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Fala o Presidente
Caros associados,
Desde o início da entrada em funções da actual Direcção, em
Setembro de 2014, que vimos alertando a comunidade
aeromodelística, para a urgente necessidade de captação de
novos praticantes, particularmente entre as camadas mais
jovens.
Infelizmente a idade média entre os associados dos diversos
Clubes federados é, neste momento, de 51 anos, o que diz bem
das razões para as nossas apreensões quanto à continuidade
do aeromodelismo nacional.

Nesta edição
Competição
Europeu Voo Circular 2017
F5J - Participação Provas Estrangeiro
Troféu Caliz Drone Race
Troféu Ibérico F5J 2017
F5J Leiria Cup 2017
26º Open Internacional de Valladolid
7º F5J – LAC 2017
Eventos
Dia da BA5 Aberta
Encontro Amigável ROAR
16º Encontro de Aeromodelismo
Técnica
O Aeromodelismo engarrafado
Internet no News

Independentemente do risco de repetição, a mensagem que
gostaria, mais uma vez, de deixar a todos os Clubes é um apelo
à divulgação do aeromodelismo e dos eventos que promovem
ao longo da época, principalmente entre as camadas mais
jovens. Temos, cada um de nós e na esfera das respectivas
capacidades, tentar inverter esta tendência motivando mais
jovens para a prática do aeromodelismo.
Nos últimos três anos o número de aeromodelistas federados
com menos de 14 anos (cadetes) nunca ultrapassou os 14, o
número de aeromodelistas federados entre 14 e 18 anos
(juniores) nunca ultrapassou os 26 enquanto que os
aeromodelistas federados com mais de 18 anos (seniores) tem
rondado os 980. Evidentemente que o problema não é o
número de seniores, bom seria que até aumentasse, mas sim o
significativamente baixo número de juniores e cadetes, que
importa conseguir aumentar, sob pena de não haver
continuidade neste desporto a que nos dedicamos.
Dada a sua maior proximidade das comunidades e dos
potenciais novos aeromodelistas, cabe aos Clubes um papel
determinante nesta captação de juventude interessada no
aeromodelismo e é necessário que este objectivo se torne uma
prioridade nas suas actividades.
Vamos todos tentar inverter a tendência, verificada nos últimos
anos, para o desinteresse das camadas jovens no
aeromodelismo.
Saudações desportivas e bons voos, sempre em segurança.

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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Europeu Voo Circular 2017

