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Caros associados,
Este tem sido um espaço aproveitado para escrever pequenas
notas sobre assuntos de interesse geral para a comunidade
aeromodelística, que de alguma forma parecem ter mais
importância em determinados momentos.
Existem contudo assuntos que se mantêm na lista de temas
que a Direcção considera prioritários e um deles é sem dúvida a
falta de jovens entre o conjunto dos praticantes de
Aeromodelismo e particularmente em competições.
A FPAm, sendo uma Federação de Clubes não é vocacionada,
nem possui meios para intervenção directa sobre os
aeromodelistas. O nosso relacionamento é sobretudo com os
Clubes e Secções de aeromodelismo nossos associados aos
quais gostaria de relembrar este problema com que cada vez
mais nos deparamos e da urgência em tomarmos medidas que
tragam mais jovens para este nosso desporto. Como em todos
os desportos, necessitamos urgentemente de baixar a idade
média dos nossos associados, como forma de melhor garantir a
continuidade da comunidade aeromodelística nacional e de
aumentar o interesse sobre o lado competitivo do nosso
desporto.
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APSIA Spring Cup F5J 2017

Competição
A Spring Cup F5J da APSIA em 2017, realizou-se no Aeródromo da
Amendoeira em Montemor-o-Novo durante o fim de semana de 20-21
de Maio. Pelo segundo ano consecutivo este foi o local escolhido
para acolher esta prova internacional na modalidade F5J para motoplanadores eléctricos, prova que se encontra inscrita nos circuitos de
Eurotour e Intertour.
Certamente em consequência das excelentes condições do local e
das infra-estruturas de apoio no Centro de Voo Livre, bem como do
sucesso da anterior edição, neste ano houve uma participação
acrescida nesta prova que se enquadra numa modalidade que a nível
quer nacional quer internacional vive ainda um momento de
significativa expansão. A apesar de algumas desistências de última
hora entre os 29 inicialmente inscritos, a prova contou com 22
concorrentes, 5 Ingleses, 5 Espanhóis e 12 Portugueses.
Os concorrentes foram distribuídos por 3 grupos de voo que
realizaram10 mangas classificativas e 3 fly-offs com os 7 melhores
concorrentes. No total foram realizados a bom ritmo e sem incidentes
mais de 240 voos, sempre com condições atmosféricas favoráveis
sendo de destacar igualmente o ambiente vivido, muito acolhedor e
de sã convivência desportiva. O nível dos concorrentes foi elevando
com os concorrentes de topo pouco distanciados entre si, sendo
embora patente a superioridade dos concorrentes estrangeiros. O
Britânico Steve Haley consagrou-se pela segunda vez como
vencedor. Em segundo lugar ficou o Espanhol Jorge Medina seguido
de Mike Proctor. Simon Haley, o único júnior em prova, ocupou o 4º
lugar, seguido de Óscar Lopes, o melhor Português que demonstrou
um desempenho global muito bom.

Classificação final depois de 3 mangas de fly-offs

A organização de um evento como este só foi possível graças aos
valiosos apoios da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo e do
Centro de Vôo Livre, que cedeu as suas instalações, a quem é justo
sublinhar um reconhecido agradecimento. Em face das condições
extraordinariamente favoráveis do local existem todas as condições
para que esta prova consiga contar futuramente neste local com uma
participação ainda mais acrescida e com concorrentes de mais
nacionalidades.
Manuel Leite de Almeida

Classificação geral das 10 mangas de qualificação
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Leiria Acrobática 2017

Competição
No dia 22 de Abril de 2017, realizou-se na pista do Caliz - Clube de
Aeromodelismo do Liz, a primeira prova do campeonato nacional de
acrobacia - F3A.
Tratava-se de uma prova aberta às três classes de F3A, mas não
existiram inscrições na classe de Iniciados, nem Nacional, tendo
apenas realizado os voos referentes à classe FAI, com a participação
de 5 pilotos.
Realizaram-se quatro voos do programa P-17, numa manhã de vento
calmo e alguma nebulosidade.
O vencedor da Leiria Acrobática 2017, foi o piloto do Caliz Rui
Ferreira, seguido dos pilotos do clube Aerocalminhas Rui Mendes e
Pedro Jesus.
CALIZ

Caliz Rotores 2017

Eventos
O Caliz Rotores voltou em 2017, a 7 de Maio, como sendo um
encontro nacional de helicópteros de referência em Leiria.
Reuniu cerca de duas dezenas de pilotos, que demonstraram o bom
nível que existe em Portugal e a necessidade de ser concretizarem
mais eventos desta natureza.
O Caliz Rotores teve a presença de dois pilotos internacionais, Dave
Dijkmans e Carlos Rossi, que deliciaram o público presente com
manobras de enorme perícia.
CALIZ

10º Aniversário do Caliz

Eventos
Por ocasião do 10º Aniversário do Caliz – Clube de Aeromodelismo
do Liz, realizou-se na Pista do Caliz, um encontro de aeromodelismo
que reuniu sócios e pilotos representantes de clubes de
aeromodelismo nacionais.
Neste encontro foi possível, apreciar voos de várias modalidades e
classes que se praticam no Caliz, como por exemplo F3A, F3B, F3C,
F3U, F5j, F4.
No final não faltou o brinde com champanhe, o bolo de aniversário e
o desejo que muitos mais anos se repitam.
CALIZ
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XXIII Encontro de Hidroaviões CAN

