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Fala o Presidente
Caros associados,

A época desportiva já vai bastante avançada com 27 eventos
calendarizados até à data.
De 15 encontros ou provas particulares previstas apenas
recebemos informações sobre 5 e de 12 competições previstas
recebemos informação sobre 11.

Nesta edição
Competição
Trofeo ihobbies F5J FAI 2017
Troféu 25 de Abril

Registamos com muito agrado a regularidade com que a
maioria dos Clubes nos faz chegar os relatórios das suas
competições, mas necessitamos que o mesmo se passe com
os encontros e provas particulares que constituem 55,6% dos
eventos calendarizados. Os resultados desportivos de todos os
eventos do calendário FPAm são publicitados e pesam na
avaliação que é feita da actividade aeromodelística nacional. Já
registámos encontros com participações que vão de 14 a 39
aeromodelistas e eventualmente outras participações, tão ou
mais interessantes que estas ficarão sem contribuir para dar
dimensão à nossa actividade, se não forem reportadas.
Participem, concorram
aeromodelismo a crescer.

e

reportem,

para

ajudar

o

Open Valladolid
Provas de Planadores do CAS
Eventos

Saudações desportivas e bons voos, sempre em segurança.

Encontro do 31º Aniversário da FPAm
Eventos de divulgação “Os Pikuinhas”
Técnica
Vamos Falar de Planadores e Aterragens
Internet no News

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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Encontro do 31º Aniversário da FPAm

Eventos
Este dia com início chuvoso a caminho da Maçussa acabou por
revelar-se um magnífico dia para todos quantos resolveram associarse às comomorações dos 31 anos da FPAm no encontro de
aeromodelismo agendado para esta data.
Estiveram presentes 14 participantes
APSIA,CALIZ, CRAM, PCR e ROAR).

de

6

Clubes

(AMP,

Foram efectuados diversos voos com modelos de aviões,
helicópteros e drones tanto antes como depois de um ligeiro almoço
oferecido aos participantes que terminou com um bolo de aniversário
e que foi apreciado por todos os presentes.
A todos agradecemos a sua presença e tentaremos em próximas
edições de aniversários da FPAm conseguir aumentar ainda mais o
número de participantes e manter ou se possível aumentar o grau de
satisfação de quem nos dá o prazer de se associar a estas
comemorações.
Emanuel Fernandes — Presidente da FPAm
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Trofeo ihobbies F5J FAI 2017

Competição
Terceira etapa de 2017 concluída.
Trofeo ihobbies F5J FAI 2017 (Intertour) (Campos : Maiorca :
Espanha)

deriva, com dificuldade e alguma sorte consegui aterrar em
segurança o meu Vinco, o resto foi de luxo, apurei-me pela primeira
vez para um Flyoff (final).

E que bela etapa, classificação global de 4 estrelas e meia, apenas e
só por ser longe e demorado lá chegar, a não ser assim teria de a
classificar no mínimo com 5 estrelas pois a organização, os restantes
concorrentes, a envolvência e a própria ilha foram fantásticos, um
muito obrigado a todos.
Para chegar ao campo de voo da prova foi necessário atravessar de
carro toda a península ibérica até Valencia, embarcar num ferry ao
final da tarde para chegar à pista por volta das 7 da manhã de
sábado, só não fui o primeiro a chegar pois os pilotos de Tarragona
foram de autocaravana e já lá estavam desde o dia anterior.
Clube com boas instalações e condições para a prática do
aeromodelismo em geral e do F5J em especial, apesar de rodeada
de algumas árvores (baixas) o espaço aéreo é muito bom e
agradável. Previsão de bom tempo para a prova confirmada, vento
moderado e temperatura primaveril, sem problemas conseguimos
efetuar no Sábado as 6 mangas previstas, com 3 grupos de 6 pilotos,
no Domingo efetuamos os dois últimos voos de apuramento para a
final, na final estavam previstos e foram efetuados 3 voos com os 6
melhores pilotos.
Compareceram 16 dos 17 pilotos inscritos, a organização esteve
muito bem, mesmo quando foi necessário realinhar a linha de saída
devido à alteração da direção do vento, usaram o sistema de som
com os 5 minutos de preparação e os normais avisos de início e fim
do tempo de trabalho, a prova decorreu com normalidade, o almoço
de campo teve direito a várias e saborosas iguarias locais e estava
incluído no preço da inscrição.