Competição
Decorreu entre as datas 6 a 11 de Agosto 2017 – na localidade de
BÉKÉSCSABA na HUNGRIA. Este ano tivemos uma participação
muito reduzida, com apenas uma Equipa de corridas F2C presente
composta pelos já sobejamente conhecidos António Cardoso e José
Goulão Que este ano, na sua deslocação à Hungria fizeram questão
de participar antes do europeu no evento “10th Carpathia Cup” com
inscrições abertas a todos que quisessem participar para
aproveitarem para afinar o sincronismo da Equipa e aferir os seus
equipamentos adaptando-os ás condições climatéricas do local antes
do europeu.
Este primeiro evento foi uma oportunidade excelente para que
homens e máquinas pudessem afinar alguns detalhes e perceber o
seu potencial realizando os seus primeiros testes. Mas logo aí se
percebeu que os motores Lerner (utilizados pela nossa equipa) este
ano não eram os mais rápidos, mesmo assim a equipa Cardoso
Goulão consegue chegar ao 6º Lugar da geral e mostrar que estava
ali para lutar por um lugar de destaque. Foi importante esta
experiencia porque imediatamente se iniciaram s ajustes para que o
europeu corresse o melhor possível.
O 6º Lugar neste Open foi um resultado muito positivo sendo que o
contexto desportivo seria muito igual ao do europeu.
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Logo a seguir ao 10th Carpathia Cup veio o tão esperado Europeu.
Foi mais um evento difícil com temperaturas elevadíssimas a rondar
os 42ºC e que logo nos primeiros dias tornaram a competição muito
difícil tanto para homens como para as máquinas.
Felizmente a competição anterior ajudou bastante a abreviar algumas
afinações mas rapidamente se confirmou que os motores que a
nossa equipa nacional estava a usar (motores Lerner) este ano não
eram suficientemente rápidos e resistentes e apresentavam em
relação por exemplo aos motores Profi menos capacidade de
suportar aquelas condições atmosféricas, apresentando um desgaste
prematuro que não permitia uma afinação estável de corrida para
corrida, e por conseguinte muita dificuldade em pegar porque
também aqui é importante um comportamento do motor mais estável
para que as afinações se mantenham.
Mas mesmo assim com grande espírito de luta a nossa equipa não
baixou os braços, e procurou insistentemente encontrar a melhor
situação de afinação possível para tirar o melhor partido daquilo que
era possível extrair do motor. Foi uma luta constante mas muito
desigual que os nossos amigos tiveram que suportar durante todo o
evento e mesmo assim nestas condições difíceis conseguem chegar
ao 10 lugar que no contexto do evento foi um resultado muito
satisfatório colocando PORTUGAL no ranking das 10 melhores
equipas na europa.
Por esse motivo os nossos parabéns pelo esforço e pela dedicação,
e espírito guerreiro da nossa equipa. Gostaria ainda assim de
salientar que mesmo quando as coisas não correm como esperado, e
tudo se torna difícil e menos positivo,… mesmo assim esta Equipa
consegue levar o nível do Aeromodelismo Português a um nível que
mais ninguém consegue chegar, isso revela o valor e a qualidade
desta dupla que muito nos orgulha e que esperamos continue

durante muito mais tempo a
trazer ao nosso desporto a
projeção que nós precisamos
pois
estes
resultados
projetam o nosso Clube
CONTROL LINE PORTUGAL
a Federação e dão uma
imagem muito positiva do
nosso país além fronteiras,
mantém –nos no TOP do
desporto Mundial. Por isso os
nossos
parabéns
pelo
desempenho
conseguido
mesmo nestas condições.
Para o ano teremos o Mundial
em FRANÇA onde mais o
Voo
Circular
estará
representado desta vez com
um número de participantes
maior e esperamos mais uma
vez um desempenho de
qualidade e é claro sempre
com a ajuda desta grande
Equipa
de
Corridas
CARDOSO – GOULÃO.
Mais uma vez Parabéns pelo vosso desempenho e para o ano
queremos-vos novamente em altos voos no Mundial de França a
ajudar a equipa nacional neste evento.
Amílcar Contente

Pág 3

Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Envia as tuas reportagens para fpamnews@gmail.com

FPAM NEWS Nº 44 - 2017
2ST F5J WORLD CHALLENGE 2017 ( 19 e 20 Agosto )
95. Óscar Lopes POR de 132 participantes
1. Vostiel Jaroslav
2. Malčik Radek
3. Beran Venek
Resumo: Tempo instável com chuva e muito vento ditou a primeira
parte da qualificação e a anulação da ultima manga, voam-se os fly
off entre abertas mas com muito vento, são vários os pilotos a aterrar
fora dos pontos e a realizar grandes caminhadas para recuperar os
planadores.

F5J - Participação Provas Estrangeiro

Competição
Decima, decima primeira e decima segunda etapa concluidas.
Uma semana intensa de competicao, 7.771 km percorridos, 8 paises
cruzados, 3 provas de alto nivel competitivo, centenas de voos vistos
e admirados, dezenas de voos efetuados, chuva, sol, neblinas, calor,
frio e (infelizmente) principalmente vento, enfim demasiada
informacao para este tipo de registo no facebook.

Da experiência destaco, o ambiente competitivo e o nível de alguns
dos pilotos presentes, verdadeiras maquinas a encontrar e aproveitar
as térmicas.
Os meus agradecimentos a minha helper e patrocinadora, a toda a
equipa espanhola presente pela ajuda e apoio, e a todos os amigos
virtuais que encontrei por estas bandas.
No próximo ano os moldes destas provas serão diferentes, como vai
ser ano do 1o Europeu de F5J certamente ira influenciar a realização
de Trnava.

