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Fala o Presidente
Caros associados,

Começo por desejar a todos um bom ano de 2017, para o
aeromodelismo nacional e para todos os aerodelistas, cujo
número gostaria de ver aumentado, particularmente por
praticantes mais jovens. Será por certo desses e dessas jovens
que dependerá o futuro do aeromodelismo nacional.

Nesta edição
Gala
Gala do Desporto
107º aniversário do Aero Clube de Portugal
Competição
Troféu Milhafre F5J
Troféu Quinta do Conde
6º Troféu de Outono

Especialmente aos aeromodelistas que se dedicam à
competição aeromodelística desejo que 2017 possa ser uma
época produtiva, com evolução desportiva e com bons eventos
em que reinem, acima de tudo, a verdade desportiva e a sã
camaradagem.
Não tem sido fácil a actuação da actual Direcção, mas a
determinação em prosseguir com os objectivos traçados têm
motivado os seus elementos a colaborar no melhor das suas
capacidades, para manter o Aeromodelismo nacional entre os
desportos reconhecidos e apoiados pelas estruturas
responsáveis pelo desporto nacional.
Esperamos continuar a contar com o apoio de todos os
associados para atingir estes objectivos e ainda desenvolver e
divulgar a nossa modalidade desportiva.

Eventos
Apresentação LIPA Aeromodelismo

Saudações desportivas e bons voos, sempre em segurança.

16º Aero Indoor na Póvoa de Varzim
Indoor AICA 2017
Técnica
O que é o Voo Livre?
Internet no News
Divulgação
Escola de Aeromodelismo CLP

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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Gala do Desporto

Gala
A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) realizou no passado
dia 16 de Novembro, no Casino Estoril, a 21ª edição da Gala do
Desporto.
O evento é anualmente subordinado a um tema e para esta edição
da 21ª Gala do Desporto foi escolhido o tema ―A Internacionalização
do Desporto Português‖. Foi uma agradável cerimónia da CDP onde,
mais uma vez, tivemos oportunidade de testemunhar o elevado
número de atletas nacionais que obtiveram em 2016 classificações
notáveis em competições internacionais e nacionais dos diversos
desportos a que se dedicam.
Como habitualmente, foram entregues os Prémios de Mérito
Desportivo, atribuídos às Personalidades do Ano indicadas pelas
Federações e homenageados os Campeões do mundo e da Europa
da época finda, a que se associaram este ano os medalhados nos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Com esta
homenagem pretendeu-se ter, mais uma vez, um momento revestido
de grande simbolismo nacional e de reconhecimento público dos
sucessos internacionais do Desporto Português.
A FPAm foi mais uma vez convidada a participar nesta cerimónia, o
que muito nos honrou e este ano de 2016 tivemos o prazer de
nomear o aeromodelista Filipe Miguel Dinis Bernardino do CALIZ, que
esteve presente nesta cerimónia onde recebeu este pro Prémios de
Mérito Desportivo da CDP, acompanhado pela sua família e por
elementos dos órgãos directivos da FPAm.
Juntamos algumas fotos do evento e aproveitamos para registar os
nossos agradecimentos à CDP e deixar mais uma vez os parabéns
ao homenageado.
A FPAm

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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Competição