Eventos
O CAN realizou no passado Sábado dia 20/05/2017 o XXIII encontro
de hidroaviões em Pedorido no Rio Douro.
Este evento constava no calendário da Federação e contou com
dezena e meia de pilotos de vários clubes, entre os quais Espanhóis
que nos proporcionaram bonitos e agradáveis voos com os seus
modelos canadair em que um dos quais largou água imitando um
canadair real, outros modelos evoluíram também nos céus de
Pedorido tornando este dia mais espectacular, pois esteve dia quente
e com pouco vento.
O CAN agradece a todos os que estiveram presentes o dia agradável
de aeromodelismo e convívio que nos proporcionaram.
Um abraço amigo
Manuel Cardoso
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Encontro ―Os Pikuinhas‖ 2017

Eventos
O Encontro ―Os Pikuinhas‖ 2017 decorreu no dia 28-05-2017 das
9:00h às 18:00h no Aerodromo Militar de Tancos.
Participaram 37 pilotos que usaram aeromodelos elétricos e a
combustão de aviões, helicopteros e quadricopteros. Com
acompanhantes prefizeram 52 elementos presentes no encontro. O
almoço ocorreu na pista para todos os presentes.
O modelo de organização do evento, foi o de mangas de 4 pilotos, de
forma a controlar o tipo de aeromodelo voado, o numero de pilotos
em voo e as frequências.
Foram efetuadas 38 mangas de voo de 10 minutos o que
correspondeu a cerca de 152 voos.
O evento foi assistido por algum publico que assistiu aos voos e
interagiu com os pilotos.
O encontro foi pouco afectado pelas condições meteorológicas,
apesar de ter existido alguma precipitação.
Consideramos ter sido um evento muito bem sucedido e com muito
boas criticas por parte dos presentes. Para o ano há mais...
Link para o video do Rodrigo Assunção no Facebook.
https://www.facebook.com
Os Pikuinhas
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7º Open Internacional CLP

Competição
Realizou-se no passado fim de semana entre 2 a 4 de Junho na pista
da Maçussa, organizado pelo Clube CONTROL LINE PORTUGAL
mais um evento de Voo Circular do circuito Mundial da TAÇA do
MUNDO designado "7º Open Internacional CONTROL LINE
PORTUGAL 2017". Foi um evento em que as condições atmosféricas
estiveram muito adversas com vento com velocidades entre os 35
Kms/h de velocidade mínima e rajadas que acima dos 60 Kms/h.
Após uma breve reunião com todos os concorrentes ficou acordado
que mesmo assim faríamos o evento e em regime de voluntariado
quem quisesse poderia fazer o seu voo. Foi o que aconteceu, com a
grande maioria dos pilotos a querer arriscar a sua sorte, pelo que no
final, os que voaram tiveram que lutar com os ventos fortíssimos e
embora com grandes dificuldades ninguém partiu e no pódio ficaram
aqueles que conseguiram nestas condições realizar as melhores
pontuações. Agradeço a todos a persistência de mesmo nestas
condições muito difíceis terem voado e participado nos dois dias de
competição. Mesmo assim foi um fim de semana divertido, mas com
a organização do evento a lutar para que pudéssemos proporcionar a
todos um melhor fim de semana possível.
No final todos os concorrentes estrangeiros foram unanimes em
reconhecer a excelente organização o que nos deixou muito
orgulhosos uma vez que tivemos no painel de Juízes um dos
melhores Juízes do mundo o srº Serge Delabard que ficou rendido as
nossas qualidades organizativas e prometeu continuar a participar no
próximo ano no nosso 8º Open Internacional em Junho 2018, e isto é
um garante de futuro para que estes eventos se possam manter
ativos durante muito anos.
Este Open foi também uma homenagem à Equipa ―Cardoso / Goulão‖
que tão boa representação têm feito do nosso Clube e do nosso País,
por isso lhes foi atribuído no final do evento a cada um diploma de
agradecimento, pela sua dedicação e pelo seu histórico positivo que
têm na modalidade. Também foi atribuído um diploma de
agradecimento ao piloto Espanhol de acrobacia Javier Holguera
pelas suas 7 presenças consecutivas nos Opens organizados pelo
nosso Clube.
Para o próximo ano faremos o nosso 8º evento e esperamos que
desta vez com melhores condições atmosféricas. Os nossos
agradecimentos a todos quantos vieram de longe ( França, Espanha
e Egipto ) Muito Obrigado.
Também os nossos agradecimentos especiais ao nosso staff que
geriu todo o sistema informático, porque foram inexcedíveis na forma
profissional como coordenaram e processaram todos os dados
gerados de todas as modalidades de forma rápida e eficaz. Também
o nosso restante staff de juízes, cronometristas e chefes de pista que
colaboraram na gestão do nosso evento, a todos muito Obrigado
Também a todos os concorrentes Portugueses que se mantiveram
presentes em condições tão difíceis e mesmo assim atingindo o pódio
isto mostra a garra com que se bateram para bem representar o
nosso país.
Muito obrigado . Voltaremos com mais um evento em Junho de 2018.
Até lá Bons Voos .
Amílcar Contente
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Pista de Voo Circular — CLP

