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Fala o Presidente
O seguro de Dirigentes
Não fomos nós que inventámos o Seguro
de Dirigentes, mas antes uma exigência
do Decreto-Lei nº 146/93 de 26 de Abril, a
cujo texto o Instituto do Desporto tem
vindo a fazer pressão para que seja cumprido.
Feita que foi a exigência a todos os nossos clubes para
apresentarem os seus quadros dirigentes e o seu
envolvimento em seguro, somos forçados a admitir que nesta
matéria a desorganização dos nossos clubes é um facto.
Felizmente não de todos!

coaduna com a vivência democrática e com a vivência social
que se pretende, de modo a fazer com que um grupo de
pessoas e, não uma só, dirijam uma associação e garantam a
sua longevidade, o pluralismo de opiniões e evitem o
egoísmo.
Observados que foram os clubes que fecharam, chega-se à
conclusão de que a maior parte deles só tinham um
Presidente faz de tudo ( não faz-tudo ), o que nos dá força
para que o comuniquemos e tenhamos a motivação para
exigir que as coisas não continuem assim.

Até mesmo as Secções de Aeromodelismo, partes oficiais de
um clube mãe, oficializadas por uma acta da Direcção,
deverão passar a ter pelo menos três elementos, um
presidente, um secretário e um tesoureiro, enquanto que um
clube deverá ter pelo menos nove pessoas, três na Direcção,
Existem clubes com uma pessoa só nos seus quadros e até três na Assembleia Geral e três no Conselho Fiscal.
vários em que a mesma pessoa assume vários cargos nos
Vamos lá, meus senhores, a mudar o panorama para bem de
vários quadros do clube.
todos nós. No máximo até ao final deste ano!
Todos nós sabemos que muitas vezes é assim. Ou seja o
Presidente é Secretário, Tesoureiro, aprova as contas e dirige
J. Loureiro de Sousa
a Assembleia Geral ( se é que a há ) e ainda varre a casa, se
Presidente
for preciso. Mas esta situação, é bom de ver, que não se

FORMAÇÃO 2008
A Formação 2008
já começou, como foi
informado a todos os clubes oportunamente.
Efectuou-se a primeira acção de formação em
15 e 16 de Março de 2008, tento tido lugar em
Braga, num pavilhão polidesportivo e no campo
de voo da Liga de Aeromodelismo do Cávado.
Foram formados 11 novos juizes que deverão
adquirir prática durante este ano, todos do norte
do país.
As próximas acções de formação são:
•

em Lisboa - F3A – F3A N – F3A I – F3P – a 19 e 20 de Abril

•

em Mira

•

na Internet – Curso de Técnicos de Nível 1 – de 1 de Julho a 31 de Dezembro

- F3CN e F3CI – a 31 de Maio e 1 de Junho

Para todos os cursos estão abertas inscrições, que devem ser enviadas para a sede, com o modelo 21
preenchido e pagamento de 5 € para Juízes e 25 € por área do Curso de Técnico.
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TOMAR Air Race
Clube de Jovens “ Os Aerocalminhas “
Organizado pelo Clube de Jovens “ Os Aerocalminhas “(CJA), a prova com
modelos radiocontrolados de interior - F3P, teve como palco o magnífico Pavilhão
Municipal de Tomar, que no dia 19 de Janeiro acolheu os mais jovens
competidores, para demonstrarem as suas aptidões, nesta classe que se pretende
seja bem sucedida no nosso país.
Foi bonito de ver como os modelos cumpriam as ordens dos pilotos, com as
figuras que os programas F3PA e F3PB obrigavam a executar.
O público também cumpriu, fazendo a sua passagem pelo Pavilhão e aplaudindo
no final de cada prova.
E os aeromusicais? Já se vêem actuações muito agradáveis !
Gostámos da organização pela
maneira responsável como foram
fazendo rolar o evento, sem que
houvesse alguma coisa menos
agradável susceptível de reparo.
Com o devido respeito pelos concorrentes mais velhos, realçamos a presença
da juventude do clube CJA, que teve a não menos simpática parceria da
juventude da LAC (Liga de Aeromodelismo do Cávado). É em especial para
estes jovem que queremos deixar o nosso apreço, pela dedicação, disciplina e
vontade, fazendo votos para que, com eles, o Aeromodelismo nacional consiga
apresentar em breve, eventos de grande qualidade.
Não podemos deixar de fora os que possibilitaram a análise e classificação de
cada concorrente - Os Juízes. Também aqui os jovens tiveram a sua quota
parte, cumprindo como os mais experientes, porque afinal a modalidade
pertence a todos.
Que se cuidem os mais velhos porque a juventude está aí !!....

