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Boletim de informação da Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Fala o Presidente
Caros associados,
A actual Direcção da FPAm está eleita para um mandato de 4
anos que termina na segunda metade de 2018.
A motivação que presidiu à candidatura desta Direcção foi a de
acreditar que o aeromodelismo, tal como qualquer outro
desporto, só tem a lucrar com uma representação condigna
junto das entidades responsáveis pelo desporto nacional e
internacional e que esse papel, no que respeita ao
Aeromodelismo, tem sido assegurado pela FPAm.
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Achamos que numa eventual situação de ausência de
candidaturas à gestão da FPAm que pudesse levar ao seu fim,
o aeromodelismo nacional ficaria altamente prejudicado e
perder-se-ia todo um trabalho feito ao longo dos últimos 31
anos que levou, entre outros feitos, ao reconhecimento nacional
e internacional espelhado de diversas formas, desde a
atribuição do estatuto de Utilidade Pública Desportiva até aos
agradecimentos da FAI pelas diversas realizações de
campeonatos europeus e mundial que já realizámos em
Portugal e de uma já longa série de competições internacionais,
igualmente reconhecidas pela sua tradicional qualidade.
Achamos que faz sentido que, ao longo de 2017, a comunidade
aeromodelística comece a pensar em candidaturas para o
mandato 2018/2022, pois o processo da formação de listas
candidatas à Direcção é sempre um processo algo moroso e a
antecedência na sua abordagem será por certo um factor
importante para atingir este objectivo.
É importante não só garantir a continuidade da Federação,
como promover a colaboração de pessoas com capacidade de
participação e de preferência com ideias renovadas para
garantir o desenvolvimento e a divulgação do Aeromodelismo.
Para além dos Estatutos que podem ser consultados na nossa
página (a Secção IV aborda o tema “Eleições e Mandato”), a
Direcção terá todo o prazer em prestar esclarecimentos que nos
sejam solicitados, sobre este tema.

Entrevista
Entrevista ao sócio do CAAR, Luís Carapito

Saudações desportivas e bons voos, sempre em segurança.

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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Eventos

Encontro Indoor “Os Pikuinhas”
Decorreu no dia 19 de fevereiro o Encontro Indoor “Os Pikuinhas”
2017. O evento decorreu muito bem e sem incidentes onde
participaram 39 pilotos que usaram aeromodelos elétricos de aviões,
helicopteros e quadricopteros. O modelo de organização do evento,
foi o de voo organizado por mangas de 4 pilotos, de forma a controlar
o tipo de aeromodelo voado, o numero de pilotos em voo e as
frequências.
Foram efetuadas 32 mangas de voo de 10 minutos o que
correspondeu a cerca de 128 voos. O almoço foi efetuado no
pavilhão, sendo gratuito para os pilotos.
O evento foi assistido por cerca de 200 pessoas do publico que
assistiram ao encontro, e interagiram com os pilotos esclarecendo
duvidas e solicitando informações sobre o aeromodelismo. O publico
usufruiu também de um simulador de aeromodelismo e existiram
voos em duplo comando para quem desejou experimentar o
aeromodelismo indoor.
Durante o encontro efectuou-se uma prova de Pylon Indoor,
efectuado em mangas de 3 pilotos, que efectuaram um circuito de 10
voltas delimitadas por 3 pylons insulfláveis. Participaram na prova 18
pilotos, sendo os 3 primeiros posicionados agraciados com um troféu.
Os Pikuinhas
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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/
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Impressão 3D