Reportagem
A Pista de Voo Circular do Clube CONTROL LINE PORTUGAL na
Qta do Conde está a ficar cada vez melhor.
Finalmente chegou a película plástica ( Nylon e Kevlar ) para cobrir a
pista e melhorar a qualidade da superfície para F2B e maquetas e
para modalidades de iniciação. Por isso começaram os trabalhos de
colocação.
O primeiro elemento já foi instalado hoje de manhã. É muito difícil a
colocação porque é extremamente pesada mas depois de instalada
no local, fica com uma qualidade fantástica. É micro-perfurada deixa
passar a água da chuva é muito resistente e permite que as
aterragens e descolagens agora se façam sem estarmos
preocupados que as ervas possam dificultar a manobra. Também
muito importante não tem manutenção.
No interior, entre o perímetro interior deste anel que estamos a
colocar e o perímetro do circulo central ficará à mesma com erva para
permitir a modalidade de F2D Combate.
É simplesmente 5 estrelas. Quando as obras de colocação ficarem
concluídas, faremos nova reportagem, para mostrar como ficou o
trabalho final.
Amílcar Contente

Pág 7

Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

FPAM NEWS Nº 43 - 2017

F3A Leiria World Cup 2017

Competição
F3A Leiria World Cup, é uma competição da Taça do Mundo de
acrobacia de precisão em Aeromodelismo, que decorreu nos dias 3 e
4 de Junho de 2017, na pista de Aeromodelismo do Caliz – Clube de
Aeromodelismo do Liz, na Ortigosa, em Leiria.
Apesar de estarem inscritos 30 atletas, com inscrições confirmadas,
durante os 5 dias que antecederam a prova, constatou-se a
desistência de 15 atletas, o que não permitiu a inscrição de mais
pilotos, tendo a competição decorrido com 15 atletas, em
representação de países como Portugal, Brasil, Colômbia, Espanha,
França, e Alemanha.
A organização da competição, contou com 5 juízes internacionais,
vindos de Espanha, Israel, Portugal e Alemanha, bem como, um júri
internacional.
Peter Uhlig – Alemanha – Juiz Internacional
Gloria Muñiz – Espanha – Juiz Internacional
Paco Piñero – Espanha – Juiz Internacional
Emanuel Fernandes – Portugal – Juiz Internacional
Amram Leshed – Israel – Juiz Internacional
Loureiro de Sousa – Portugal - Júri internacional
Os primeiros pilotos começaram a chegar a Leiria, no dia 27 de Maio
e de imediato iniciaram os treinos de preparação para a prova.
Iniciada a competição no sábado dia 3 de junho pelas 9h00, foi
possível constatar condições meteorológicas muito difíceis devido ao
vento forte, mas que permitiram a realização dos voos da primeira
manga durante o período da manhã, cujo primeiro lugar foi alcançado
pelo piloto Juan Rombaut, de Espanha.
Após o almoço, seguiram-se mais duas mangas do programa P17,
ambas conquistadas por Juan Rombaut.
O domingo 4 de Junho estava reservado para mais uma manga de
P17, seguido das finais, com a execução do programa F17, sendo
que, nas finais participaram apenas os oito primeiros pilotos
classificados após os quatro voos do programa preliminar P 17.
Mais uma vez, o piloto Juan Rombaut demonstrou domínio absoluto
conquistando assim o primeiro lugar na F3A Leiria World Cup 2017,
seguido do piloto Alemão Stefan Maendl e na terceira posição, o
piloto francês, Jean Claude L´Hostis.
Não se registaram quaisquer reclamações ou incidentes no decorrer
da prova.
Uma vez que, esta prova pontuava para o campeonato nacional de
F3A FAI, a classificação nacional ficou distribuída do seguinte modo:
1º Rui Mendes; 2º Rui Ferreira, 3º João Santos.
O balanço da F3A Leiria World Cup foi positivo, e para tal, contribuiu
o apoio da Federação Portuguesa de Aeromodelismo e do Município
de Leiria.
CALIZ
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II Festivárzea — CLP

Eventos
Decorreu no passado dia 6 de Junho entre as 10:30h e as 13:00h na
Várzea da Quinta do Conde mais um envolvimento do Clube
CONTROL LINE PORTUGAL, inserido num evento com uma série de
atividades entre 31 de Maio a 6 de Junho, o evento " II Festivárzea Festival da Terra e da Bio-Diversidade ".
Mais uma vez o nosso Clube participou neste evento na sua própria
pista, onde mais uma vez foi realizado um pequeno Workshop sobre
Aeromodelismo na Classe de Voo Circular, que culminou com a
realização de voos com os participantes.
Foi uma manhã interessante com as jovens sempre interessadas pela
modalidade durante o pequeno workshop realizado e depois mais
tarde na fase do voo.
Em Julho teremos mais atividades desta natureza e desta vez iremos
colaborar com o Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de
Sesimbra, em três eventos semelhantes.
A nossa ideia passa por continuar a aproveitar todas as
oportunidades possíveis para divulgar o nosso desporto, pois o
sucesso do Aeromodelismo começa em cada um de nós.
Amílcar Contente
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Leiria Drone Race World Cup 2017

