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Fala o Presidente
Caros associados,
ASSOCIATIVISMO
(Origem: Wikipédia)
“Processo não lucrativo de livre organização de pessoas
(os sócios) para a obtenção de finalidades comuns.

Nesta edição
Apelo
Escola CLP
Concurso Fotográfico FPAm 2016
Técnica
O que é o Voo Livre?
Internet no News

Em termos gerais, a prática associativa consiste na organização
voluntária de pessoas, sem fins lucrativos, com o objectivo de
satisfazer as necessidades colectivas ou alcançar os objectivos
comuns, via cooperação. Esta forma de organização colectiva
tem como objectivos reforçar os laços de amizade e
solidariedade, reunir esforços para reivindicar melhorias na
comunidade, defender os interesses dos associados,
desenvolver interesses colectivos de trabalho, produzir e
comercializar de forma cooperada, melhorar a qualidade de
vida e participar no desenvolvimento da região na qual as
associações estão inseridas.”
Acho que vale a pena pensarmos nas vantagens que o
associativismo constitui para qualquer desporto, como forma de
promoção e desenvolvimento, e procurarmos todos contribuir
para o crescimento e para a renovação das nossas associações
desportivas.
Ajudemos a divulgar os nossos Clubes e a tentar captar o
interesse de novos associados, principalmente entre as
camadas mais jovens.
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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Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
FAI no centro da discussão internacional sobre drones e competição com drones
The FAI, World Air Sports Federation, is putting itself at the centre of the international discussions
about drones and drone sports as they happen around the world.
http://www.fai.org/news/42700-faitakestheleadintheriseofthedronesports

Um modelo impressionante, Airbus A400M
http://viewpure.com/HH0q4OYYHl8
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Apelo

Escola CLP
Queridos Amigos
O Clube CONTROL LINE PORTUGAL tem finalmente uma escola de
Aeromodelismo e estamos muito contentes com isso no entanto,
algumas crianças não têm possibilidades de comprar materiais de
construção ( balsa, hélices, motores, etc,...).
Infelizmente também é muito difícil arranjar dinheiro para comprar as
coisas mais básicas para ajudar as crianças na construção dos
modelos.
Por esse motivo peço-vos apoio, seja monetário seja em materiais
para darmos o suporte necessário a todos os que precisarem da
ajuda.
Apelo a vossa colaboração porque precisamos de novos
Aeromodelistas e as crianças agradecem. E também o nosso
desporto
precisa
muito,
de
novos
praticantes.
Vamos todos ajudar estas crianças.
Necessidades maiores:
Motores Glow (2.5Cc ou maior).
Necessidades adicionais : Hélices ; balsa ; cabos de Voo Circular
(aço ou inox), Punhos , tanques de Combustível, Bellcranks , etc, ou
então ajudas em dinheiro.
Quem quiser ajudar com dinheiro pode faze-lo da seguinte forma:
Nome da Conta: CONTROL LINE PORTUGAL - CLUBE DE
AEROMODELISMO
Banco : CA Crédito Agrícola Nº da Conta: 40235635625
IBAN : PT50004564234023563562532
Morada para Mandar Materiais : CONTROL LINE PORTUGAL
CIPA Rua Sacadura Cabral 2975-395 Quinta do Conde .PORTUGAL
Muito obrigado pela vossa participação
Amílcar Contente
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Concurso fotográfico FPAm 2016
Para ilustrar os cartões da Licença Desportiva Nacíonal (LDN) de 2017, a Direcção da Federação Portuguesa de Aeromodelismo (FPAm)
promoveu um concurso fotográfico, com o objectivo de seleccionar a imagem que constará das LDNs.
Assim, foi solicitado aos aeromodelistas associados a participação através do envio de fotografias relacionadoas com temas aeromodelisticos.
Das fotografias enviadas, foram seleccionadas 5 fotografias finalistas, colocadas na página do Facebook da FPAm para apurar o vencedor. Ao
vencedor será oferecida a LDN de 2017.
A qualidade das fotografias enviadas foi excelente, tornando dificil a escolha das mesmas, como se pode verificar abaixo.
A FPAm agradece a todos os participantes o envio das fotografias.

João Matos

António Louro

José Silva
Carlos Durães

Jorge Oliveira

Manuel Cardoso
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Luis Martins

Hugo Purificação

David Antunes

Filipe Bernardino

Renato Machado

Rui Cabral

Pedro Precioso

Fotografia Vencedora
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O que é o Voo Livre?

Técnica
Continuação da edição anterior.
Em modelos com motor de elástico a energia é a que se consegue
acumular numa meada de elásticos com peso limitado. Na
modalidade FAI de “borrachas”, designados habitualmente de
“Wakefield” em homenagem ao autor da 1ª fórmula para esses
modelos, a energia conseguida anda à volta de um milhar de Joule
em 30 gramas de borracha. Dado o baixo rendimento aerodinâmico
de todos, mas todos os modelos, a altitude conseguida oscila pelos
100 metros.
Por fim, a modalidade mais praticada, os motomodelos, de que a
classe FAI F1C foi por cá praticada, a subida é assegurada por um
motor térmico, Diesel ou “glow”, atingindo-se altitudes superiores a
100 metros em 5 segundos. (A FAI passou para 4 a começar em
2017).

Um “borracha” “Wakefield” – classe F1B da FAI. Estado da arte na
década de 80 do século passado.

Continua na próxima edição.
Carlos Bastos

Humor no News

Para a fase de planeio, que constitui a quase totalidade do voo, os
modelos são postos a circular através da deflexão de um pequeno
leme de direção ou da inclinação do estabilizador (desde o princípio
os modelos de VL têm estabilizadores sustentadores. Assim, a
inclinação faz rodar devido ao momento da componente horizontal da
sustentação do estabilizador). As trajetórias circulares, que duram à
volta de 30 segundos, tem dois objetivos: Se o modelo rodar pouco
(há sempre assimetrias que provocam a volta) quando se encontrar
de cauda ao vento (nariz a apontar a sotavento) a sua velocidade em
relação à terra é a soma da velocidade própria mais a velocidade do
vento, ganhando muita energia cinética e recusando-se,
teimosamente, a continuar a rodar. O Aeromodelista que o vá
apanhar a “cascos de rolha”! O outro objetivo tem a ver com as
bolhas térmicas. Sendo bolhas, a sua secção horizontal é um círculo
e portanto, para nelas se encaixar, tem de rodar.
Este processo de “encaixe” numa bolha térmica constitui a faceta
mais importante do VL. Se o modelo tiver uma afinação longitudinal
de voo muito próxima da perda [1] quando encontra uma bolha
segundo uma trajetória secante que, estatisticamente, é o mais
provável, a asa que primeiro enfrenta a ascendente entra em perda e
o modelo “cai” para dentro da bolha. O diâmetro da volta diminui
substancialmente e o modelo mantem-se todo o tempo dentro dela
até destermalizar ou…… perder-se. Este mecanismo, que é
facilmente verificado através da prática do VL, ainda tem algo de
misterioso e de difícil explicação.
O VL é praticado em todo o mundo, com especial incidência na
Europa Central, nos países da antiga URSS, nos EUA e nos da
“Commonwealth”. Em África e em Portugal não se pratica, sendo a
África do Sul a exceção. Nos campeonatos mundiais costumam
competir 30 a 40 países, e a modalidade de F1A, planadores A2, tem
sempre mais de 100 concorrentes individuais.
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Janeiro no calendário ofícial da FPAm para 2017.

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.

Edição: David Lopes
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