Técnica
Á cerca de 2 anos adquiri uma impressora 3d para fazer algumas
peças para os meus modelos, como cockpits, bancos, rodas, etc.
Nunca tinha pensado construir com esta um modelo completo, todo
ele impresso em filamento PLA, mas entretanto vi na Internet pessoal
que os está a fazer.
Resolvi comprar um projecto de um modelo da 3DLabprit (Republica
Checa) e após algumas tentativas configurando a impressora
consegui imprimir o modelo. Estes modelos são impressos em varias
partes, que depois se unem com cola cianocrilato e activador.
Após este processo coloquei toda a electrónica e o modelo ficou
muito bom em termos de aparência e com boa resistência. A minha
duvida ia para o trem de aterragem, pois o PLA é um material
bastante duro mas que quebra com alguma facilidade. Mas com os
testes de voo e algumas aterragens mais mal executadas este
resistiu muito bem.
Poderemos no futuro ter com esta tecnologia materiais mais
resistentes e com boa qualidade de impressão?
Qualquer questão podem-me contactar para:
sousaporminho@gmail.com
Links:
www.3dlabprint.com
O vídeo do voo de teste do meu modelo :
www.youtube.com/watch?v=VbiclkoyNtM&t=3s
Fully 3d printable
Zivko Edge 540 v3
Hannes Arch replica
wingspan 1187mm (46.7Lenght: 1048mm (41.0in)
Wingspan: 1187mm (46.7.1in)
Height: 368mm (14.5in)
Wing area: 23.0 dm2
Wing loading: 48.6 g/dm2
Airfoil: NACA sym. modificated
Print weight: 730g
Empty weight (w/o battery): 910g
Takeoff weight (3s 2700ma): 1120g
Max takeoff weight: 1300g
Never exceed speed, VNE: 205 km/h
Design maneuvering speed, VA: 165km/h
Stall speed, VS: 30 km/h
Bateria 3s 2700mA hélice 11x5,5
José Sousa
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6º F5J – LAC 2017

Competição
Decorreu no dia 01/04/2017 a prova 6º F5J – LAC 2017 no clube LAC
na pista Comandante José Queirós em Braga.

Esta prova foi a primeira e conta para o campeonato nacional de F5J
e consta do calendário da FPAm, isto dado que a agendada da
APSIA foi adiada devido às condições metereologicas adversas.

Realizaram-se 4 mangas durante o período da manhã e 4 mangas
de tarde.
Dado a regularidade de alguns pilotos, de 1º ao 7º lugar a pontuação
não passou abaixo dos 6000 pontos.
Com dez concorrentes inscritos, um dia escolhido quase a dedo com
a metereologia fora de série para esta modalidade e a organização e
respectivo staff a tempo e horas, a prova começou.

O ambiente da prova, foi constantemente de amizade, entre ajuda e
companheirismo, fazendo com que se tivesse passado um dia
excelente de prova.
Por fim, o Director de Prova José Almeida em substituição do Sr.
Presidente Miguel Macedo, agradeceu a todos os concorrentes
assim como a todos os que colaboraram na realização deste evento.

Antes da prova começar, houve o habitual briefing feito pelo diretor
da prova e esta começou à hora prevista.
Durante parte da manhã o tempo estava intermitente com
possibilidade de chuva, que com o decorrer das horas não se
verficou e foi cada vez melhorando... As térmicas eram escassas e
existiam descendentes também nos primeiros vôos. Da parte da tarde
e após o excelente almoço de confratenização, as mangas
começaram a ter para a maior parte dos pilotos sempre quase de 10
minutos de vôo, tempo limite neste tipo de competição. A maior parte
dos resultados foi-se decidindo na altitude de saída e nas aterragens.
Os resultados foram saindo...Estavam previstas 8 mangas e todas
elas foram realizadas.
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A classificação final foi a seguinte:
1º José Araújo, 2º Óscar Lopes, 3º Vitor Gandarela, 4º Nuno Mota, 5º
José Rocha , 6º Rui Paiva, 7º Nelson Moreira, 8º Romão Machado, 9º
Luís Ribeiro e 10º Carlos Bastos.
LAC
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Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, sugeridas pelos associados.
FPV Portugal
Canal com tudo sobre R/C e multicopteros, FPV e vídeos aéreos.
www.youtube.com/c/FPVPortugalTV