Competição
Leiria Drone Race World Cup, é uma competição da Taça do Mundo
de drones, que decorreu nos dias 10 e 11 de Junho de 2017, no
Estádio Municipal Dr Magalhães Pessoa, organizada pelo Caliz –
Clube de Aeromodelismo do Liz, em colaboração com a comunidade
online representante do fórum FPV Portugal.
Tratou-se de um evento com bastante especificidade técnica, dada a
sua natureza e de elevado grau de segurança do público.
Estavam inscritos 42 atletas, com inscrições, em representação de
países como Portugal, Espanha, Bélgica, França, Luxemburgo,
Suíça e Noruega.
A organização da competição, três júris internacionais
Cláudio Oliveira – Júri internacional Portugal
José Duarte - Júri internacional Luxemburgo
Jorgen Enger - Júri internacional Noruega
Os primeiros pilotos começaram a chegar a Leiria, no dia 8 de Junho
No dia 10 de Junho foram realizadas as mangas de qualificação
tendo igualmente realizado uma manga de qualificação noturna com
recurso a iluminação led.
Foi possível constatar excelentes condições meteorológicas que
permitiram a realização dos voos de qualificação, quartos-finais,
meias finais e finais.
O pódio foi preenchido no primeiro lugar pelo piloto Espanhol, Javier
Romero, no segundo lugar pelo piloto Francês Stephane Jaine e no
terceiro lugar pelo piloto Francês Thomas Grout.
Não se registaram quaisquer reclamações ou incidentes no decorrer
da prova.
O balanço da Leiria Drone Race World Cup foi positivo, com bastante
afluência de público de todas as idades, caracterizando-se por um
evento de sucesso, para tal, contribuiu o apoio da Federação
Portuguesa de Aeromodelismo e do Município de Leiria.
CALIZ
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Acções de divulgação CLP

Eventos
No dia 10 de Julho tivemos o segundo evento de uma série de três eventos a decorrer na Pista do
Clube CONTROL LINE PORTUGAL na Várzea da Qta do Conde, inseridos no programa FÉRIAS
JOVEM. Recebemos cerca de 120 Jovens que passaram o dia connosco em mais um workshop sobre
Aeromodelismo. Recebemos os Jovens com uma explicação sobre Aeromodelismo, porque voa um
avião, explicamos a modalidade do VOO CIRCULAR e suas categorias e no fim todos tiveram
oportunidade de experimentar um dos modelos da nossa escola de Aeromodelismo. Foi um dia
fantástico e mais uma vez todos ficaram radiantes com a experiência.
Link: https://www.facebook.com/
Dia 17 de Julho recebemos o 3º e ultimo Grupo das Férias Jovem. Desta vez foram cerca de 130 Jovens que estiveram connosco na nossa pista
em mais um Workshop sobre Aeromodelismo na categoria de Voo Circular. Foi mais um dia inteiro dedicado ao Voo Circular e todos os nossos
convidados adoraram o dia e nós estamos cheios de orgulho não só por termos mais uma vez conseguido deixar mais um grupo entusiasmado
com esta modalidade fantástica, como também porque conseguimos nesta data ultrapassar os 1000 jovens no espaço de apenas um ano, que
experimentaram o Voo Circular, voando o avião da nossa escola. É um orgulho imenso porque sabemos que este resultado nunca foi atingido por
nenhum Clube em nenhuma parte do mundo e por isso o Clube CONTROL LINE PORTUGAL está de parabéns e também os nossos parceiros
da Várzea da Qta do Conde do projecto Anime , o Gabinete da juventude de Sesimbra, o Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde , e muitos
outras entidades que tiveram oportunidade de estar connosco estão de parabéns com este resultado atingido muito obrigado a todos. Mas isto
não acaba aqui. Depois das férias de verão estamos de regresso com mais actividades deste tipo até lá boas férias a todos.
Link: https://www.facebook.com/
Amílcar Contente
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Stand ―Os Pikuinhas‖

Eventos
A Associação de Aeromodelismo ―Os Pikuinhas‖ esteve presente nas
festas do Entroncamento, de 16 a 24 de Junho, através de um stand
onde divulgou a actividade actividade de aeromodelismo. No stand
tivemos material de divulgação variado, e um simulador muito
concorrido.
Pensamos que o nosso objectivo em dar a conhecer a Associação e
o aeromodelismo foi plenamente atingido, com a quantidade de
público interessado que compareceu no stand. Para o ano há mais.
Os Pikuinhas

A (In)Justiça das Fotografias

Opinião
Fiquei surpreendido com o resultado do concurso de fotografias
alusivo ao Aeromodelismo. Antes da data marcada para fim da
votação acompanhei o processo e até votei na inquestionável melhor
fotografia. Trata-se, claro, da apresentada por Renato Machado. É
um planador em voo orográfico tendo por fundo o oceano e o Sol no
ocaso. Vê-se o reflexo da luz solar e o Aeromodelista está em contra
luz. A imagem do modelo, a dar uma volta pranchado a uns 30 graus,
é simplesmente maravilhosa. Digo mais: a foto é um autêntico poema
que nos mostra como a prática do Aeromodelismo pode encerrar uma
beleza inaudita.