Desde o início da competição se começou a verificar o alto nível de
alguns pilotos, várias saídas inferiores a 100 metros e tempos médios
de voo sempre próximos dos 10 minutos, eu consegui controlar a
minha tendência natural de sair alto tendo saído quase sempre nos
150/170 metros e consegui aterrar quase sempre no alvo.
A minha prova correu muito bem apesar do stress da manga 6, em
pleno voo fiquei praticamente sem comando, o modelo não virava
para um dos lados e para o outro virava mas pouco e a muito custo,
só depois de “aterrar” percebi que tinha ficado sem 1 eileron e sem

Os três voos da final foram bastante emotivos, o primeiro foi ganho
pelo Júlio Contreras com uma saída aos 71 metros, eu pelo contrário
fui o que saiu mais alto, aos 202 metros. No segundo voo o Toni
Mateu e o Júlio Contreras arriscam bastante e saem ambos nos 40 e
poucos metros, não correu bem ao Toni e muito menos ao Júlio
tendo este aterrado fora e por esse motivo ficou fora do pódio. Neste
segundo voo aconteceu o pior possível para o piloto Tiziano,
aparentemente por falha de bateria perdeu o controlo do modelo
tendo este ficado em muito mau estado. No último voo da final o Júlio
voltou a realizar um voo soberbo tendo saído aos 72 metros, apesar
dos dois voos excelentes do Júlio, o voo perdido na manga 2 ditou
que eu Óscar Lopes conseguisse ficar em 3 lugar na final, o Toni
Mateu em segundo e muitos parabéns ao Toni Bonet pela excelente
vitória na prova.
Para memória futura deixo aqui, fotos do pódio, classificação final,
foto de família e um dos meus gráficos, o meu primeiro voo num flyoff
com uma recuperação aos 26 metros.
Até breve, fiquem bem.
Óscar Lopes
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Troféu 25 de Abril

Competição
Realizou-se no passado dia 25 de Abril de 2017, mais um evento
organizado pelo Clube CONTROL LINE PORTUGAL. O evento foi
realizado na Pista do Clube CLP na Várzea da Qta do Conde. Tratouse da prova TROFÉU QUINTA DO CONDE "ACROBACIA ".
O evento teve três vertentes, uma a realização da prova do
campeonato nacional de acrobacia que juntou 5 pilotos na categoria
F2B e fizemos ainda mais duas atividades adicionais. Uma de inicio
de formação prática, de um novo Juiz de acrobacia F2B, Serghei
Fomin que esteve a ser suportado pelos outros dois Juízes Pereira
da Costa e Joaquim Albino que acompanharam e partilharam ideias,
fizeram os seus aconselhamentos e partilha de experiencias. Como
as coisas correram bem continuaremos esta formação até ao final do
ano desportivo para fortalecer o conhecimento deste futuro Juiz e
estamos certos que no final do campeonato teremos mais um Juiz de
F2B Válido. Fizemos ainda uma outra atividade que foi a
apresentação à comunidade local dos novos pilotos Juniores da
nossa escola de Aeromodelismo, que participaram na categoria
F2BN, composta pelos atuais 6 pilotos Juniores que já conseguem
voar de forma autónoma, são eles:
A Catarina, o Gil Pires, o Tiago, o Tomás Pires, a Carolina, a
Margarida e ainda mais um piloto Júnior convidado do Clube dos
Caças, o Duarte.
A apresentação correu muito bem, num ambiente de grande festa e
adrenalina com os Jovens a revelarem uma paixão enorme pela
competição e os pais e todos os presentes a vibrar com o
desempenho dos Jovens num ambiente de grande festa como eu já
não via acontecer em Portugal à muito tempo, ficámos todos muito
entusiasmados com o evento, e temos neste momento os pais e toda
a comunidade que costuma frequentar o espaço para ir ver os aviões,
completamente rendida ao encanto desta modalidade.
O Clube CONTROL LINE PORTUGAL está cheio de orgulho por
termos quebrado o Jejum de muitos muitos anos de falta de jovens
em competição. Mas sobretudo porque temos além de gente nova na
modalidade, temos a comunidade local ( Pais das crianças, as
Escolas locais, Associação de Pais, Junta de freguesia, Camara
Municipal de Sesimbra ) envolvidas, e isso é uma garantia de futuro
deste projeto.
No final do evento o Domínio foi total da Qta do Conde com os
lugares cimeiros a serem conquistados pelo Clube CONTROL LINE
PORTUGAL.
Continua na próxima página.
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Detalhes dos resultados por categorias:
Modalidade de F2B (Seniores):
1º Amílcar Contente (Clube CLP)
2º José Filipe (Clube GAC)
3º José Almeida (Clube LAC)
4º Pedro Guimarães (Clube LAC)
5º Hugo Geraldes (Clube GAC)
Modalidade de F2BN (Juniores):
1º Catarina (Clube CLP)
1º Gil Pires (Clube CLP)
2º Tiago (Clube CLP)
2º Duarte (Clube GAC)
3º Tomás Pires (Clube CLP)
4º Carolina (Clube CLP)
5º Margarida (Clube CLP)
Ainda este ano teremos em Novembro mais um grande evento que
esperemos seja ainda de maior dimensão e possamos continuar a
trazer gente nova para o Voo Circular.
Amílcar Contente
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Provas de Planadores do CAS

