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Boletim Informativo da Federação Portuguesa de Aeromodelismo, UPD 

  Nº — 4 Julho/2008 

Fala o Presidente 
 
Os 2,4 GHz 
 

A teoria da frequência de emissão em 2,4 
GHz  e o sistema IFS parecem ser o sistema 
ideal para o rádio comando dos nossos 
modelos.  Pelo menos parece ser o sistema 

infalível que deixa de preocupar cada um de nós  quando 
vamos para o campo, dada a fraca possibilidade de cairmos 
em sobreposição de frequências com os inerentes problemas. 

Mas nem tudo são facilidades e se o fossem, muito 
provavelmente já todos os países, onde existe a pressão 
comercial dos fabricantes destes equipamentos, teriam 
legalizado a sua venda e uso. 

O que parece certo é que, apesar de notícias aparecidas em 
marcas de equipamentos dizerem que esta frequência já está 
autorizada em todos os países da Europa, a sua autorização 
só foi confirmada na Alemanha.  O Reino Unido já disse que 
sim e já disse que não, a própria França que já tinha dito que 
sim acaba de dizer que não está legalizada e que só lá para 
2012 deverá haver norma europeia para legalizar o uso dos 
2,4 GHz, comprometendo-se a defender a legalização 
generalizada, em Bruxelas.  

Foi feita uma reunião em Bruxelas, em 14 de Maio passado 
em que  a Inglaterra marcou a conveniência da aprovação 
desta frequência, seguida pela França  e até pela própria FAI, 
que focou a grande conveniência para as competições do uso 
destes sistemas de rádio comando, pelas razões de 

segurança e gestão automática das frequências, tornando 
mais fáceis as competições. 

Por cá não existe autorização expressa do uso destes 
equipamentos. Em potências de 10 mW, que apenas são 
convenientes para uso em voo de interior parece ser possível 
de utilizar, mas há inconvenientes derivados de outros 
equipamentos que usam também estas frequências, como os 
telefones. 

A FPAm, que já fez várias reuniões sobre este problema, 
acaba de fazer há 3 semanas, em 19 de Junho de 2008, uma 
reunião com a ANACOM, tendo obtido da parte desta 
entidade a promessa de muito em breve haver uma 
declaração oficial sobre o assunto. 

Foi-nos dito que, apesar das possíveis facilidades que o 
sistema aporta há que esperar por uma reunião internacional 
que se realizará dentro de um mês e que poderá definir a 
legalização e as condições de utilização, dado que potências 
irradiantes de até 100mW podem ser problemáticas. 

Não esquecer que até lá as frequências legais são as que a 
FPAm fez atribuir ao uso de rádio comando de aeromodelos, 
já há muitos anos, e que são indevida e ilegalmente usadas 
por carros e barcos. Atenção também aos vendedores de 
equipamento menos atentos que recomendam e vendem os 
rádios de 72 MHz, ilegais em Portugal. 

As situações ilegais estão também a ser vistas e parece virem 
a ser controladas devidamente.  

Loureiro de Sousa  
       Presidente        
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O Aeromodelismo nas escolas 
C.A. da Escola EB2,3/S de Barroselas 

 

O CAB é um dos poucos clubes escolares existentes 
que está inscrito na FPAm. De facto, o CAB é o Clube 
de Aeromodelismo da Escola EB2,3/S de 
Barroselas, onde a introdução do aeromodelismo 
começou em 1995, com a construção de um modelo de 
voo circular, pelos alunos do 9º ano, na disciplina de 
Educação Tecnológica. 

Dado o grande entusiasmo dos alunos envolvidos e a 
curiosidade que despertava nos que assistiam às 
demonstrações, a escola decidiu, em 1999/2000, criar 
um clube-oficina de aeromodelismo, como actividade 
extracurricular. 
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Em 2001 adquirimos o primeiro equipamento de 
radiocomando, tendo iniciado a nossa aprendizagem na 
pista de Cerval, sob a orientação do aeromodelista Luís 
Purificação que muito nos ajudou e incentivou a nossa 
inscrição na FPAm. 