natural apologia às motorizadas, os ―aviões‖. Mas, tanto quanto sei,
o concurso premiava a qualidade da fotografia e não os pilotos ou
as modalidades.
E, já agora, a propósito de qualidade e modalidades, durante este
ano de 2016 os Aeromodelistas de planadores até obtiveram as
melhores classificações em competições de âmbito internacional…
Para a próxima também vou concorrer. Arranjo um super motor a
gasolina, vou até Serralves e penduro-o num dos quadros de Miró.
Devo obter uma boa classificação!!!
Carlos Bastos

.E porque fiquei mesmo surpreendido? É que esta
imagem ficou a uma enorme distância da 1ª classificada.
A foto que eu acabo de elogiar teve cerca de 6 vezes
menos votos do que a vencedora. E a vencedora,
desculpem o autor e o Aeromodelista, é simplesmente
uma alusão ao voo em 3D, que, apesar do mérito de
quem controla o modelo e de quem o ―apanhou‖ numa
atitude difícil, não tem a expressão e a beleza daquela
que só teve 11% da votação, entre as cinco escolhidas
para a final.
Outro caso que me chamou a atenção foi o do 5º
classificado, apenas com 1% dos votos. Trata-se de uma
perfeita injustiça quando comparada a foto com outras,
de ‖aviões‖, de qualidade e mérito artístico
absolutamente inferiores.
O que será que se passa? Será que os votantes
elegeram os Aeromodelistas ou as modalidades?
Acredito que tenham votado nas modalidades, com a
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Campeonato Europeu de ―Old Timers‖

Competição
Em meados de Junho decorreu o XV Campeonato Europeu SAM
(Society of Antique Modelers).
Este ano foi na Eslováquia, no centro do país, num agradável
aeródromo junto da cidade de Nitra.
Através da atividade
aeronáutica que decorreu paralelamente com o campeonato ficamos
a saber que o local é uma das mecas do Voo à Vela do país. É
surpreendente a quantidade de planadores estacionados, em que a
foto apenas apresenta uma amostra dos veículos de transporte e
armazenagem!
Portugal teve uma ―honrosa‖ e ―enorme‖ participação, aliás como de
costume nestes eventos. Mas não fiquem tristes, os leitores. Apesar
de muito praticado e ter vários clubes SAM a Inglaterra também teve
um singular participante, tal como nós!
Perto de 150 Aeromodelistas distribuídos por 11 modalidades e cerca
de 500 modelos em prova.
Tudo decorreu na melhor normalidade exceto dois acontecimentos.

Saída de um modelo na prova de ALOT

Um, no dia da prova de ELOT (tempo de motor limitado a 35
segundos) o vento soprou a mais de 12 nós e a prova teve de ser
cancelada, acabando por se concretizar já ao pôr do Sol.
Outro acontecimento menos feliz deu-se com a desclassificação de
alguns pseudo vencedores. As regras que exigem a cópia exata de
um modelo antigo e a utilização dos materiais originais foi, desta vez,
rigorosamente aplicada. Como é impraticável proceder a verificação
dos modelos (perto de 500) antes das provas, apenas se verificam os
3 primeiros. E daí resultaram algumas deceções…
Na prova de ALOT (altitude limitada a 300 metros) o concorrente
português apanhou 3 valentes ascendentes térmicas e só por
manifesta ―nabice‖ não foi ao ―fly off‖. Asneiras consecutivas e
evitáveis se houvesse a cooperação de uma equipa. No fim, o
vencedor desta modalidade, um húngaro, com um ―Playboy Senior‖,
fez um voo de 33minutos e 45 segundos.
Até para o ano, no sudeste da Hungria, perto da Roménia. E sem
fazer ―nabices‖…
Carlos Bastos

Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, sugeridas pelos associados.
EXFC 2017
Evento internacional de acrobacia.
http://www.exfc.eu/
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Workshop sobre Voo Circular

Eventos
Mais uma acção de divulgação de Aeromodelismo na categoria de
Voo Circular realizada pelo Clube de Aeromodelismo CONTROL
LINE PORTUGAL. No dia 25 de Junho de 2017 o nosso Clube
recebeu mais um grupo de visitantes da localidade de Sesimbra,
composto por crianças e pelos pais que passaram um bocado da
manha num workshop sobre Voo Circular na nossa pista na Várzea
da Qta do Conde. Falámos da modalidade, dos modelos, de como
voa um avião, e de todos os seus componentes ( os motores, o
hélice, o combustível etc,...) foi uma manhã cheia de grande
adrenalina para todos quantos participaram e é claro que todos pais e
filhos tiveram a oportunidade de experimentar o voo e saíram
rendidos ao encanto da modalidade e prometem voltar noutras
sessões ou mesmo entrarem para o Clube e aprofundarem o seu
conhecimento. Agradeço também a colaboração do nosso amigo
Serghei Fomin que também colaborou na iniciativa. Agora esperamnos até ao final de Julho mais 4 sessões, uma já no dia 29 de Junho
e mais 3 sessões nos dias 3, 10, e 17 de Julho.
Até lá um grande abraço a todos.
Consultem a nossa página de Facebook da nossa Escola de
Aeromodelismo no link a seguir :
https://www.facebook.com
Amílcar Contente