Recordo a sua mestria como piloto de Voo à Vela, citando-me os
feitos, no estrangeiro, de “records” de altitude e outras prestações
naquela atividade. De lamentar o seu falecimento no ano passado.
O “curriculum” do Prof. Brederode é muito extenso e, para o
conhecer, proponho que adquiram o livro que, como habitualmente,
descreve a atividade científica do autor.
Também devo referir, pelo menos, uma palestra de aerodinâmica no
IST, dedicada a Aeromodelistas, e que teve uma notável
assistência. Tanto quanto me lembro foi uma iniciativa do Eng.
Fernando Teixeira. Mas quem foi Fernando Teixeira, perguntarão os
eventuais leitores. Foi um excelente Aeromodelista, cheio de ideias
e avanços tecnológicos e que, como outros, abandonou
prematuramente a modalidade. Porquê? Mistério…..Ou talvez não!
Carlos Bastos

Aerodinâmica Incompressível: Fundamentos

Técnica
Este ano, o Pai Natal presenteou-me, entre outras coisas, com um
livro chamado “Aerodinâmica Incompressível: Fundamentos” da
autoria do Professor Vasco de Brederode e publicado pela ”IST
Press”
Não sou capaz de tecer
qualquer crítica acerca do
conteúdo da obra. Está
muito além da minha
capacidade científica em
termos de aerodinâmica. A
única coisa que posso
referir acerca da interação
entre
os
meus
conhecimentos
e
o
conteúdo do livro é que
vou passar muitas horas a
lê-lo e, certamente, vou
aprender imenso.
O Professor Brederode,
que tive o privilégio de
conhecer no AeCP através
de um grupo que iniciou a
construção de uma asa
voadora “Fauvel” e, posteriormente, no IST onde propôs o trabalho
final da minha pós graduação em Engenharia.

Luto

Luiz António Marques de Oliveira
Passamento de Luiz António Marques de Oliveira
27/06/1927 a 30/03/2017

O nosso “velho” Luiz despediu-se de
todos os que lhe queriam bem e partiu
para o seu último voo. Era dia 30 de
Março de 2017.
A LIPA tem para com ele uma grande
dívida de gratidão. Inscrito como sócio
em 1956, faz parte daqueles que deram
o seu labor e saber à formação de
muitos
aeromodelistas
agora
já
“séniores”.
Ainda há muitíssimo pouco tempo continuava presente às nossas
manifestações quer competitivas quer de lazer embora a sua
mobilidade fosse já muito deficiente.
Agora que o túnel do TEMPO já nos torna muito próximos, Descansa
em Paz velho Luiz.
António Varzielas
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7º Aniversário do Clube CLP