Em 2004 o clube-oficina de Aeromodelismo deu origem ao 
CAB que, embora dependendo dos órgãos de direcção da 
escola, tem os seus próprios estatutos que consagram 
órgãos de direcção próprios, maioritariamente formados 
por alunos. A partir desse ano, o CAB passou a estar 
integrado nas actividades do Desporto Escolar e fez a sua 
filiação na FPAm, da qual é o membro n.º 67. 

Agora, pelo menos uma vez por semana, os alunos 
participam nesta actividade seguindo o “Programa de 
Educação” da FPAm, onde aprendem as técnicas de 
construção e de voo, desenvolvendo-se a actividade na sala 
de Educação Tecnológica, no ginásio (indoor) e na nossa 
Pista de Carvoeiro, homologada desde 2006. 

Aqui fica 
um pouco 
da nossa 
h i s t ó r i a 
c o m o 
incentivo 
a que outras escolas sigam o nosso exemplo. Se 
precisarem de ajuda, contem connosco. 

Rui Afonso 

   http://cab.com.sapo.pt 

 Concentração... 
Concentração... 

Concentração... 
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Curso de Juízes   
Federação Portuguesa de Aeromodelismo 
 
A FPAm mais uma vez levou a efeito um curso 
de aperfeiçoamento e formação de juizes de 
Acrobacia Rádio Controlada, para as classes 
F3A, F3A nacional, F3A iniciados e para F3P a 
acrobacia de interior, o segundo deste ano, dado 
que o primeiro se realizou em Braga. 

Houve uma sessão teórica primeiro e a seguir 
voos de demonstração de Acrobacia de Interior 
para os juizes pontuarem, efectuados no dia 29 
de Abril de 2008., no Pavilhão do Torrense. 

No dia 6 de Maio de 
2008 fizeram-se os 
voos de exterior na 
pista de voo do 
Seixal, onde os 
juizes voltaram a 
pontuar corrigidos 
depois pelos 
formadores do 
Conselho Técnico e 
de Arbitragem. 

O curso foi dado por Emanuel Fernandes com o piloto Bruno Heleno em interior e exterior. 

Para F3C organizámos um curso de aperfeiçoamento de juizes de F3C nacional e de F3C iniciados, o qual não 
se chegou a realizar porque não houve candidatos que se inscrevessem, o que demonstra haver  excesso de 
juizes destas classes.  

O Curso iria  ter lugar em Mira, na Escola Secundária de Mira, ministrado por Rui Lebre  e com o piloto de 
demonstração Sérgio Cruz. 

Loureiro de Sousa 
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Encontro Nacional de Modelos Motorizados RC 2008 
Clube de Aeromodelismo do Liz 
 

Inserido no calendário oficial dos eventos de 
aeromodelismo para 2008 da Federação 

Portuguesa de Aeromodelismo, o Encontro Nacional de Modelos Motorizados RC, foi este ano 
promovido pelo Caliz – Clube de Aeromodelismo do Liz, no dia 10 de Maio, na sua pista, situada nos 
Campos do Lis, Barosa, em Leiria. 

O evento contou com 21 
pilotos inscritos e a 
exibição de mais de meia 
centena de modelos de 
excepcional beleza. 
Foi um sábado marcado 
pelo vento muito forte, o 
que condicionou o número 
de voos. 

De realçar também, a 
agradável visita do 
r e p r e s e n t a n t e  d o 
Governo Civil de Leiria e 

do presidente da Junta de Freguesia da Barosa, que 
também partilharam o saudável convívio que perdurou ao 
longo do dia.  

        Filipe Bernardino 
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Heli Verde Horizonte 
Associação de Modelismo Verde Horizonte 

 
 A Associação de Modelismo Verde Horizonte realizou no dia 25 de Maio e 
pelo segundo ano consecutivo, a primeira prova do Campeonato Nacional 
de Helicópteros (F3C). A Pista da Caldeirinha em Mação foi mais uma vez o 
palco desta competição. 
 
