais leitores o que é o VL, como evoluiu, e citar alguns aspetos
interessantes que afinal são comuns a outras classes ou
modalidades. Sim, dizer alguma coisa que os novos Aeromodelistas
não conhecem, para além de insistir no facto de o Voo Livre não
provocar qualquer maleita como alteração do estado mental, febre
bubónica ou mesmo invalidez permanente!...
No início do século passado e, contemporaneamente com a Aviação,
começou o Aeromodelismo. Pensando bem, é melhor estudar as
coisas de aerodinâmica e de mecânica de voo num modelo sem pôr
em risco a vida humana. E, sem haver qualquer sistema de comando
ou controlo, do Aeromodelista para o modelo, o voo foi, durante
décadas, simplesmente livre. Livre? Perguntarão os atuais “pilotos”
que, com dois dedos, fazem com que o “avião” descreva as mais
inopinadas manobras! Pois é! Com uma conveniente incidência do
eixo do motor (se houver), as devidas calagens entre a asa e o
estabilizador, a apropriada deflexão de um pequeno leme de direção,
alguns empenos de asa bem executados e a ajuda de um atuador de
relojoaria ou, modernamente, eletrónico, o modelo pode fazer
excelentes voos. E, quase me esquecia, o CG no devido local.

Inicialmente, a procura de alto rendimento levou a que se
construíssem os modelos com a planta da asa elítica, ou aproximada
a esta figura, de modo a proporcionar uma distribuição elítica da
sustentação que, como sabemos, é o método de reduzir ao mínimo
as resistências induzidas. Trabalheira, a fazer nervuras duas a duas!
Pode ser verificado através dos modelos “Old Timer” mais antigos,
como, por exemplo, o “Playboy”. Posteriormente verificou-se que
umas asas com pontas trapezoidais e um bocadinho de
“washout” (empeno nas pontas da asa, deslocando o bordo de ataque
para baixo em relação ao bordo de fuga) produziam uma distribuição
quase elítica da sustentação e facilitava substancialmente a
construção das nervuras.
O método de colocar os modelos de VL lá em cima caracterizou as
diferentes modalidades. Mas todas, mesmo as mais recentes, são
modalidades de energia limitada. Significa isto que os regulamentos
atribuem a cada modalidade uma quantidade de energia que o
concorrente pode utilizar o melhor possível. Na modalidade de
planadores A2, F1A, a energia é a potencial relativa à altitude de 50
metros, comprimento do cabo de lançamento. Depois, o concorrente
pode adicionar a esta a energia de um lançamento catapultado,
chegando, atualmente, a atingir um total de 120 metros no início do
voo planado.

Continua na próxima edição.
Carlos Bastos

Mas vamos por partes:
Um modelo de voo livre é um planador e toda a componente lúdica
associada a esta classe consiste simplesmente na duração do voo.
Não há apreciações de juízes com a consequente componente
subjetiva ou preconceituosa de avaliação pessoal. No princípio, o que
parecia contar para um bom voo seria a excelência de construção,
nomeadamente a escolha do perfil da asa de modo a proporcionar a
melhor prestação (tempo de voo) possível. Mas, cedo os praticantes
constataram que modelos, mesmo de conceção ou construção
medíocre, podiam fazer excelentes tempos de voo. E mais: podiam ir
por aí acima e… perderem-se enfiados num cúmulos. São as
térmicas. Ou melhor, as bolhas térmicas.
Este aspeto do Voo Livre levou a que a classe fosse de resultados
aleatórios, muito dependentes da sorte do Aeromodelista. Isto assim
foi ao longo de décadas até que, a meio do século passado, os
praticantes começaram a desenvolver meios de detetar bolhas e
tornar a modalidade mais determinística. Cabe aqui dizer que desde

Um planador puro. Foto de “Stuart Darmon” publicada na revista
“Aeromodeller” de Outubro de 2016. Cortesia de “Andrew
Boddington”.
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Novembro 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

A composição e edição do boletim de informação da FPAm, «FPAm NEWS», é da responsabilidade da Federação Portuguesa de
Aeromodelismo, sendo o boletim de publicação mensal, podendo a edição ser adiada por falta de conteúdos. Os conteúdos
publicados, são da inteira responsabilidade dos autores dos artigos.
O boletim, pertence a todos os clubes e aeromodelistas. Assim, solícitamos o envio de artigos para publicação, que podem passar
por artigos técnicos, reportagens de eventos, atividades ou notícias, devendo consistir de um texto descritivo, e fotografias para
ilustrar o artigo, que envolvam actividades 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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