Eventos
No passado dia 2 de Abril realizou-se mais um aniversário do Clube
CONTROL LINE PORTUGAL num evento realizado na Pista da
Maçussa, o 7º Aniversário do Clube CLP.
Neste evento fizemos as categorias F4B, Semi-Maquetas, as
Maquetas Silhuetas e ainda a modalidade de Acrobacia.
Foi um dia bem passado na companhia de vários Amigos que nos
permitiram reunir 16 participações. Divididas pelas categorias de F2B,
F4B, Semi-Maquetas e Escalas Silhuetas. Tivemos ainda 2 batismos
de Voo de dois Jovens de Tomar, o Lucas e o Matias, que iniciaram
recentemente a sua formação de voo. Este batismo com atribuição no
final de certificados de participação teve como objetivo, providenciar
mais um estímulo e encorajamento de novos pilotos, quem sabe
desta forma garantimos o surgimento de mais dois novos
Aeromodelistas.
Um dos objectivos deste evento foi também homenagearmos dois
grandes Amigos do Clube CONTROL LINE PORTUGAL por forma a
retribuirmos toda a dedicação e suporte que estes dois
Aeromodelistas têm dado ao nosso Clube, falamos de Loureiro de
Sousa e Pereira da Costa. O nosso muito obrigado pelo vosso apoio
durantes estes 7 anos de vida do Clube. Por esse motivo foi-lhes
entregue um certificado de reconhecimento no final do evento
durante a cerimónia de entrega de troféus.
Começamos a ver um crescente aumento dos participantes de
Acrobacia que nos deixa muito contentes principalmente porque isto
significa que estamos perante uma categoria que pode vir a
desenvolver-se não só em quantidade de pilotos mas principalmente
no nível dos pilotos que agora se batem com mais dificuldade para
conseguirem chegar ao pódio.
Agradecemos ainda a participação do nosso painel de juízes que se
fez representar ( Abel Coelho, Paulo Peres, António Janeiro,
Fernando Coelho, Pereira da Costa e Loureiro de Sousa ) a todos
muito obrigado pela vossa presença.
Agradecemos também a participação dos nossos amigos do Clube
LAC que nestes últimos eventos se têm sempre feito representar com
grande nível, porque como se pode ver o pódio de acrobacia desta
vez teve dois homens do norte. Parabéns José Almeida e Pedro
Guimarães pelas vossas classificações. Nas Maquetas houve um
domínio do CAL, no entanto os nossos Amigos Paulo Marques e
José Vaz estão cada vez mais fortes e avizinham-se despiques mais
renhidos em próximas oportunidades. É este o encanto desta
modalidade, o prazer da competição salutar e a convivência entre
bons amigos a permitiram um dia bem passado a fazermos aquilo
que mais gostamos,….. o VOO CIRCULAR.
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No final a classificação ficou disposta da seguinte forma:
F2B
1º José Almeida
2º Amílcar Contente
3º Pedro Guimarães
4º Serghei Fomim
5º Paulo Marques
6º Egídio Guimarães
7º José Vaz
F4B
1º Abel Coelho
2º Paulo Marques
3º José Vaz
Semi-Maquetas
1º Abel Coelho
2º José Vaz
3º Paulo Marques
Maquetas Silhuetas
1º Abel Coelho
2º Paulo Marques
3º José Vaz
Amílcar Contente
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Encontro Aeromodelismo INDOOR ACCV

Eventos
- Data: 12-03-2017 ( 10:00 / 19:00)
- Organização a cargo de: ACCV – Aero Clube da Costa Verde
(Secção de Aeromodelismo em Parceria com membros de FPV
Portugal – corrida de drones)
- Nome prova: Encontro INDOOR (Aeromodelos / Racer Drones)
- Numero de participantes: 51 Pilotos
- Outros dados que entendam relevantes: Pilotos de Coimbra, Lisboa,
Leiria, Castelo Branco, Espinho, Porto, Braga e Famalicão.
- Almoço: Realizado na sala de Pilotos do ACCV e servido pelo
restaurante Hélice (A cargo dos pilotos)
Mais um encontro INDOOR realizado pelo ACCV (Secção de
Aeromodelismo), desta vez em parceria com FPVPORTUGAL.
Com o apoio da CME (Camara Municipal de Espinho) foi-nos
disponibilizado todo o recinto da Nave Polivalente, tivemos espaço
para todos voarem em simultâneo, na parte central da Nave foram
feitas corridas de drones, na parte sul, a pratica de aeromodelismo
INDOOR esteve também presente durante todo o dia.
Este evento correu como se esperava, muitos pilotos aderiram ao
evento (51 pilotos de todo o país), foi feita também uma exposição de
alguns aeromodelos de Outdoor.
Um encontro a repetir cheio de emoções.
Bento Campos
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Ecoférias CLP