Troféu Milhafre F5J
Realizou-se no passado dia 10 de Dezembro, no campo de voo da
LIPA na Trofa, a última prova do calendário nacional de F5J, Troféu
Milhafre. O evento reuniu 11 pilotos e estava em discussão o título de
campeão nacional.
Após duas tentativas de realização goradas pelo mau tempo que se
registou no dia marcado, foi finalmente possível encontrar condições
climatéricas aceitáveis para a realização da prova. Dos 12 inscritos
compareceram 11 no dia marcado. Estava em jogo o título de
Campeão Nacional ao final de 6 das 7 provas realizadas, o que muito
diz do nível competitivo encontrado este ano. E para este desfecho
final não faltaram os candidatos ao título, Rui Silva, Óscar Lopes e
Vitor Gandarela. O Es último ficou irremediavelmente afastado devido
a problemas técnicos; por seu lado o Óscar Lopes fez uma boa
prestação mas insuficientes para o pleno do Rui Silva que acabou por
vencer a prova com 5.000 pontos. O título estava entregue.
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O campeonato de F5J de 2016 ficou marcado por um incremento no
nível competitivo dos pilotos. Seja por mais prática, seja pela
aquisição de modelos mais competitivos. Houve, também, a
participação de pilotos nacionais em provas no estrangeiro, sendo
que o Óscar Lopes atreveu-se a ir a Trnava, e não só, adquirindo
assim um maior ritmo competitivo que se notou no desenrolar do ano.
Esta modalidade tem registado uma evolução muito positiva e, por
muito que custe, não chega só ter os modelos mais competitivos, é
também necessário praticar, participar em provas e assumir um
espirito competitivo. Mas acima de tudo ter vontade de participar,
estar num ambiente amigável, onde se partilha uma salutar sede de
sucesso e onde a camaradagem substitui com facilidade a rivalidade.
Por nós, na LIPA, julgamos ter cumprido mais um ano de actividade
com sucesso face às dificuldades inerentes à realização de tantos
eventos. Como de costume contamos com os nossos sócios para o
apoio às provas de F5J e, tal como em anos anteriores, a vida
agitada da modernidade faz com que a disponibilidade para estas
pequenas coisas seja cada vez menor. Mesmo assim conseguimos
contar com o apoio de muita e boa gente que na hora da verdade se
vai chegando. Não podemos deixar de referir os nossos ajudantes do
costume: Manuel Pereira, Pedro Pereira, Pedro Rêgo, Ricardo
Macedo, Hélder Loureiro (ora piloto, ora cronometrista), Óscar Aguiar
(que agora se passou para piloto), Sr. Job e o neto, Alberto Reis,
António Almeida e o Armindo Silva (que também toca as duas violas).
Além destes não podemos esquecer a Clara Vasconcelos ora como
cronometrista, ora a fazer umas sandes para os pilotos, mas vai lá
estando a dar apoio.
É contudo importante o trabalho desenvolvido na organização pelo
Rui Silva, pelo Aníbal Paiva e pelo António Varzielas, sem os quais
garantidamente não seria possível realizar estas provas. Também o
Rui Paiva e o João Paiva dão um importante contributo a convocar
ajudantes. E esta é a equipa que torna possível a organização anual
das nossas provas de F5J.
Para 2017 está já agendado um calendário nacional bem preenchido.
APSIA, LAC e LIPA realizam duas provas cada e o CALIZ realiza
uma, num total de 7 provas, duas das quais internacionais e inseridas
no Eurotour F5J e Intertour F5J 2016/2017. Com o desenvolvimento
dos últimos anos pode-se esperar um campeonato mais competitivo,
com novos modelos à espreita e eventualmente com novos
concorrentes.
E é sobre os candidatos a pilotos de F5J que deixamos as últimas
palavras. O F5J é uma modalidade recente na vertente dos
planadores térmicos. Nos últimos anos tem vindo a colher a atenção
do mundo do aeromodelismo pela sua simplicidade e pelo incremento
competitivo. Beneficia ainda das benesses dos mais recentes
desenvolvimentos tecnológicos ao nível dos motores, das baterias e
dos modelos em si. Tem também um momento de entrada facilitado,
pois em princípio um bom planador térmico, com motorização
electrica, permite participar com um orçamento relativamente
acessível e com possibilidades de boas performances. Claro está,
que se o candidato aspirar a sistematicamente se bater pelos
primeiros lugares terá de ter em atenção que para tal é necessário
dotar-se do state-of-art que tem custos consideráveis. Contudo, se
pretender andar próximo do topo superior bastará um planador
melhor, muita prática e capacidade para aguentar a pressão dos
melhores. Existe também muita informação pública disponível sobre
modelos, equipamento, técnicas de pilotagem e etc, bastando uma
pesquisa no ‗rcgroups‘ para obter mais informação. Ao contrário da
voz comum, trata-se de uma modalidade acessível e, aqui em
Portugal, o grupo de praticantes é suficientemente vasto para poder
acolher amigavelmente os novos participantes.
LIPA
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Troféu Quinta do Conde