Sábado: 

Os participantes (Jorge Ramos, 
Ricardo Ramos, Hélio Pereira e Sérgio 
Cruz) foram recebidos ainda na tarde 
de Sábado, quando se executavam os 
últimos preparativos em pista, estes 
fizeram os voos de atestação dos 
modelos e ainda tiveram tempo para 
descontrair fazendo voos 3D e voos 
supersónicos no caso do Ricardo 
Ramos que nos brindou com o seu 
Twinjet da Multiplex. Também o Juiz Mário Vilaça, compareceu e 
demonstrou a sua desenvoltura com o seu Oxalys–3D (Park-Flyer), 
aplausos também ao seu filho António, que fez as honras da casa e voou 
com o seu Lama. 

 
Domingo: 
Condições atmosféricas: 
Temperatura: de 17ºC 
Humidade Relativa: 60% 
Vento: 3m/s Oeste. 
Céu nublado com abertas e aguaceiros 
esporádicos. 
 
Chegado o verdadeiro dia, após a recepção dos 
juízes e pilotos, efectuaram-se as inscrições dos 
restantes participantes e deu-se assim o início da 
actividade por volta das 10 horas da manhã.  Mais 

uma vez, e para começar bem o dia, o piloto mais 
jovem presente, o António, abriu as hostilidades 
voando com seu Edge 540 (Shock-Flyer). 

Seguidamente, efectuaram-se os briefings de juízes 
e pilotos, administrado pelo Júri João Gonçalves e 
continuamente as verificações dos modelos. Apesar 
dos quatro concorrentes inicialmente inscritos, 
foram seis os pilotos que participaram, 
nomeadamente três da classe “Iniciados” e três na 
classe “Nacional”. Com os Júris a postos, deu-se 
inicio à competição. Foram executadas duas 

mangas de iniciados, intercaladas com as mangas da classe Nacional. 

Foram notórias as qualidades dos pilotos, que se mostraram seguros das manobras executadas, manifestando 
assim o primor das mesmas. A execução de manobras com maior grau de dificuldade não foi obstáculo para os 
presentes e o exemplo disso foi o amigo Cláudio Vieira, que pela primeira vez participou numa prova de F3C e 
superou as necessidades mínimas exigidas. 
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Após os voos, e os aguaceiros esporádicos 
terem passado, procedeu-se á cerimónia de 
encerramento por volta das 14h. É de referir a 
saudação entusiástica de entre os participantes 
que revelaram o desportivismo saudável 
existente entre os mesmos. Parabéns a todos 
os pilotos pelas magnificas prestações. 
Posteriormente foi possível visualizar as 
demonstrações de voo simplesmente 
espectaculares realizadas pelos pilotos Cláudio 
Vieira, Ricardo Ramos e Sérgio Cruz. 

Após o fecho das actividades, realizou-se o 
almoço entre boa disposição e convívio.  

Este ano, a título de inovação, tentamos dar 
maior resposta em procedimentos de secretaria, 
usando a tecnologia necessária para que as pontuações fossem processadas de forma automática, o sistema 
revelou-se sustentável e o exemplo disso foi a afixação dos resultados em tempo útil de uma forma limpa e 
esclarecedora. 

Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que sustentaram a organização da prova, aos participantes e 
juizes, em especial aqueles que cruzaram metade de Portugal para estarem presentes e ao Juiz de prova que 
mais uma vez se deslocou desde Valência (Espanha) para delinear de forma excepcional a prova. Saudações 
ao Amigo João Barbosa que em representação da FPAm, visitou o local de voo, ao qual ficou fascinado com a 
envolvente do mesmo. 