Rui Fonseca

3º Encontro Indoor AICA 2008
Asas Indomáveis Clube de
Aeromodelismo
Integrado no calendário de eventos de 2008 da
FPAm, realizou-se no passado dia 27 de Janeiro o
3º Encontro Nacional Indoor AICA /2008.
Este encontro decorreu no pavilhão Gimnodesportivo
de Silveirinha Grande e Claras, e nele participaram 20 pilotos, oriundos de vários pontos do País.
Como sempre, o ambiente pautou-se pela convívio entre todos os participantes, não se registando entre os aeromodelos,
grandes "baixas", sobressaindo as maravilhosas figuras acrobáticas, executadas por alguns dos pilotos.
Na "interrupção" para o almoço, salientamos o magnífico
convívio que reinou durante o mesmo.
Contámos com a presença, sempre agradável, do Exmo.
Presidente da C.M. de Pombal, Eng. Narciso Mota, que
desde sempre têm apoiado o Aeromodelismo neste
Concelho.
No final do encontro, foram distribuídos pelos participantes,
algumas lembranças características da região.
No próximo ano, contamos introduzir algumas alterações,
de forma a tornar ainda mais agradável a visita de todos
os aeromodelistas.
Carlos Oliveira
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AeroIndoor PÓVOA DE VARZIM 2008
Liga de Iniciação e Propaganda da Aeronáutica
Pela oitava vez consecutiva a LIPA,
seguindo o calendário oficial e com o
apoio do Aero Clube do Norte (Póvoa de
Varzim) e da Câmara Municipal local,
realizaram no dia 20 de Janeiro de
2008, um Encontro Indoor no Pavilhão
Municipal da Póvoa de Varzim.
Encontro bastante participado apesar da
falta de alguns habituais, juntou ainda
assim 2 elementos do CAB, 5 da LAC, 1
do MCPO, 2 do CAN, 6 do ACCV e 24
da LIPA, total de 40 elementos.
Esperávamos mais mas tivemos ainda
assim, alguns elementos de escolas
próximas a quem gostosamente
dispensámos a atenção possível (há
sempre tanta coisa para fazer),
construindo e ajudando a construir

alguns pequenos planadores Mosquito.
Alguns destes elementos traziam
consigo, com muito recato, pequenos
aviões de papel, resultado do meritório
trabalho da sua professora, pessoa
desperta para estas actividades.
Como é também habitual, a Câmara
Municipal proporcionou aos participantes
uma refeição volante na Casa da
Juventude (pavilhão ali ao lado) bem
como, no final do Encontro, lembranças
para todos.
No plano assistencial, este foi sem
dúvida o ano que maior número de
pessoas viu passar pelas bancadas do

Pavilhão Municipal. No exibicional houve de
tudo, um pouco como sempre.
Hoje em dia, os pequenos helicópteros de
brinquedo encantam crianças e adultos e só é
difícil é fazer perceber que, apesar de serem
inofensivos, também eles entre si, são vitimas de
interferência.
Podemos dizer, em resumo, que esta
manifestação teve um resultado MUITO
POSITIVO — assim possa continuar!

