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Fala o Presidente
Caros associados,
Começamos por desejar a todos os associados e respectivas
famílias umas boas festas e que o ano de 2018 vos possa
trazer saúde, felicidades e bons voos.
Gostaríamos que em 2018 todos os Clubes pensassem na
captação de jovens para o aeromodelismo como um objectivo
prioritário, pois é desses jovens que dependerá o futuro do
aeromodelismo nacional.
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Mais uma vez queremos felicitar toda a comunidade
aeromodelista pela sua participação nos eventos que se
realizaram na agora finda época de 2017 e em especial todos
os aeromodelistas que participaram em competições nacionais
e internacionais, em Portugal e no estrangeiro, dando maior
dimensão e visibilidade ao aeromodelismo como um dos
desportos nacionais.
Salvo muito raras excepções a maior parte destes eventos foi
realizada e é de louvar o esforço levado a cabo pelos Clubes
organizadores e pelos aeromodelistas participantes que
permitiu registar participações muito significativas em encontros
(com um máximo de 39 participantes) e em competições,
nacionais e internacionais, (com um máximo de 34
concorrentes dos quais 26 estrangeiros), só para citar alguns
números. É de louvar o empenho de todos os agentes
desportivos envolvidos, desde os órgãos directivos aos
voluntários que ajudam na execução das mais simples tarefas
que tornam possível o sucesso dos eventos em que participam.
Para além dos números e dos resultados é particularmente
importante que todos ajudemos a garantir um bom ambiente
desportivo nas manifestações aeromodelísticas por forma a
motivar o prazer na participação e o incremento de
aeromodelistas e de público.
Que a época desportiva de 2018 possa ser ainda melhor em
participações e resultados obtidos pelos aeromodelistas
nacionais.

Saudações desportivas e bons voos, sempre em segurança.

Emanuel Fernandes
Presidente da Federação Portuguesa de Aeromodelismo
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Concurso Fotográfico LDN 2018

António Louro

Concurso
Decorreu mais um concurso para decidir a fotografia que ilustrará o
cartão da LDN (Licença Desportiva Nacíonal) para o ano de 2018.
Foram vários os aeromodelistas participantes neste concurso, aos
quais a FPAm agradece e reconhece a qualidade das suas
participações. Mas infelizmente apenas poderá existir um vencedor,
que este ano foi o Pedro Precioso.

Paulo Costa

Deixamos aqui as fotos participantes.
FPAm

Carlos Dias

Pedro Precioso - Fotografia vencedora

Pumacb Puma

Jorge Oliveira

Nuno Coelho

Tony Arantes

Rui Valente (Fotografia de Humberto Rodrigues)
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Encontro dos 65 Anos do CAL

Eventos
Teve lugar em 24 de Setembro o encontro comemorativo do 65º
aniversário do CAL. A pista do Poceirão, gentilmente cedida pelo
Clube de Aeromodelismo de Setúbal, acolheu nesta data um bom
número de aeromodelistas e acompanhantes que aproveitaram as
excelentes condições meteorológicas para fazerem evoluir os seus
modelos. O CAL, CAS e APSIA estiveram representados e o convívio
em boa disposição foi uma constante.
O almoço, fornecido na pista por um conhecido restaurante da vila de
Poceirão e sob a batuta de duas competentíssimas „chefs‟ originou
várias reclamações de tão bem servido e saboroso que estava. No
final, um belo bolo de aniversário serviu de mote para todos cantarem
os parabéns e brindarem aos próximos 65 anos do CAL.
Estão todos os aeromodelistas convidados para o encontro de 2018 e
celebrarem dos 66 anos do CAL.
A Direcção do CAL

Incêndio na Pista da Serrinha

Incêndios
Os incêndios deste verão que tantas pessoas e bens atingiram, também atingiram o aeromodelismo nacional, destruindo as instalações da Pista
do CAN na Serrinha em Pedorido / Castelo de Paiva.
A Direcção da FPAm congratula-se com o apoio financeiro prestado ao Clube de Aeromodelismo do Norte (CAN), por alguns clubes nacionais e
associou-se também neste apoio, com o intuito de ajudar o CAN a ultrapassar esta fase.
Ficam aqui algumas fotografias dos estragos enviadas pelo presidente do CAN.
FPAm
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Provas do CLP