Competição
Mais um evento do Campeonato Nacional organizado pelo Clube
CONTROL LINE PORTUGAL na sua pista, na Quinta do Conde no
dia 8 de Dezembro 2016.
Foi a realização de uma prova que se encontrava em atraso por
questões climatéricas e que só agora pode ser realizada.
Faz já muito, muito tempo que não se conseguia juntar 9 pilotos a
fazer acrobacia. Foi um dia fantástico apesar do vento muito forte que
se fez sentir ( entre 25 e 29 Km/h ) mas mesmo assim a vontade de
participar, foi mais forte, e todos acabaram por se divertir e esquecer
um bocado as condições atmosféricas. O intuito foi esse mesmo
passarmos um dia inesquecível entre amigos, e relembrarmos
antigos pilotos de F2B, à muito afastados da acrobacia, e outros
novos que provavelmente continuarão a brindar-nos com a sua
participação em futuros eventos.
Para o ano há mais, e esperamos que nos possamos encontrar
novamente, se possível com mais participantes ainda.
Muito obrigado pela vossa participação
Amílcar Contente
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Apresentação LIPA Aeromodelismo

Eventos
Aeromodelismo—―Segurança, Legislação e Tecnologia em debate‖
Sob este título, promoveu a Liga de Iniciação e Propaganda da
Aeronáutica no passado dia 14 de Janeiro de 2017 um trabalho
apresentado numa das salas auditório da FEUP.
Haviamos formulado convite à ANAC; NAV (Chefia e Acessoria
Porto); Director do Aeródromo de Vilar de Luz; Nortávia; Presidente
da FPAm; LAC; CAN; ACCV; CMVC e sócios da LIPA.
Não tivemos infelizmente a presença de todas as entidades
convidadas e se, ao nível presencial esperado por parte dos
aeromodelistas mais próximos, os nossos associados, o seu número
não foi de molde a encher-nos de esperança, não podemos ainda
assim deixar de nos regozijar pelo trabalho apresentado.
Registamos com enorme agrado a presença do Sr Presidente da
FPAm, do Sr Director do Aeródromo de Vilar de Luz nosso distinto
vizinho bem como Delegações dos clubes mais próximos, LAC,
CMVC, CAN e também do anterior Presidente da FPAm da máquina
de quem saiu o registo fotográfico para publicação.
Tendo a abertura e apresentação sido feita pelo Presidente da LIPA,
participaram, por esta ordem, o Sr Rui Silva com o seu trabalho
―Segurança no Voo‖; o Sr Carlos Sousa Pereira com, Multicópteros:

boas práticas dentro e fora dos campos de voo; o Sr Emanuel
Fernandes fez um ponto de situação relativo à recente legislação; o
Sr António Varzielas falou de Aeromodelismo e Legislação e o Sr
Francisco Piqueiro de Aeromodelismo ―ontem e amanhã‖ tendo cada
qual, apresentado que foi o seu assunto, respondido às perguntas
que lhes foram postas tendo por moderador e ―agente Power Point‖ o
Sr Anibal Paiva.
O encerramento deste trabalho coube ao Sr Jorge Gustavo que
apresentou aos presentes o agradecimento da LIPA pela
disponibilidade de todos num momento de indefinições que pairam
nos ares dos RPAS.
Numa breve nota àqueles por cuja presença esperávamos, atrevo-me
a lembrar-lhes o Pronome Indefinido cuja Moral de História é:
Sem querer recriminar a TODOS, seria bom que CADA UM fizesse
aquilo que deve fazer, sem alimentar esperança de que ALGUÉM vá
fazê-lo em seu lugar. A experiência mostra que lá onde se espera
ALGUÉM, geralmente não se encontra NINGUÉM.
Ainda assim, havendo muito para fazer, tentaremos não perder o
Norte.
LIPA
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107º aniversário do Aero Clube de Portugal

Gala
Ocorreu no passado dia 11 de Dezembro de 2016, a cerimónia
comemorativa do 107º aniversário do Aero Clube de Portugal, que
decorreu na Base Aérea n.º 1, em Sintra – Granja do Marquês.