Eventos
Durante as férias da Páscoa, o Parque Ecológico da Várzea, na
Quinta do Conde, é animado pelo programa Ecoférias. Sementeiras e
trabalhos de estufa, tiro com arco, observação de aves, plantação de
árvores e arbustos, volteio a cavalo e Aeromodelismo são algumas
das atividades do programa, organizado pela Anime – Projeto de
Animação e Formação em colaboração com o Clube CONTROL LINE
PORTUGAL. Neste caso este evento teve lugar no dia 13 de Abril na
pista de Voo Circular do Clube CLP.
Foram envolvidas neste evento cerca de 30 crianças que acabaram o
seu plano de actividades semanal connosco fazendo Voo Circular.
Foi uma manhã inesquecível com muita adrenalina, muita emoção e
alegria. As crianças vibraram com os aviões e prometeram voltar na
próxima actividade e ainda houve muitos que prometeram também
entrar para a nossa escola de Aeromodelismo. Da nossa parte,
missão cumprida proporcionamos ás crianças uma experiencia
fantástica que vai ficar para sempre na sua memória e quem sabe
alguns deles possam juntar-se ao nosso Clube.
Amílcar Contente
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Entrevista ao sócio do CAAR, Luís Carapito
Entrevista publicada na revista das OGMA ao sócio do CAAR, Luís Carapito.
Rui Fonseca, CAAR
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Escola de Aeromodelismo CLP

Divulgação
Em baixo dou-vos a conhecer uma série de reportagens e
publicações sobre o Parque Ecológico da Várzea da Quinta do
Conde, onde se encontra inserida a Pista de Voo Circular do nosso
Clube “ CONTROL LINE PORTUGAL “ para permitir que todos mas,
especialmente aos que se encontram mais distantes da zona, ou
mesmo fora do país possam ter noção do espaço onde estamos
inseridos.
Estamos hoje num local que vai mais ganhando cada vez visibilidade,
e começa a tornar-se uma zona de referencia na região de Sesimbra,
e isso enche-nos não só de orgulho, até pelo trabalho que o Clube
tem feito em todas as acções de divulgação, demonstrações,
realização de provas etc,…mas também nos trás cada vez mais
responsabilidade na manutenção e melhoramento do espaço.
O objectivo será o de manter e preparar a nossa zona de meios para
que dentro de pouco tempo possamos aqui realizar eventos
internacionais de maior envergadura e possamos também projetar o
espaço não só a nível Ibérico como já aconteceu, mas irmos mais
longe na dimensão dos eventos.
Para vosso conhecimento a seguir uma série de links com vários
ligações a reportagens, programas de atividades, e um vídeo sobre o
parque.
Uma reportagem que se encontra disponível na página da Camara
Municipal de Sesimbra (vejam a parte do associativismo)
Link: http://www.cm-sesimbra.pt/frontoffice/pages/1077?
news_id=5344
Também em grande destaque nas páginas centrais da revista
“SESIMBRA Município“ com o título “Parque ecológico da Várzea da
Quinta do Conde“ Vejam as pag’s 12 e 13 (vejam a parte do
associativismo )
Link: https://issuu.com/cmsesimbra/docs/sm174
Programa de atividades no parque
Link: http://www.cm-sesimbra.pt/uploads/writer_file/document/2690/
PEV-programa-atividades.jpg
Vídeo sobre o parque e as suas diferentes valências
Link: https://youtu.be/p7UpsbrbGYA
Também podem consultar a página de Facebook do Parque
Ecológico da Várzea da Quinta do Conde onde poderão observar
várias reportagens com o envolvimento do nosso Clube
Link: https://www.facebook.com/groups/970609516348766/
Se Procurarem no Google Maps por “Pista Control Line Portugal“
aparecerá a localização e Fotos do recinto
Link:
https://www.google.pt/maps/place/
Pista+de+Voo+Circular+CONTROL+LINE+PORTUGAL/@38.5655,9.0371609,618m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!
1s0xd1948b8000ed8b1:0x665037ea0db9c303!8m2!3d38.5655!4d9.0349722?hl=pt-PT
Espero que gostem, e faço votos para possam aparecer e desfrutar
deste espaço fantástico que possuímos e que está a ficar cada vez
mais bonito.
Amílcar Contente
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Maio 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 períodica, estando a sua publicação condicionada aos conteúdos disponíveis. 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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