O Passamento do Engº Clemente

Luto
António Augusto Clemente da Costa.
Era, do nosso saber,quando em vida, o
mais antigo sócio inscrito na LIPA. A sua
inscrição foi registada em 8 de Abril de
1939.
Nascido em 20 de Abril de 1924, faleceu
em 21 de Maio de 2017.
Senhor dum bom trato inescedível,
deixou a todos quantos com ele
conviveram o sinal duma amarga perda.
No Aeromodelismo foi personagem de primeiro plano, inúmeras
vezes Campeão Nacional da sua especialidade e na vida um Bom
Amigo.
À sua disponibilidade para difundir a modalidade se devem as várias
Exposições e mesmo Provas de Iniciação que a LIPA realizou no
então seu Stand Clemente.
À Família em luto, a LIPA apresenta o seu sentido pezar.
Até Sempre Engenheiro Clemente !!!
António Varzielas
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Centro De Divulgação Aeronáutica

Reportagem
Numa escola primária desactivada, com alguma visibilidade, pois tem
rés-do-chão e primeiro andar, com quatro salas bastante grandes e
mais outras áreas por trás, e com grande área exterior nasceu o
Centro AIRCHAPTER 446 que pretende vir a desempenhar boa
divulgação aeronáutica.
Foi Jorge Pinhal quem perante a Camara Municipal de Matosinhos
conseguiu esta cedência e é o responsável por ela, que tem pernas
para andar, ou melhor, asas para voar.
Neste local estão já alguns aviões reais na parte exterior e mais
outros ainda embrulhados e dentro das salas pode-se ver desde já
muitas peças de aeronáutica e em especial muitos modelos de
aeromodelismo, muitos minimodelos de aviões em plástico, muitas e
muito boas fotos de aviões da autoria do Francisco Piqueiro, uma
zona de recepção e de sensibilização de visitas e uma outra zona de
voo por computador.
Dentro dos aeromodelos tem grande visibilidade os modelos de rádio
controlo do Horácio Almeida e Silva, falecido há alguns anos, mas
nome muito conhecido pela qualidade e pela quantidade dos modelos
que possuía, com muitos exemplares expostos.
João Matos, aeromodelista muito conhecido, em especial na zona
norte, pelos seus jactos, é o responsável pela área do
aeromodelismo. Neste projecto não estão integrados clubes, mas sim
bastantes aeromodelistas bem conhecidos, que já estão fartos de
trabalhar, mas que ainda tem que transpirar muito!
Há já muitos projectos em vista e começa a estar programado para o
próximo ano a realização de um encontro de aeromodelismo.
Este Centro de Divulgação tem possibilidade de ser visitado todos os
dias, mas as visitas para escolas e para clubes, por agora, tem de ser
agendadas pelo telefone 22 945 0406.
Mais tarde irá ser aberto ao público em geral, mas sempre por
agendamento por telefone.
Parabéns aos participantes e bom trabalho !
AIRCHAPTER 446
Rua Do Sobreiro (frente ao C.C. Londres)
4460-283 Senhora Da Hora, Porto, Portugal
João Loureiro de Sousa
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Divulgação CMCV

Eventos
A 7 de Julho de 2017, numa acção programada com o Gabinete de
Apoio ao Aluno e à Família do Agrupamento de Escolas de Campo,
tivemos na nossa Pista a visita de um grupo de alunos da Escola
Secundária de Campo, tendo-lhes sido transmitidos alguns aspectos
básicos relacionados com o aeromodelismo. Participaram alegre e
activamente nos simuladores de voo e experimentaram a sensação
de FPV com a câmara montada num dos modelos que voaram em
demonstração. Ficamos com plena consciência de termos não só
dado um bom contributo na divulgação desta nossa modalidade, mas
também um divertido apoio às camadas mais jovens da nossa
comunidade.
António Teixeira

Notícias e Avisos FPAM
CONSULTA PUBLICA - REGIME JURÍDICO PARA O REGISTO OBRIGATÓRIO DE
SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS REMOTAMENTE
Está a ser efectuada a Consulta Publica para a Lei dos Drones, até 10 de Outubro.
Face aos últimos incidentes registados com aeronaves pilotadas remotamente (vulgo drones), e
pese embora ainda não haja, a nível internacional ou europeu, legislação harmonizada
especificamente aplicável, o Governo entendeu criar um regime jurídico para o registo
obrigatório de RPAS e para a constituição de seguro de responsabilidade civil, de modo a
permitir uma supervisão e fiscalização mais eficaz desta atividade, atentas as questões de
segurança que se têm colocado.
O texto do diploma tem como referencial as propostas de regulamento europeu disponibilizadas recentemente pela Agência Europeia para a
Seguração da Aviação (EASA – European Aviation Safety Agency) e já reflete os contributos recolhidos pela Autoridade Nacional da Aviação
Civil na consulta realizada diretamente junto da comunidade aeronáutica, forças de segurança, associações de operadores de drones, entre
outros.
A versão agora disponibilizada para consulta pública visa essencialmente estabelecer a obrigatoriedade de registo e de contratualização de
seguro de responsabilidade civil para as aeronaves não tripuladas, cuja massa máxima operacional seja igual ou superior a 0,250 Kg,
associando um quadro sancionatório aplicável a quem violar estas obrigações, de forma a dissuadir e censurar adequada e proporcionalmente
condutas de risco que podem colocar em causa a segurança de todos.
Com o intuito de envolver neste assunto todos os interessados, em particular a comunidade aeronáutica e os operadores de drones, e a
sociedade civil em geral, promove-se a consulta pública do projeto de decreto-lei até ao dia 10 de outubro, podendo quem quiser apresentar
comentários ou propostas de alteração ao diploma, através do seguinte endereço de correio eletrónico: consultapublica.drones@anac.pt
http://www.portugal.gov.pt/pt/consultas-publicas/consultas-legistativas-curso/20170810-anteprojeto-rpas.aspx
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1º F2B – LAC 2017

Competição
Decorreu no dia 08/07/2017 a prova de voo circular 1º F2B – LAC
2017 no clube LAC na pista Comandante José Queirós em Braga.