Para a Taça João Gouveia, a FPAm nomeou em 2014 o
aeromodelista Abel Fernando Tenreiro Coelho do CAL e em 2015 o
aeromodelista António Manuel Ferro Martinho do PCR.

Como vem sido hábito, que muito nos honra, foi mais uma vez
convidada a FPAm a participar nestas cerimónias que incluem a
atribuição de diversos prémios criados pelo Aero Club de Portugal
desde 1955. Entre eles sublinhamos a Taça João Gouveia,
reinstituída em 2014 e que tem contado com o apoio organizativo da
FPAm. Pretende o AeCP que esta distinção, ora transformada para a
edição de 2016 em Diploma João Gouveia (a exemplo do Diploma
Paul Tissandier da FAI), seja atribuída ao desportista federado na
FPAm com as melhores classificações no campeonato nacional de
2016, em qualquer das classes que o compõem.

Em 2016 a FPAm nomeou para esta destinção o aeromodelista
Amílcar José da Conceição Contente do CLP, que neste ano esteve
presente nas referidas cerimónias onde foi agraciado com o Diploma
João Gouveia. Juntamos algumas fotos do evento e aproveitamos
para também aqui e mais uma vez manifestar o nosso agradecimento
ao AeCP e deixar os parabéns a mais este aeromodelista agora
distinguido com este prémio.
A FPAM
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6º Troféu de Outono

Competição
No passado dia 11 de Dezembro teve lugar mais uma competição na
modalidade de Combate F2D na Qta do Conde foi o ― 6º TROFÉU DE
OUTONO CONTROL LINE PORTUGAL―.
Foi um dia dedicado apenas ás asas voadoras de Combate, uma
categoria em que Portugal, embora com muito poucos pilotos está
cada vez mais forte.
Prova disso foi a vitória de Serghei Fomin, piloto do Clube CLP, que
consegue chegar à primeira posição sem nenhuma derrota e
ganhando a dois dos pilotos mais fortes de Espanha no momento.
Muito Parabéns Serghei pela tua Vitória. Fica provado que os treinos
intensivos na nossa nova pista estão a resultar, e poderão
garantidamente fazer toda a diferença em futuras competições.
Agradecemos também a presença dos três pilotos Espanhóis, Mario
Rioja, Nacho Gutierrez e Benjamin Perez. Muito Obrigado pela vossa
presença.
Para o ano hà mais, e até lá treinar é a palavra de ordem para
conseguirmos manter o nível e prepararmos com mais afinco o
Mundial de 2018 em França.
Esse é um dos grandes objectivos do Clube fazer uma representação
forte nesse Mundial.
No final a classificação ficou da seguinte forma:
1º Serghei Fomin (POR)
2º Mario Rioja (ESP)
3º Nacho Rioja (ESP)
4º Benjamin Pérez (ESP)
Amílcar Contente
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16º Aero Indoor na Póvoa de Varzim

Eventos
Foi já o 16º
eventos com
a efeito com
bons ofícios
Municipal.

ano em que a LIPA deu início ao seu calendário de
esta interessante manifestação aeromodelística levada
o estimável apoio do Aero Clube do Norte e dos seus
no que toca além do mais à cedência do Pavilhão