Fica o essencial, reencontro com muitos amigos, convivencia com
alguns amigos, ate entao virtuais, e muitos novos amigos. As pistas
foram as mesmas de 2016, e continuavam de sonho, km e mais km
de espaco livre e plano.

Óscar Lopes

F5J DUBNICA CUP 2017 ( 14 e 15 Agosto )
51. Óscar Lopes POR de 72 participantes
1. Rizner Primoz
2. Byrski Wojtech
3. Ryumshyn Vitaliy
Resumo : Realizamos 6 mangas, consegui 3 voos “normais” e 3 voos
mais fracos, esses três voos menos conseguidos, colocaram-me
abaixo do meu objectivo de ficar entre os 40 melhores.
Este ano em Dubnica não tivemos limitações no espaço aéreo e
podíamos voar em qualquer zona, mas apesar disso foi um fugir
constante dos aglomerados de planadores, por varias vezes tive de
sair da “zona” critica por não me estar a sentir confortável.
Um agradecimento muito especial ao Juan Perez do clube Pla de
Vent de Espanha, foi incansável na ajuda que me ofereceu durante a
minha participação (de muletas) nesta prova, 5 estrelas e um
verdadeiro Senhor.
F5J WORLD TRNAVA VISEGRAD CUP 2017 ( 17 e 18 Agosto )
116. Óscar Lopes POR de 118 participantes
1. Adamek Juraj
2. Rizner Primoz
3. Gergic Bojan
Resumo: Sem palavras para descrever o nível desta competição, se
no ano anterior as medias de saídas rondavam os 50/60 metros, este
ano chegaram a sair nos 20 e poucos metros e ate menos, enfim sem
mais comentários.
Nesta prova decidi voar de forma bastante diferente do habitual e de
como voo em Portugal, procurei sair sempre muito baixo, infelizmente
só consegui pontuar em 3 mangas onde sai relativamente alto (+/100 metros), nas mangas em que eu arrisquei mais, não consegui
aterrar dentro dos pontos tendo tido 3 zeros nessas mangas, esse
facto ditou a classificação obtida.
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Troféu Caliz Drone Race

Competição
Realizou-se no dia 9 de Setembro, na pista do Caliz – Clube de
Aeromodelismo o Troféu Caliz Drone Race, que consistiu numa
competição particular da classe F3U.
Estiveram em competição 22 pilotos que durante a parte da manhã
do dia, realizaram os treinos de reconhecimento da pista.
Durante o período da tarde, realizaram-se as mangas de
qualificativas, eliminatórias, sendo a final disputada pelos pilotos
Ruben Tiago, Vasco Mateus, Rui Antunes e Leonardo Pereira.
De realçar uma meia-final muito bem disputada, que levou ao rubro
todos os presentes, em que os quatro pilotos realizaram tempos
muito próximos.
Conclui-se existir a necessidade de serem organizadas mais provas
desta natureza a nível nacional, sobretudo pelos clubes federados,
que têm marcado a diferença, no que respeita à boa organização,
conhecimento técnico e normativo desta modalidade.
De futuro é importante, os pilotos de drone racing, como forma de
verem os seus resultados reconhecidos a nível nacional, tomarem a
iniciativa de se federarem e possuir a licença desportiva nacional,
emitida pela FPAm, a qual tem agregados os respetivos seguros de
responsabilidade civil e acidentes pessoais, para os locais
homologados.
CALIZ
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Troféu Ibérico F5J 2017

Competição
Décima terceira etapa concluída.
Troféu Ibérico F5J 2017, Torres de la Alameda – Madrid, Club Halcón
Veleros.
Prova internacional e última a contar para o troféu Ibérico de 2017,
contou novamente com 22 participantes, compareceram 4 pilotos
portugueses, 1 LAC, 1 LIPA, 1 APSIA, e um estreante pelas pistas de
Madrid pertencente ao Asas de Mira.