Clube, serviu-se o fantástico Bacalhau com Natas e o Arroz de Pato,
acompanhado pelas várias iguarias dos habituais sócios do clube.
De tarde foi reniciada a prova por volta das 15h e a emoção estava
para vir até porque as pontuações estavam renhidas e qualquer erro
poderia fazer a diferença e que dado que uma manga era
descartada, quem errou de manhã já não podia errar.
Á medida que a tarde avançava aumentava o vento e alterava a sua
direcção e dificultava as manobras de acrobacia. Nas fotos alguns
momentos dos pilotos.

Na foto o nosso fantástico secretário habitual Manuel Teixeira
Esta prova foi a primeira desta
categoria na pista do LAC e conta
para o campeonato nacional de F2B
e consta do calendário da FPAm. Ela
estava agendada para a anterior data
6 de Maio de 2017, mas por motivos
de metereologia foi adiada para o dia
8 de Julho de 2017.
Com 8 concorrentes inscritos, distribuídos por duas categorias F2B
Nacional e F2B FAI, compareceram 7 pilotos. Foi feito um grande
trabalho por parte da organização para ajustar o terreno disponível
para esta prova ser efectuada com sucesso. Foram colocadas placas
de nívelamento, um circulo central desenhado e uma pista de
descolagem feita no envolvente da tradicional pista do LAC.
O dia amanheceu com uma ligeira
neblina dado que no dia anterior
tinha chuvido e foi necessário ajustar
algumas coisas de última hora. A
pontualidade foi cumprida por parte
dos pilotos e organização. Foram
feitos antes da prova alguns vôos
treino de adaptação ao terreno.

Estavam previstas 3 mangas de cada categoria e todas elas foram
realizadas.
Juizes de F2B Nacional (Nuno Mota, Geraldo Braga e Jorge Espírito
Santo)

Juízes F2B FAI(Nuno Mota, Egídio Guimarães e Jorge Espírito
Santo)

Antes da prova começar, houve o habitual briefing feito pelo diretor
da prova e esta começou dentro da hora prevista.
Durante parte da manhã foi esquematizado efectuar duas mangas de
cada categoria, para que a pausa do almoço estivesse perto das 13h
e após o almoço a terceira e última manga.
Após o Breifing foi dado o início da prova, com 3 minutos de
preparação para cada piloto entrar no circuito e 2 tentativas possíveis
para descolar, como manda as regras foi efectuado meticulozamente
pelo director de Prova. Antes do ínicio da prova foram pesados todos
os modelos para antes de cada manga os modelos passarem pelo
teste de segurança dos cabos.
Às 13h e sem qualquer
precalço estavam feitas 2
mangas
de
cada
categoria com paragem
às 13h em ponto para o
almoço.
Durante o almoço de
camaradagem
entre
Pilotos, Organização e
alguns Associados do

O ambiente da prova, foi constantemente de amizade, entre ajuda e
companheirismo, fazendo com que se tivesse passado um dia
excelente.
Por fim, o Director de Prova José
Araújo (Secretário) acompanhado
por Custódio Faria (Tesoureiro)
em substituição do Sr. Presidente
Miguel
Macedo(Presidente),
agradeceu
a
todos
os
concorrentes assim como a todos
os que colaboraram na realização
deste evento.
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Todos os Pilotos tiveram direito a certificados e o pódio a troféus:

A classificação final foi a seguinte:
F2B FAI
1º José Lopes, 2º Amilcar Contente, 3º José Almeida e 4º Pedro
Guimarães

F2B Nacional
1º José Correia, 2º José Pereira, 3º Egídio Guimarães
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Octogésimo aniversário da LIPA