Competição
No aspeto desportivo o Aeromodelismo nacional tem verificado um retrocesso. Não é propósito deste texto a análise das causas da redução de
praticantes concorrentes a provas. Mas é pertinente referir que, no caso dos planadores, modalidade de F5J altímetro, a entrada de novos
praticantes nesta especialidade não é fácil, devido ao tipo de modelos utilizados – soberbas máquinas de carbono compradas totalmente
construídas a profissionais da Europa central, à dificuldade inerente aos respetivos regulamentos e também à qualidade dos praticantes. Aliás,
estes aspetos não são apenas característicos da F5J, verificando-se o mesmo noutras (ou noutra) das poucas modalidades por cá praticadas.
No sentido de inverter um pouco esta situação o CAS resolveu lançar, este ano, duas provas em
encontros de planadores, nos dias 1 de Julho e 11 de Novembro, provas essas de regulamento
simplificado, sem utilização de altímetro, e que se deseja sejam participadas por Aeromodelistas
iniciados, com modelos simples de auto construção, ou “ARF’s” ou de materiais plásticos.
O regulamento dessa modalidade, conhecida por F5J K4/K6, teve origem algures na Europa e é
extensamente praticada em Espanha. Na sua essência é uma simplificação da tristemente extinta
200W/kg. Para permitir mérito equivalente entre modelos grandes e modelos pequenos (não
esqueçamos a influência do Número de Reynolds), é concedida a cada um a possibilidade de consumir
uma certa quantidade de energia conforme a envergadura. Para modelos com mais de 2,5 metros de
asa, é permitida até 4000 Joule, considerando que o modelo pesa 1000g. Modelos ditos pequenos,
com menos de 2,5 metros de envergadura, a energia consentida é de 6000 Joule.
Não se assustem os leitores, alguns, com esta dos Joule. Não se esqueçam que, todos os meses, pagam à EDP ou a outra distribuidora de
eletricidade uma quantia que corresponde ao consumo da casa em kWh (vulgo kilotoras). E um kWh é simplesmente 1000 Watt durante uma hora.
Como a hora ainda tem 3600 segundos, um kWh corresponde a 3600000 Joule. E não se paga pelos Joule em Aeromodelismo…
Para não penalizar os modelos mais pesados em relação aos mais leves é ponderado o peso de cada um e é utilizado na fórmula que gere o
tempo de motor.
Antes da prova é medida a potência produzida pelo grupo motopropulsor. Esta medição é feita através da corrente, com uma pinça amperimétrica.
Depois é multiplicada pela tensão nominal da bateria ou baterias. A fórmula que dá o tempo de motor é:

para modelos com envergadura inferior a 2,5 metros
para modelos com envergadura igual ou superior a 2,5 metros

Em que o Peso vem em gramas e Pot é a potência em Watt medida através duma pinça amperimétrica
Existe uma janela de tempo de trabalho, superior ao tempo máximo de voo, em que o concorrente deverá efetuar a sua prestação sendo atribuído
1 ponto por cada segundo no ar. Complementarmente será atribuído um bónus de aterragem de precisão com um máximo de 25 pontos.
O CAS conta com uma grande participação de Aeromodelistas amantes do voo silencioso…
CAS

Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, sugeridas pelos associados.
Joe Nall 2017
Site de um dos maiores encontros de aeromodelismo dos Estados Unidos.
www.tripletreeaerodrome.com/joe-nall-week.php
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Open Valladolid

Competição
Decorreu nos passados dias 29-30 Abril 2017 o OPEN NACIONAL,
INTERNACIONAL Y CAMPEONATO DE ESPAÑA em Valladolid.
Mais um evento Ibérico com a participação do Clube CONTROL LINE
PORTUGAL com um piloto do nosso Clube a concorrer na categoria
de Combate F2D.
O Evento decorreu em condições atmosféricas muito difíceis com
muito frio vento e chuva sempre a dificultar o desempenho dos
participantes, mas mesmo assim o Serghei Fomin ficou num
resultado fantástico, conseguindo a 2º posição que nos enche a todos
de orgulho.
Como podem ver nas fotos e classificações em anexo o dia esteve
muito difícil mas isso não foi suficiente para derrubar o ânimo e o
desempenho do nosso grande piloto, que se bateu com grande
bravura com os pilotos mais fortes de Espanha, com grande mestria e
garra, de tal forma que conseguiu chegar à segunda posição.
Para isso contribuiu o bom trabalho de preparação que tem vindo a
ser feito na pista do Clube CLP na Qta do Conde, que reforçaram a
sua performance e lhe conferiram uma capacidade e qualidades de
voo muito acima da média. Parabéns Serghei por mais esta vitória
que muito enche de orgulho o Clube CONTROL LINE PORTUGAL.
A seguir a lista dos 10 participantes e as suas respetivas
classificações:
1º Jose Luis López Román (Esp)
2º Serghei Fomin (Por)
3º Juan Carlos Frias Crespo (Esp)
4º Jose Lopez Olivares (Esp)
5º Gonzalo García (Esp)
5º Manuel Mateo (Esp)
5º Mario Rioja (Esp)
8º Antonio Imbernon Toboso (Esp)
8º Nacho Rioja – Jun (Esp)
8º Benjamín Vazquez Perez (Esp)
Amílcar Contente
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Eventos de divulgação “Os Pikuinhas”