António Varzielas
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2º Concurso Nacional Acrobacia INDOOR F3P
Liga de Aeromodelismo do Cávado
Realizou-se no passado dia 16/Fevereiro/08, no Pavilhão Gimnodesportivo da cidade de
Santo Tirso, o 2º Concurso Nacional Acrobacia INDOOR F3P, organizado pela LAC.
Depois do evento para promoção da modalidade realizado no ultimo ano (2007) o LAC levou
a cabo o concurso de acrobacia Indoor que inscreveu no calendário de actividades da FPAm
para o ano de 2008 (*).
Foi notória a progressão do nível geral de pilotagem dos pilotos inscritos bem como um
crescente nº de praticantes, facto que denota a popularidade da modalidade e possibilidades
que esta tem de crescer e rapidamente se tornar uma classe com elevado nível técnico e
grande nº de praticantes a nível nacional (**).
Habitualmente este tipo de competição é
realizado em 2 dias mas a organização
realizou tudo num dia para possibilitar um
menor dispêndio de meios e custos para todos
os intervenientes.
Foi também um propósito da organização a
manutenção de um ritmo regular de actividade

sem tempos mortos tendo em particular atenção que o publico se
mantivesse atento e desperto intercalando as varias mangas do
concurso com os sempre entusiasmantes aeromusicais e
demonstrações de voo realizadas por pilotos convidados
(acrobacia c/ helicóptero, voos de formação, caça aos balões,
etc…) De referir um momento de particular agrado geral que foi a presença de 2 alunos da classe de percussão do
Conservatório de Musica Calouste Gulbenkian de Braga (Vibrafone e Cajon) executando ao vivo um excerto musical no
centro do pavilhão enquanto 4 pilotos convidados fluíam com os seus modelos em 4 secções distintas do espaço disponível
improvisando ao som da musica que aí acontecia…
Constituíram-se 2 grupos de juizes (5 juizes para F3P-A+Aeromusicais e 3 juizes para F3P-B) para uma maior celeridade
das várias mangas.
___________________________________
(*) Num concurso de F3P os participantes devem executar um conjunto de manobras previamente definidas (programas A ou B) com o
máximo rigor e exactidão, que serão avaliadas e pontuadas por um júri devidamente credenciado. As regras e objectivos fundamentais
para o F3P comungam no essencial com o que está definido para a modalidade de acrobacia – F3A
Para além da participação no concurso com um dos programas (A ou B ), existe ainda a possibilidade (opcional) para todos os
concorrentes de se inscreverem nos AEROMUSICAIS que constituem assim objecto de um trofeu específico dentro do evento de F3P. Os
Aeromusicais (2 voos pontuados) são coreografias aéreas, com suporte musical de carácter mais livre, onde cada concorrente se pode
expressar como entender, encadeando as mais diversas figuras da sua escolha e seleccionando livremente o suporte musical que lhe
serve de base para a coreografia do voo.
(**) O baixo custo dos equipamentos envolvidos, o desafio do elevado nível técnico de pilotagem exigido para a execução dos
programas, a graciosidade geral do voo com modelos de baixíssimas cargas alares bem como a beleza e variedade de opções
coreográficas presentes nos Aeromusicais são alguns dos “ingredientes” que tornam a acrobacia Indoor uma classe tão popular na
prática aeromodelistica de Inverno a nível mundial.
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Paralelamente, teve também lugar uma exposição temática sobre ACROBACIA onde um conjunto de painéis ilustrava as
principais classes de acrobacia praticadas em Aeromodelismo, com um painel suplementar explicando a notação ARESTI
com exemplos de programas escritos nesta notação e estando presentes também alguns modelos das várias classes
referenciadas.
De salientar também, o
esforço colocado por parte da
organização deste evento, na captação da juventude escolar
para a prática do Aeromodelismo, criando um atelier infantil em
que as crianças podiam assistir a uma exposição comentada
de um conjunto de diaporamas com projecção a partir de um
PC sobre a Física básica do voo de uma aeronave.
Posteriormente estas crianças montavam e procediam à
centragem e lançamento de um pequeno planador de voo livre
que depois levavam consigo para casa
Muito curioso foi também observar o empenho e forte disputa

dos concorrentes (***) nas várias mangas do concurso
pautados sempre por um grande desportivismo e boa
disposição geral o que parece provar que se pode
associar competição séria e fortemente disputada com
boa disposição, desportivismo e confraternização.
Finalmente podemos dizer que os dados estão lançados,
a modalidade promete, e goza de boa saúde, o nível
técnico de pilotagem geral tende a subir rapidamente, foi
um concurso muito disputado e um dia muito bem
passado.
Parabéns à organização e esperemos que no próximo ano
seja pelo menos igual.
Vitor Gandarela
CLASSIFICAÇÕES
F3P - A

F3P - B

AEROMUSICAIS

Class.