Eventos
O tempo conta também para os nossos clubes. A única diferença
consistirá na capacidade que tenhamos em manter os seus cabelos
escuros sem recurso a tintas, é dizer:- à medida que os nossos
cabelos embranqueçam teremos de nos fazer substituir por quem
tenha os cabelos escuros, ou loiros ou mesmo ruivos.
O anúncio é: Gente Nova Precisa-se!
Aptidões: Um pouco de loucura, camaradagem q.b. e vontade de
chegar alto, já agora, dentro dos limites da ANAC, EASA ou o que
vier. Se vier por bem!!!
No dia 2 de Agosto de 2017 a LIPA completou os seus 80 anos e
tivemos de os festejar como é praxe. Realmente, na última vintena de
anos, esta data 2 de Agosto tornou-se de praxe com os necessários
ajustamentos ao calendário laboral apontando ao sábado posterior
mais próximo, Apesar da natural alegria dos que conseguem reunirse nessas datas sempre sobra também alguma tristeza por não
estarmos todos, especialmente os ainda vivos isto porque dos outros,
lembrá-los é obrigatório mas por aí nos ficamos.
Tendo sido acertado um programa muito informal, fizemos um almoço
num restaurante próximo do Campo de Voo da LIPA e, contra o que
vinha sendo habitualmente feito que era degustar o bolo de
aniversário, lá no CVL, já por forçosas saidas à francesa para o
trabalho etc, não deixando de depois ―concordar‖ com esse hábito, o
bolo foi encetado no restaurante. Contamos com a presença do
Professor João Loureiro de Sousa velho companheiro e amigo que se
deslocou de Lisboa para estar connosco. Algumas das fotografias
são de sua autoria, outras do Francisco Piqueiro.
A decoração do bolo, fruto dum lampejo, raro, simboliza o futuro que
esperamos possa ainda ser vivido por muitos e bons anos pela velha
guarda que nos vamos constituindo.
Realmente o anúncio deverá ser:
GENTE NOVA PRECISA-SE
Até ao próximo ano !!!
António Varzielas
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Por isso os modelos, quando largados da mão, devem ser lançados,
procurando o Aeromodelista imprimir-lhe uma velocidade tanto
quanto possível igual à velocidade de cruzeiro para que a
aerodinâmica tome, de imediato, conta do voo (Figura 1-b). E isto
aplica-se a todos os aeromodelos de todas as modalidades. Em
combate de VC é preciso impulsionar valentemente as asas (usamse asas voadoras) no sentido de voo. Nos planadores, quando se
fazia F3B, apesar dos guinchos exercerem uma tração
violentíssima, um impulso adicional só beneficiava a fase inicial,
crítica, da trepada. E usando ―sandow‖, corda elástica, o impulso é
imprescindível devido à menor tensão conseguida com este
dispositivo.
Estamos fartos de ver, nos porta aviões, as aeronaves serem
catapultados ao longo da pista de descolagem.

Técnica

Cuidado com a intuição e o voo
dos aeromodelos

Em certos campos de voo tenho ouvido certas afirmações acerca
duma ―nefasta influência‖ quando o motor não está instalado no nariz
do modelo. Claro que estas afirmações não têm qualquer realismo e
a comprová-lo, à escala real, temos todos os jatos monomotores em
que o impulso da turbina é aplicado na cauda e os aviões bimotores
que voam em perfeita estabilidade direcional com um motor
desligado e muitos outros exemplos de motores instalados perto da
cauda ou longe do eixo longitudinal.
Como todos sabemos, a estabilidade direcional é assegurada pelas
empenagens, deriva, sub deriva (se houver) e estabilizador, desde
que haja velocidade suficiente do ar em relação à aeronave para que
aquelas superfícies atuem e estabilizem o voo. Na generalidade das
modalidades RC e no Voo Circular, os modelos rolam pela pista e,
quando a velocidade é tal que o aparelho descola do solo, é sinal que
a aerodinâmica passou a tomar conta do voo e respetiva estabilidade
(se o modelo for estável…Claro!)

Por fim, e para aqueles estudiosos do armamento utilizado na 2ª
guerra mundial, recordo que a bomba voadora V1 utilizada pelos
alemães era propulsionada por um pulsojato colocado atrás sobre a
fuselagem. E era catapultado sobre uma rampa, com talvez quatro
vezes o comprimento da aeronave, e ligeiramente apontada para
cima. Na sua deslocação ao longo da rampa adquiria a velocidade
necessária para a aerodinâmica e um primitivo aparelho de controlo
tomarem conta do voo.
E, já agora, a bomba V2 que inspirou Hergé nas aventuras do
Timtim, era um foguete como os atuais mísseis e transportadores de
naves espaciais, em que o comando direcional é feito com
giroscópios e acelerómetros, como os nossos drones que por aí
andam em grande profusão. E na V2 a atuação de estabilidade era
feita à saída do cone difusor do motor através de 4 pás de grafite
que podem ser observadas no Museu da Ciência de Londres, ao
lado do ―Imperial College‖. Também lá estão dois aeromodelos…E
vários aviões, claro!
Carlos Bastos

A intuição leva muitos Aeromodelistas a
pensar e deduzir como se não houvesse
escoamento de ar em voo. Realmente,
se um modelo estiver parado, com
velocidade nula, e o grupo moto
propulsor a trabalhar, se for largado
quase certamente dará lugar a um
―estampanço‖ contra o solo. Esteja o
motor instalado no eixo ou fora deste,
atrás ou à frente. Se o motor estiver
sobre uma cabana, em cima da asa, o
arco de ―looping‖ invertido até o aponta
para o chão (Figura 1-a). Se o motor
estiver de lado, o que é puramente
académico em prática aeromodelista, o
modelo até descreveria um ―pião‖ o que
daria um belo efeito…

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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Foto Reportagem Bragança Jets

Especial
Reportagem fotográfica do Bragança Jets, que teve lugar, nos dias 27 e 28 de maio, no Aeródromo Municipal de Bragança, por Guilherme
Moutinho.
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Calendário FPAM
Destacamos nesta secção os eventos de Setembro, Outubro e Novembro 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.
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