Para memória futura publico fotos do pódio do Ibérico, o pódio da
prova não foi organizado e por esse motivo não existem fotografias
para a posteridade, enfim acrescento um novo “no comment”.
Óscar Lopes
Final Ibérico

A organização esteve bem, os moldes foram os mesmos usados em
provas anteriores onde os pilotos ajudam a organização no trabalho
de cronometrar, os pilotos foram divididos em 2 grupos, o primeiro
grupo era cronometrado pelos pilotos do segundo que iam voar
mesmo posto, e assim sucessivamente para todas as mangas,
voltaram ao uso de um sistema de recolha automática de dados o
que facilita bastante a vida à organização e permite que os pilotos
tenham acesso aos resultados automaticamente e em tempo real.
Pessoalmente voltei a sentir que 6 mangas é pouco, aumentando em
muito o peso do fator sorte, quem sabe no futuro não se pense em
tentar realizar no mínimo sempre 8 mangas ou mais nestas provas
internacionais onde vários pilotos fazem muitos Km para competir.
O dia começou com vento praticamente nulo e poucas térmicas, com
a maioria dos pilotos a optar por sair alto, no entanto o vento foi
aumentando com o desenrolar da prova e terminamos com vento
moderado a forte. Não assistimos a nenhum voo tipo Trnava, com
saídas muito baixas e com grandes recuperações, o único piloto a ter
uma saída digna desse nível foi o Rui Paiva no seu segundo voo,
conseguiu detetar e aproveitar uma térmica nos 56 metros,
infelizmente um problema técnico impediu-o de continuar com a nova
arma (Pike Dynamic) e o modelo alternativo não o acompanhou no
vento. A minha prova correu-me muito mal, apesar de ter começado
bem com dois voos positivos, várias decisões erradas e algumas
apatias nas decisões ditaram a minha posição final, para ajudar à
desgraça, falhei 4 das 6 aterragens, enfim “no comment” um dia para
recordar o que não deve ser feito em competição.
Parabéns aos senhores do podium, Jorge Medina (ESP), Júlio
Contreras (ESP) e Javier Iglésias (ESP).
No final da prova, e como esta foi a última prova do troféu ibérico, foi
efetuada a soma das pontuações conseguidas nas 4 provas, depois
de efetuado o descarte da pior pontuação este foi o resultado final do
Ibérico F5J 2017
1º Júlio Contreras ( ESP ) 270 pontos
2º Rui Paiva ( POR ) 240 pontos
3º José Araújo ( POR ) 235 pontos
Este ano não consegui nenhum troféu, fiquei em 5º ex aequo com o
José Quintas com 175 pontos, num total de 49 pilotos, quem sabe no
próximo ano volto a conseguir um troféu.
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F5J Leiria Cup 2017

Competição
Realizou-se na pista do Caliz - Clube de Aeromodelismo do Liz, no
dia 23 de Setembro, a prova da classe F5J para o campeonato
nacional
da
Federação
Portuguesa
de
Aeromodelismo.
A prova contou com a presença de 13 pilotos, em representação de 5
clubes, tendo como vencedor o piloto do LAC, Óscar Lopes, seguido
de Rui Paiva e José Araújo.
O bom nível competitivo dos pilotos participantes, as excelentes
condições atmosféricas, o staff do Caliz, permitiram a concretização
com sucesso de mais uma competição de aeromodelismo em Leiria
sob organização do Caliz.
CALIZ

Dia da BA5 Aberta

Eventos
Foi no dia 10 de Setembro de 2017 que a base aérea de Monte Real
abriu as suas portas ao público para demonstrar algumas das
atividades
aí
desenvolvidas, entre elas,
os sempre fantásticos
voos das aeronaves F16.
O Caliz – Clube de
Aeromodelismo do Liz,
apresentou
numa
pequena exibição alguns
dos aeromodelos dos
seus
sócios
que
acabaram por despertar o
interesse
de
muitos
miúdos e graúdos.
Foi um domingo diferente
e de grande afluência à
BA5.
CALIZ
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26º Open Internacional de Valladolid