Se tivemos uma participação de aeromodelistas relativamente boa, o
mesmo não poderemos dizer relativamente a assistência que sempre
esperamos melhor, no sentido quantitativo. Há mesmo uma ―eterna‖
espera de que a gente mais nova, a quem este tipo de manifestação
costuma interessar, compareça em número significativo, sabendo no
entanto que está dependente dos seus pais e dos seus
compromissos por um lado e por parte destes, no pensamento, não
de todo verdadeiro, de que esta actividade está para além das suas
posses.
Continuaremos a tentar já no próximo ano.
A LIPA agradeçe as facilidades que ao longo destes anos lhe têm
sido dadas e continuará empenhada ali no Pavilhão Municipal como
na pista em Laúndos, em afirmar a sua presença, sempre de olhos
postos na divulgação aeronáutica que de sempre assume.
Muito obrigados
Antonio Varzielas
Fotos: Francisco Piqueiro.
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Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, e sugeridas pelos associados.
F3A World Cup 2016
After winning the overall at the F3A World Cup 2015, Lassi Nurila from Finland won the following F3A World Cup 2016
again!
http://www.fai.org/ciam-events/ciam-news-of-events/42719-lassi-nurila-from-finland-wins-the-f3a-world-cup-2016

Eventos

Indoor AICA 2017
Decorreu no dia 22 de Janeiro de 2017, mais um Encontro Indoor da
AICA, no Pavilhão do Carriço.
Com horário das 9:00h às 17:00h, o evento contou com cerca de 20
aeromodelistas inscritos.
Com bastantes voos efectuados por aviões, helicópteros,
quadricópteros e slow-flyers, o almoço foi efetuado nas instalações
do pavilhão, tendo sido gratuíto para todos os participantes.
No final, o balanço foi muito positivo, ficando todos os participantes
satisfeitos com o evento.
AICA

Pág 10

Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

FPAM NEWS Nº 40 - JANEIRO 2017

o VL, estaria certamente na ribalta da modalidade. Também é de
referir Júlio Soares pela qualidade do material de voo e pelas muitas
participações no estrangeiro. Por fim, e com todo o mérito, Jorge
Gustavo, da LIPA, continua a ir, só, a algumas provas internacionais
na Europa. Valentia, considerando o importante trabalho de uma
equipa nesta modalidade do Aeromodelismo.
E, para acabar, uma pequena e singular estória. Há uns 3 anos
estava na BA1 a afinar um modelo de VL, com motorização elétrica,
chamado ―Super Pearl‖. Para segurança do modelo equipei-o com
RDT e, por falta do equipamento apropriado utilizei, para a emissão,
um ―Turnigy 9XR‖ de muitos canais. O modelo subiu a uma razoável
altitude, passou à fase de planeio e dirigiu-se para sotavento rodando
como era esperado. E eu segui-o a pé, claro, com o emissor na mão,
preparado para o fazer destermalizar quando entendesse. Eis se não
quando um prestável Aeromodelista presente, corre para mim, tira-me
o emissor da mão e começa a ―controlar‖ o modelo…

O que é o Voo Livre?

A dificuldade que eu tive a explicar que era um modelo de Voo Livre!

Técnica
[1] José Carlos Rodrigues, autor do livro “Aeromodelismo Teórico e
Prático‖, de 1964, usava a notável expressão ―…nas barbas da
perda…‖
Carlos Bastos

Humor no News

Um motomodelo de 1959: ―Dixielander‖, de ―George Fuller‖. Está
convertido para ―Old Timer‖ com 3 canais, profundidade e direção,
mais corte do motor ―Cox‖ 2,5cc. A cadeira não faz parte do
modelo…

Continuação da edição anterior.
É, para mim, difícil avaliar as prestações e méritos dos portugueses
no VL. E isto porque só conheci a modalidade na década de 50. Mas
não posso deixar de referir, como grandes praticantes, António
Bento, que concorria pelo CAL, os irmãos Artur e António Sereno e
Altamiro Rodrigues, os três do Porto, e Manuel Amado, de Setúbal.
Na década de 80 distinguiu-se o Francisco Elias Garcia. Se não
fossem os tristes acontecimentos de 1987, que acabaram por cá com
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Escola de Aeromodelismo CLP

Divulgação

Um abraço a todos, e não se esqueçam de ajudar a nossa escola, o
futuro do Aeromodelismo também está nas vossas mãos. Muito
obrigado.