Piloto

Pontos

Class.

Piloto

Pontos

Class.

Piloto

Pontos

1º

Andres Leoni

3000

1º

Miguel Costa

3000

1º

Andrés Leoni

2000

2º

Bruno Heleno

2949,7

2º

Sérgio Costa

2309,2

2º

Bruno Heleno

1977,9

3º

Pedro Precioso

2596,9

3º

João Ricardo

2215,8

3º

Pedro Precioso

1781,2

4º

Vítor Gandarela

2459,8

4º

João Paiva

1608,8

4º

Óscar Lopes

1558,1

5º

Diogo Surrador

2366,2

5º

Mário Vilaça

1526,7

5º

Rui Pedro Mendes

1456,4

6º

Óscar Lopes

2349,3

6º

António Luís

1322,7

6º

João Paulo Santos

1421

7º

Rui Pedro Mendes

2243,3

7º

Diogo Surrador

721,2

8º

João Paulo Santos

1971,9

8º

Sérgio Costa

673,3

9º

Miguel Costa

0

________________________________
(***) De particular referência a disputa entre o piloto Argentino Andres Leoni (que fez 1100Km para poder estar presente) e o nosso
campeão nacional de F3A (Bruno Heleno) que fez as delícias dos presentes pela graciosidade, qualidade e elevado nível técnico dos
seus voos
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Encontro Nacional de Interior FPAm - CAAR
Clube de Aeromodelismo de Alverca do Ribatejo
Em 24 de Fevereiro realizou-se o Encontro Nacional de RC de
Interior, numa organização
da FPAm e do Clube de
Aeromodelismo de Alverca do Ribatejo.
Fizemos algum desvio relativamente ao que é considerado um
encontro tradicional, e inovámos com uma mini exposição sobre a

modalidade, no átrio do Pavilhão, mais um simulador e um
modelo estático para ensaio de comando.
Quem nos visitou pôde observar, ouvir e experimentar a
sensação do que é necessário para colocar a voar um
modelo.
Referimo-nos a um simulador de voo através de um
aplicativo informático e a um outro estático, em que o
modelo, mostrando os seus principais elementos em corte,
permitiu visualizar as superfícies móveis a deslocarem-se conforme desejo dos pilotos ao accionarem os comandos do
emissor dando ordens ao receptor no modelo.
Foram expostos diversos modelos e apresentada informação do Programa de Educação da FPAm.
Com cerca de 120 gramas de peso em ordem de voo, estes modelos são utilizados
nesta classe denominada de F3P - Acrobacia Rádio controlada Interior.
O CAAR com a sua juventude, tem demonstrado uma vontade férrea para divulgar
e dinamizar o Aeromodelismo em Alverca do Ribatejo, embora com as dificuldades
de quem inicia com pouco, sendo a vontade de cada um dos associados, a tónica
para seguir em frente, porque o Aeromodelismo é um desporto por excelência.
Visitaram-nos cerca
de 250 pessoas das
quais
50
eram
jovens.
Uma dezena de
jovens fez o seu
baptismo de voo
experimentando os
simuladores.
O pico de visitantes
verificou-se às 15,00
horas,
com
51
pessoas 35 das quais visitantes.
Foi assim no Pavilhão Municipal do Sobralinho,
disponibilizado para o efeito pela Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira, com enquadramento nos Encontros
Desportivos Concelhios – Xira 2008 “Dia da Modalidade “.
Rui Fonseca
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Esta reportagem, referente a um evento ainda de 2007, apenas agora chegou ao nosso conhecimento. No entender do
redactor, para além do interesse que a mesma por si só apresenta, ela é aqui apresentada como agradecimento à
colaboração que, de um modo geral, as Forças Armadas têm prestado, ao longo do tempo, ao nosso Desporto