Eventos
A Associação de Modelismo “Os Pikuinhas” efectuou nos dias 27 e
28 de Abril duas acções de divulgação do aeromodelismo integrados
em eventos nas escolas secundárias da zona.
No dia 27 no Ourém Drone Show na Escola Básica e Secundária de
Ourém.
No dia 28 no evento Vila Saúde, na Escola Secundária da Barquinha.
Consideramos estas acções cumpriram o seu objectivo de divulgar o
aeromodelismo junto das camadas mais jovens, dada a grande
afluência e interesse.
Os Pikuinhas
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Com a vinda dos planadores de motorização autónoma elétrica,
estando o motor, hélice e “spinner” localizados na parte mais
dianteira do modelo, ficou muito perigoso praticar esse estilo de
aterragem. E, de modo a evitar essa tentação, pois as competições
com aeromodelos não se destinam a destruir os mesmos, apareceu
na “Model Aviation” do passado mês de Março um interessante
artigo que descreve uma saudável modalidade de aterragem
sugerida por “Terry Edmonds” que não põe em perigo o modelo e já
é praticada em certas provas lá nos E. U. A..

Vamos Falar de Planadores e Aterragens

Técnica
Ao longo de alguns anos praticaram-se, nas zonas de Lisboa, Porto e
Braga, modalidades de planadores puros radio controlados tal como
as FAI F3B e F3J. Quando refiro puros pretendo dizer que não
tinham qualquer espécie de motorização autónoma. Eram levados às
alturas através de um potente guincho elétrico ou com um conjunto
de roldanas tracionadas por dois musculados Aeromodelistas. Do
conjunto de atividades constava uma aterragem de precisão em que
a máxima pontuação é de 100 pontos para quem se imobilizasse a
menos de 1 metro do alvo. Sendo as competições realizadas em
locais de terreno razoavelmente macio, com áreas de aterragem de
vegetação rasteira, muitas vezes com relva, os concorrentes faziam a
aproximação quase na horizontal, a um ou dois metros do solo e,
repentinamente, picavam sobre o alvo, ficando geralmente com o
nariz espetado na terra. Com estas aterragens “à punção de bico”
conseguiam uma boa pontuação e, sendo os modelos naturalmente
robustos na parte dianteira, não sofriam quaisquer danos com o
violento impacto da aterragem.

A zona de aterragem contem um círculo com 2 metros de raio. A
circunferência e o centro são marcados no solo com um “spray”
como fazem atualmente os árbitros de futebol. O modelo tem de
tocar o solo fora desse círculo e deslizar para dentro tentando
imobilizar-se o mais perto possível do centro. A pontuação é máxima
se parar com o nariz junto ao centro e mínima se parar sobre a linha
da circunferência. Se tocar (aterrar) no círculo a pontuação é nula, o
mesmos aplicará se se imobilizar no exterior da circunferência.
Desde que o modelo toca o solo terá que, obrigatoriamente,
deslizar até ao interior do círculo. Isto exige um tipo de destreza na
aterragem diferente da atual obrigando a ter uma velocidade que
permita o escorregar até ao centro e, obviamente, uma atitude de
aproximação muito perto do solo em voo horizontal. Uma dificuldade
poderá ser a necessidade de um terreno relvado e perfeitamente
liso. Mas a grande vantagem é desmotivar completamente a
aterragem “à punção de bico”.

Felizmente a FAI caminhou no mesmo sentido impondo, nos
regulamentos de F5J, uma pontuação máxima de 50. E outras
variantes de planadores elétricos têm regulamentos com pontuações
de aterragem ainda inferiores. Todos compreendem que os modelos
não são para partir devido aos regulamentos nefastos que podem
ter certas modalidades induzidos por interesses pessoais de certos
praticantes.
E lembrar-me que, no tempo dos 200W/kg e nos primórdios das
provas com altímetro, havia quem defendesse os 100 pontos. Até
uma “Comissão Técnica”, na assembleia da Fpam em 2009 no
Entroncamento, defendeu esse critério. Certa rapaziada cá do sul
até foi na onda…
Carlos Bastos
Uma aterragem “à punção de bico”!

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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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Maio e Junho 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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