Competição
O Clube CONTROL LINE PORTUGAL acaba de chegar de mais um
evento internacional, realizado este fim de semana de 7 a 8 de
Outubro, desta vez o 26º Open Internacional de Valladolid em
Espanha.
Mais uma vez os resultados obtidos foram muito positivos e o Voo
Circular em Portugal está mais uma vez de Parabéns.
O Clube CONTROL LINE PORTUGAL esteve presente em três
modalidades. Corridas F2C; Combate F2D e ainda Acrobacia F2B.
Os resultados em cada categoria foram os seguintes:



Corridas F2C a Equipa Cardoso Goulão consegue o primeiro
lugar



Combate F2D o Serghei Fomin chega ao 2º Lugar



Em acrobacia Amílcar Contente consegue o 4º lugar

Estivemos no pódio em quase todas as modalidades e isso
demonstra o grande valor do nosso Clube e do desempenho dos
nossos Aeromodelistas.
É um orgulho imenso estes resultados finais, e por esse motivo
gostaria aqui de agradecer publicamente os dois lugares no pódio
conseguidos que mostram o grande nível do nosso Clube.
Muitos parabéns ao Goulão e ao Cardoso com este primeiro lugar, e
também ao Serghei Fomin que estive brilhante no seu desempenho.
Em acrobacia nota-se também uma evolução relevante de Amílcar
Contente com o seu novo modelo, mas desta vez não foi suficiente
para chegar ao pódio.
Muitos parabéns a todos.
Em anexo enviamos algumas fotos do evento.
Mais uma vez os nossos parabéns aos premiados que mostraram em
Espanha a grandeza do Voo Circular Português e a força do Clube
CONTROL LINE PORTUGAL.
Amílcar Contente
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Durante a manhã estava prevista haver 4 mangas em 2 grupos de 6
pilotos, o vento previa-se e verificou-se soprar de Este, coisa não
habitual na pista do LAC. A primeira manga começou às 10h30 e
previa-se paragem para o almoço às 12:30h. Durante a manhã as
térmicas apareceram ainda um pouco fracas onde com alguma
dificuldade para alguns pilotos se fazia os 10 minutos. Devido a
problemas técnicos com os modelos dois pilotos ficaram fora de
prova da parte da manhã.

7º F5J – LAC 2017

Competição
Decorreu no dia 7 de Outubro a prova do campeonato nacional 7º
F5J – LAC 2017 no clube LAC na pista Comandante José Queirós
em Braga.

Esta prova foi a última e contou para o campeonato nacional de F5J
e consta do calendário da FPAm.

Com doze concorrentes inscritos, um dia escolhidos quase a dedo
com a metereologia fora de série para esta modalidade e os pilotos a
organização e respectivo staff a tempo e horas, a prova começou.

Os resultados das mangas iam saíndo manga a manga pelo Juri da
Prova Manuel Teixeira. O Director de Prova José Almeida e os
restantes cronometristas controlavam o tempo da prova assim como
os 5 minutos entre vôos de preparação.

Antes da prova começar, houve o habitual briefing feito pelo diretor
da prova e esta começou à hora prevista.

Ao fim de um excelente almoço de confratenização, de tarde as
térmicas eram muito mais fortes e variadas de forma que os vôos
tornaram-se mais equilibrados. Também ao ínicio da tarde mais um
piloto com problemas técnicos ficou fora da prova e assim estavam
apenas 9 em prova.
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Chegamos à última manga e a decisão do vencedor da prova ainda
estava em cima da mesa, assim como a decisão do título.
O último vôo era importante porque os resultados eram os seguintes:
Óscar Lopes que estava empatado com José Araújo na frente do
Campeonato com 28 pontos e Rui Paiva 25 pontos. A vitória do Rui
Paiva faria com que ele fosse campeão se José Araújo não fica-se
em 2º Lugar. Óscar Lopes era campeão se ganha-se a prova. Nessa
ultima manga estava José Araújo mais ou menos a 300 pontos do
segundo lugar e Óscar Lopes a poucos pontos do primeiro lugar. A
táctica segundo os pilotos era Óscar Lopes tentar fazer um vôo
identico, ou melhor, que o do Rui Paiva. José Araújo tinha de esperar
pelo milagre, de os adversários não voar o mesmo tempo de vôo para
chegar ao segundo ou primeiro.