Encontro Nacional de Modelos Motorizados RC FPAm - AMP
Associação de Modelismo “Os Pikuinhas”
Decorreu no dia 2 de Junho de 2007 o Encontro
Nacional de Modelos Motorizados RC, organizado pela
Associação de Modelismo “Os Pikuinhas” do
Entroncamento, em conjunto com a Federação
Portuguesa de Aeromodelismo.
Realizado no aeródromo militar de Tancos, contou com
excelentes condições, fruto da disponibilidade do
comando da UALE, Unidade de Aviação Ligeira do
Exército, que cedeu para utilização o hangar norte para
resguardo dos modelos, participantes e actividades de
apoio, para além do hangar sul, utilizado para voos
Indoor.
Com a meteorologia a ajudar, o encontro decorreu
calmamente, com a inscrição de 14 pilotos. Foram
efectuados cerca de 73 voos, sendo uma parte destes
voos Indoor.
Com bastante participação de público, contou também
com a ajuda do agrupamento de escuteiros do
Entroncamento.
No fim todos se deram por contentes com a
organização, ficando apenas no ar o facto de não ter
existido uma maior participação de aeromodelistas.
David Lopes
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AGENDA
Competição

Encontros

06 Abr — XX Aniversário GAC (F2B, C, BI)
GAC, Colégio Militar, Lisboa
Contacto: José Filipe — 962 491 716

13 Abr — 2º Troféu Asa Alta (F3AI)
CAN, Pista da Serrinha - Pedorido
Contacto: Manuel Cardoso — 917 642 743

25-27 Abr — TAÇA Von Hafe - WORLD CUP (F1A, B, C)
LIPA, Alturinha da Lagoa - BEJA
Contacto: Jorge Gustavo — 960 359 514

26-27 Abr — 1º. Jet Meeting (F3 Jactos)
CAC + AM, Aeródromo Byssaia Barreto
Contacto: Silvio Semedo + Carlos Seabra — 932 911 340

10-11 Maio — 6º Pylon Águeda -Open Ibérico (F3D, DN)
ACA, Pista do Casarão
Contacto: Marcelino Tomás — 914 930 234

27 Abr — III Encontro Hidro AMCP (F3 Hidro)
AMCP, Srª. da Ribeira-Barragem da Aguieira
Contacto: José Rodrigues — 966 538 256

18 Maio — Memorial Saphera da Costa (F2B, C, BI)
GAC, Colégio Militar, Lisboa
Contacto: José Filipe — 962 491 716

03-04 Maio — Encontro de Jactos 2008 (F3 Jactos)
CAL, Pista da Ota
Contacto: Pereira da Costa — 963 010 875

24-25 Maio — 1ºOpen Internac.al do Seixal 2008 (F3A, AN, AI)
IFCT, Pista Municipal do Seixal
Contacto: Daniel Costa — 917 256 377
25 Maio — Heli Verde Horizonte (F3C, CI)
AMVH, Pista da Caldeirinha
Contacto: Rodrigo Assunção — 919 445 633
31 Maio—01 Junho — Trofeu Artur Sereno (F3B)
LIPA, Campo de Tiro de Alcochete - Pista 1
Contacto: Aníbal Paiva — 968 023 273

10 Maio — Enc.Nacional Mod.Motorizados RC (F3 Todas)
FPAm + CALIZ, Leiria
Contacto: FPAm — 217 166 812
11 Maio — Encontro H13 (F3 Todas)
H13, Pista da Atalaia - Montijo
Contacto: Renato Gomes— 917 602 582
17 Maio — III INDOOR-XXI Alverquíadas (F1Indoor,F3Indoor)
CAAR, Pavilhão Municipal de Alverca
Contacto: Rui Fonseca — 936 810 454
18 Maio — VI Encontro CAN de Hidros (F3C, F3A)
CAN, Pedorido — Castelo de Paiva
Contacto: Manuel Cardoso — 917 642 743

O Número 2 do vosso Boletim aqui está. Gostaríamos de agradecer o entusiasmo
daqueles que nele colaboraram, enviando as suas reportagens e fotos. Mas há
sempre espaço para mais artigos — Caro Colega Aeromodelista, continue a
colaborar. Tente apenas evitar aquele adágio português que parece dizer “faz
amanhã o que tinhas para fazer ontem...”; envie-nos atempadamente a
reportagem sobre o evento que o seu Clube ou Secção organizaram para o
endereço do FPAm News: fpamnews@fpam.pt.
Contamos convosco. O Número 3 começa agora e aqui...
Arnaldo Correia
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