Competição
O Clube CONTROL LINE PORTUGAL realizou nos dias 18 e 19 de
novembro mais duas provas do campeonato nacional, com as
categorias de Perícia ( iniciação à acrobacia ) e Combate F2D.
Tivemos a participação de 5 pilotos Juniores. Sendo 1 piloto de Mem
Martins e os restantes da Qta Do Conde. Tivemos também a
presença de três Juízes que avaliaram o desempenho dos nossos
pilotos:
Loureiro de Sousa - Presidente da Assembleia Geral da FPAm
Pereira da Costa - Conselho Técnico da FPAm
Mendonça Correia - Juiz Internacional de Combate (F2D)
Foi um dia muito exigente para todos os pilotos, mas ao mesmo
tempo divertido. Foram realizadas duas competições, uma adiada de
Fevereiro devido a condições atmosféricas inapropriadas e a outra
correspondente ao dia 19 de Novembro.
Os pilotos da escola do nosso Clube portaram-se de forma exemplar
e demonstraram um domínio quase absoluto dos modelos que
utilizaram em competição, com descolagens, voos horizontais e
aterragens de grande nível, mostrando que a sua formação está a
evoluir de forma muito positiva.
Tivemos em competição os seguintes pilotos Juniores:
O Tiago, a Carolina, a Catarina todos eles com lugares no pódio, e é
claro o Guilherme que consegue uma fantástica dobradinha com dois
primeiros lugares conseguidos com grande nível.
Foi também muito interessante de ver o Duarte que com apenas 6
anos demonstrou uma evolução muito boa, mas desta vez o seu
desempenho não foi suficiente para chegar ao pódio como no evento
do 25 de Abril.
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Gostaria de realçar publicamente o desempenho dos pilotos do nosso
Clube da Qta do Conde, e dizer que temos que continuar a
aperfeiçoar as técnicas de voo porque o campeonato de 2018 será
ainda mais exigente e precisamos estar bem preparados para um dia
destes, estarmos em condições de poder concorrer num troféu
Ibérico.
No fim do evento os representantes da Federação ofereceram
pequenas lembranças a todos os pilotos e teceram rasgados elogios
ao trabalho da escola da Qta do Conde e prometeram voltar em
futuros eventos para continuar a acompanhar o desenvolvimento dos
nossos alunos.
No Combate tivemos mais uma vez o Serghei Fomin a conseguir
duas vitórias consecutivas mostrando que está num momento de
grande forma, e bem preparado para o Mundial de 2018 em França.
Em segundo lugar Amílcar Contente que também concorreu em
combate mas precisa continuar a treinar mais para conseguir vencer
o nosso ÁS do Combate Serghei Fomin.
Amílcar Contente

Internet no News
Destacamos nesta secção ligações para páginas internet de interesse aeromodelistico, sugeridas pelos associados.
F15 Eagle RC plane - pusher jet
Sendo um aeromodelista federado e estando cada vez mais a cair em desuso a
construção pessoal dos nossos aviões, junto envio um pequeno video de um
modelo construído por mim e voado na pista do ACCV em Espinho. Espero desta
forma contribuir para motivar alguns dos aeromodelistas mais jovens a construir os
seus próprios aviões. Obrigado. Se acharem interessante de partilhar, fica o link
para o video.
https://www.youtube.com/watch?v=oSjDdnJaMZQ&t=1s
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O Fevereiro Fabuloso

Técnica
Como todos sabemos a modalidade de Voo Livre não existe em
Portugal. Não é intenção deste texto discutir as causas da não
existência de uma modalidade que foi a génese do Aeromodelismo e
é praticada extensivamente em quase todo o mundo.
Quantos excelentes Aeromodelistas a quem foi dito que
Aeromodelismo era Voo Circular não teriam dado ótimos praticantes
de Voo Livre. Conheço, pelo menos, um, no ativo, praticando
“indoor”.

peanuts, etc..
E qual é o país? É o Estados Unidos da América. As provas
desenrolam-se numa extensa planície designada de Lost Hills e que
tem sido uma zona de poços de petróleo. Fica situada no extremo
sul do Vale de S. Joaquim, na Califórnia. E a menos de 300km de
Los Angeles, perto de uma cidade chamado Bakersfield.

O objetivo é, para aqueles que eventualmente queiram ver e
contactar os praticantes dessa modalidade, dar a conhecer um
notável acontecimento anual designado de Fabulous February.

É um extraordinário festival de Aeromodelismo. E para quem tem
possibilidades de viajar até aos States, o que me parece
absolutamente proporcionado à maioria dos Aeromodelistas
portugueses, dada a qualidade e preço dos modelos ready to fly que
apresentam nos encontros, parece uma viagem de férias a não
desprezar.

Durante sensivelmente uma semana, no mês de Fevereiro, realizase um conjunto de provas aproveitando o facto de participarem cerca
de três centenas de Aeromodelistas vindos de toda a parte do
Mundo. Os nossos vizinhos espanhóis também costumam estar
presentes.

E o local é soberbo, considerando os arredores daquela área da
Califórnia. Para além de LA, há o deserto de Mojave, toda a bonita
costa do Pacífico com o famoso Big Sur e até S. Francisco. E para
quem tem mais posses ainda há Las Vegas, passando pelo Vale da
Morte.

Nas modalidades de regulamentação FAI realizam-se 4 competições:
North American Cup, Isaacson Clasic, Kiwi Cup e Bob White Max
Men. Dentro da prova designada de Isaacson ainda há a Winter
Classic em que competem 24 modalidades diferentes, entre as
regulamentadas pela AMA e outras fruto das tradições
aeromodelisticas do país, tais como nostalgia, vintage, old timers,

Se colaborarem nas recuperações, o que é excitante, não se
esqueçam de levar botas de cano alto ou polainas, não vá aparecer
uma cascavél…
Para saber as datas certas em 1918 é só contactar a Academy of
Model Aeronautics ou a National Free Flight Society.
Talvez nos encontremos por lá…
Carlos Bastos

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 até Março de 2018 no calendário ofícial da FPAm para 2018.

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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