Este campeonato foi muito equilibrado para 3 pilotos e os resultados
estão à vista, dois pilotos terminaram empatados. Mas pelo critério de
menor somatório de pontos do regulamento José Araújo sagra-se
Campeão Nacional, pelas seguintes contas José Araújo tem 2
vitórias, 1 segundo e 2 terceiros = 10 e Rui Paiva tem 2 vitórias, 2
segundos e 1 sexto = 12, logo o menor somatório é de José Araújo.
LAC
Mais fotos em: https://www.flickr.com/photos/155241603@N07/

O último vôo determinou o improvável Óscar Lopes e Rui Paiva
ficaram-se pelos 5 e 6 minutos e José Araújo conseguiu concretizar
um vôo a terminar próximo dos 10. Tudo isto levou ao Rui Paiva
como vencedor da Prova e a alteração foi que com este vôo José
Araújo passou para 2º Lugar ainda beneficiando de uma penalização
de uma má aterragem de Óscar Lopes. Tudo isto não se resume a
três pilotos, mas a todos os outros que lutavam para ganhar a prova
e que honrozamente marcavam a sua presença e deram luta durante
todo o campeonato.
Estavam previstas 8 mangas e todas elas foram realizadas.
Realizaram-se 4 mangas durante o período da manhã e 4 mangas de
tarde dentro dos horários estipulados
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 e o Tesoureiro Custódio
Faria, agradeceram a todos os concorrentes assim como a todos os
que colaboraram na realização deste evento.
A classificação final da prova foi a seguinte:

1º Rui Paiva, 2º José Araújo, 3º Óscar Lopes, 4º José Rocha, 5º
Nuno Mota , 6º Nelson Moreira, 7º Luís Ribeiro, 8º Romão Machado,
9º António Coutinho, 10º Aníbal Paiva 11º Paulo Guimarães e 12º
Vitor Gandarela
A classificação final do Campeonato
Nacional após esta prova é:
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Encontro Amigável ROAR

Eventos
O clube Rodas no Ar, organizou no dia 17 de Setembro o Encontro
Amigável de Aeromodelismo ROAR na sua pista de Porto de Mós.
Este encontro, teve por objectivo juntar vários amigos do clube na
prática do aeromodelismo.
Tivemos uma boa aderência no que respeita a praticantes, com a
presença de 13 pilotos, que apesar de algum vento efectuaram
bastantes voos.
ROAR

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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16º Encontro de Aeromodelismo

Eventos
O clube de Aeromodelismo de Vendas Novas no dia 24-10-2017
realizou o 16ª Encontro em que estiveram presentes diversos clubes
nomeadamente: Hangar13, Apsia, Os Pikuinhas, CAL e diversos
outro aeromodelista vindos do sul, um dia de convívio na pista de
aviação do Regimento de Artilharia nº5 de Vendas Novas que mais
uma vez nos permitiu este convívio de partilha de experiência e
historias, um encontro de velhas e novas amizades, aonde foram
entregues alguns prémios aos inscritos como por exemplo ao 1ª
inscrito, o 1ª aeromodelista a chegar, ao aeromodelo de maior e
menor envergadura, ao aeromodelista mais velho e mais novo entre
outros.
Rui Sequeira
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Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, sugeridas pelos associados.
O CLP na RTP
Mais uma vez o Clube CONTROL LINE PORTUGAL com nova acção de divulgação
de Aeromodelismo desta vez, de uma forma diferente de divulgação no canal 1 da
RTP, no programa Portugal em Direto.
Foi um cobertura televisiva ao parque ecológico da Várzea da Qta do Conde onde o
nosso Clube e a nossa pista está instalada.
O Clube aparece inserido numa das actividades ecoférias de verão e aproveita para
promover a Escola de Aeromodelismo e simultaneamente para divulgar outras
actividades sempre a pensar na modalidade como um todo e pensando nas vertentes
instrução, competição e divulgação do nosso querido desporto. A nossa parte do Aeromodelismo aparece entre o minuto 12 e o minuto 18
sensivelmente.
https://www.rtp.pt/play/p3028/e305747/portugal-em-direto/600712
Bola da Super Taça de Hóquei em Patins entregue com um drone da
Associação de Modelismo “Os Pikuinhas”
A Associação de Modelismo "Os Pikuinhas" entregou a bola de jogo com um drone
na Super Taça António Livramento em Hóquei em Patins, que decorreu no dia 14-102017 no Pavilhão Municipal do Entroncamento.
Piloto: Carlos Lemos
https://www.youtube.com/watch?v=oNQ9efer_mA
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O Aeromodelismo engarrafado