Como sabem Clube CONTROL LINE PORTUGAL tem a funcionar
praticamente desde o início deste ano letivo uma Escola de
Aeromodelismo.

Para mais informações visitem o Facebook da nossa escola em:

Temos neste momento envolvidos 10 jovens de ambos os sexos,
com idades compreendidas entre os 11 aos 14 anos a receber
formação de Aeromodelismo na classe de Voo Circular.

E o Website do nosso Clube em:

Está a ser ministrado aos jovens formação teórica com conceitos de
Voo, construção e de pilotagem, temos transmitido informações sobre
a constituição de um aeromodelo, passando também Informação
acerca do funcionamento de motores, combustíveis, informação
relativamente
ás
diferentes
modalidades
genéricas
do
Aeromodelismo com principal incidência para a classe do Voo
Circular, regras, regulamentos etc,…

https://www.facebook.com/scolinhadeaeromodelismocontrollineportugal/

http://controllineportuga.wixsite.com/clp2010
Amílcar Contente

Pretendemos formar jovens Aeromodelistas na classe de Voo
Circular e transmitir-lhes conhecimentos que lhes permitam a curto
prazo ganhar autonomia na construção de aeromodelos. Estas ações
de formação estão intercaladas com aulas de Voo sendo que aqui
estamos a formar novos pilotos com o objetivo primeiro, de os colocar
logo a competir nas provas do campeonato nacional, em categorias
de iniciação ao Voo Circular. É importante que os Jovens tenham a
noção de que Voo Circular é sinónimo de Competição. Também
muito importante é o enorme esforço que o Clube está a fazer para
que todo este tempo de formação seja teórica ou prática seja
garantida aos jovens sem quaisquer custos.
Seja de participação nesta ação de formação seja mesmo de custos
envolvidos com pagamento de quotas sejam mensais anuais etc,…
tudo a custo zero.
Por esse motivo temos feito várias campanhas de angariação de
materiais para serem canalizados para a nossa Escola e com isto
proporcionar aos jovens a possibilidade de se tornarem em
Aeromodelistas a custo zero, é um objetivo difícil mas até agora tem
sido possível contrariar todas as dificuldades para levarmos por
diante este nosso objetivo. As ajudas têm chegado de várias formas
sejam através de depósitos diretos no NIB do Clube de vários
patrocinadores de dentro e fora do Clube, sejam materiais que têm
estado a ser entregues na nossa morada na sede do Clube.
A todos quanto nos ajudaram até agora e a todos os que vão
continuar a ajudar o meu muito obrigado. Como a campanha ainda
não acabou se quiserem participar podem faze-lo ou para o NIB do
clube – 0045 6423 40235635625 32 (indicando que o valor se destina
à escola do Clube), ou para a morada do Clube em :
Clube CONTROL LINE PORTUGAL
CIPA: Rua Sacadura Cabral
2975-395 Quinta do Conde
Muito Obrigado a todos. Entretanto enviamos também algumas fotos
para que possam ver algumas imagens das nossas atividades seja
em sala, seja em Pista.
Temos até ao momento já 4 novos pilotos a voar autonomamente e
em breve outros mais se seguirão para engrossas o número de
participações nas provas do Campeonato Nacional.
Está também a ser preparado um troféu ibérico de Juniores que em
breve será comunicado e que servirá também para trazer ainda mais
emoção aos Jovens pela competição.
Só assim iremos conseguir manter acesa a chama da competição e
claro o interesse dos Jovens por voltar a tentar melhorar os seus
resultados e desta forma alimentarmos continuamente a competição.

Pág 12

Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

FPAM NEWS Nº 40 - JANEIRO 2017

Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Fevereiro 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 nos dias úteis das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00.
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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Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