Bancada com servos, recetor, variador e bateria

Técnica
Há para aí pouco mais de uma dezena de anos apareceu o
Aeromodelismo radio controlado “indoor”. Lembro-me da iniciativa de
Carlos Durães Ferreira que, aqui na área de Lisboa, conseguiu a
utilização de um pavilhão de uma escola em Pirescoxe o que trouxe
muita dinâmica à modalidade. Como Aeromodelista de Voo Livre
nunca dei importância aos “indoor”. Mas, com a passagem dos anos,
e as pernas a não terem a competência de outrora, comecei a ver
estas modalidades com outros olhos, especialmente desde que o
PCR passou a ter uma sessão mensal de voos num pavilhão de uma
associação de Vale de Milhaços.

O aspeto final da engenhoca é:

Estimulado, por um lado, pelos trabalhos do Eng. aeronáutico Carlos
Domingos, do CAS, que tem a particularidade de conseguir
aeromodelos que voam espetacularmente construídos a partir de
elementos de carbono, peças do nosso dia a dia como garrafas de
plástico e elementos de impressão 3D, e por outro lado os excelentes
artigos
publicados
na
revista
“Aeromodeller” sobre trabalho em
depron, da autoria do Eng. Arnaldo
Correia, resolvi planear e construir
um modelo “indoor” simples.
Pensei logo numa garrafa, de
preferência de tintol alentejano. Mas
são de vidro e, portanto, a sua massa
não permite a correta aplicação. Mas
encontrei num super umas garrafas
de água, em plástico, cuja forma
assume uma potencial aerodinâmica
de baixo Cd, e resolvi utilizar uma.
Linda, transparente e de cor azul!

A parte traseira da fuselagem é um cone em depron que foi moldado
sobre outro cone produzido em 3D. As empenagens são em
borboleta e o comando dos “horns” é duplo, feito com linha
resistente.
Lamentavelmente ainda não foi para o ar.

A cabana, com as paredes em depron, foi colada diretamente à
garrafa e no seu interior foi instalado o suporte dos servos, variador ,
recetor e bateria.
A maioria das peças
suplementares foram
impressas em 3D.
Uma solução ótima
para Aeromodelismo.

Sucessivos cancelamentos provocados pela entidade que faculta a
utilização do pavilhão de Vale de Milhaços não deu oportunidade
aos ensaios de voo. Mas não fiquem tristes. A tração, a sustentação,
os momentos, o ponto neutro, o centro de massas e a dinâmica da
volta (não é curva) estão devidamente calculados e a probabilidade
de insucesso deve ser inferior ao inverso do Número de Reynolds
em picada da garrafa de plástico…???...
Carlos Bastos

A asa, dada a sua
dimensão não foi moldada numa panela. Ainda pensei nas marmitas
das cozinhas da tropa mas… foi melhor esquecer! Aqueci o depron,
com muito cuidado e colei tirantes de varão de carbono para dar a
curvatura que procurei ser mais acentuada a 1/3 da corda a contar
do bordo de ataque.
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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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