Um bem haja a todos 

Rodrigo Assunção 

 

Classif. Pilotos 1º Voo 2º Voo Total Perm. Pontos 

1º Hélio 
Pereira 117,0 133,0 250,0 1000 9 

2º Jorge 
Ramos 115,5 133,0 248,5 994 6 

3º Cláudio 
Vieira 86,0 90,5 176,5 706 4 

Classif. Pilotos 1º Voo 2º Voo Total Perm. Pontos 

1º Sérgio 
Cruz 306,5 313,0 619,5 1000 9 

2º Ricardo 
Ramos 238,0 246,0 484,0 781 6 

3º Ricardo 
Andrade 218,0 252,0 470,0 759 4 

Iniciados         Nacionais 
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Encontro Nacional de Voo 
Circular 
Federação Por tuguesa  de 
Aeromodelismo 

 
Se este ano a assistência a provas e 
encontros tem sido fraca em todo o lado, 
aqui também não foi excepção, pois 
apesar da baixa estrondosa em 
praticantes depois do fecho da única 
pista do país em 2003, ainda há 
bastante mais do que aqueles que 
compareceram. 

O encontro realizou-se na pista do 
Colégio Militar, agora reaberta por 
protocolo entre o Colégio e a Federação, e teve lugar no dia 7 de Junho 
de 2008, durante todo o dia. 
Fizeram-se voos de acrobacia, de corridas, de combate e até baptismos de 
voo. 

Almoçou-se dentro da Secção de Aeromodelismo, um almoço volante, e 
aproveitou-se a situação para homenagear o Grupo de Aeromodelismo 
os Caças que perfez 20 anos de grande actividade, tendo dado ao 
aeromodelismo nacional grandes frutos, muito em especial no apoio aos 

jovens  e à alta 
competição. 

Faltou com grande 
mágoa o Júlio Isidro, 
que apesar de 
não estar 
presente por 
aniversários lá 
em casa, esteve 
presente em 
espírito e por 
telefone.  

 

 

 

 

A pista vai sofrer melhorias, de modo a recompor a 
sua categoria anterior, a fazer-se a homologação e 
a voltar a ter um futuro de grandes provas e de 
grande movimento. 

A Direcção do Colégio Militar tem tido um carinho 
muito grande pela actividade, que forçosamente 
temos de assinalar e de agradecer e de continuar a 
colaborar com esta entidade em tudo o que diga 
respeito à sua pista e à sua escola 
 

J. Loureiro de Sousa 
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1º  Encontro de  Aeromodelismo RC 
Secção de Aeromodelismo do Aeroclube de Viseu 
 

Realizou-se  no  dia 8 Junho o 1º  Encontro de  
Aeromodelismo da  Secção de Aeromodelismo do 
Aeroclube de Viseu (ACV), levado  a cabo  no Aeródromo  
Municipal Gonçalves  Lobato desta cidade. 

Este primeiro  encontro teve como objectivo a 
inauguração da  nova pista  em  Tela, e a  sua  
Homologação, bem como das  novas infra-
estruturas  de apoio  aos aeromodelistas,  tais  
como bancadas, o coberto sombra, zonas  de 
pilotos  e arranjos paisagísticos. 

Todo este  trabalho tem vindo a  ser  elaborado 
com a  ajuda de  todos  os membros da secção de  
Aeromodelismo, que  não evitam esforços na 
realização dos trabalhos, bem como o próprio 
Aeroclube de Viseu . 

Durante  alguns anos o Aeromodelismo em  Viseu manteve-se  um pouco "adormecido" por assim dizer,  mas  
nunca abandonado, pois sempre  permaneceram alguns elementos que, desde  então, foram moldando a 
estrutura humana da  actual  secção,  a qual conta presentemente com cerca de 25 elementos inscritos. 

De início utilizou-se  um pequeno espaço anexo 
à pista principal do aeródromo. Contudo, com o 
crescimento da  secção, optou-se  por criar uma  
zona destinada à pratica do Aeromodelismo 
afastada da pista principal. Para tal foi 
importante a intervenção do próprio Aeroclube 
que, para o efeito, disponibilizou uma parcela de 
terreno. 

A  pista  em  Tela de  Alta Resistência,  

permite  a  aterragem  de  Motoplanadores e  modelos 
sem trem, existindo  um Taxiway de acesso à  pista, 
bem como as referidas  bancadas  de apoio aos 
modelos, sendo estas  protegidas  pela  Rede Sombra, 
assim  como as Boxes dos Pilotos, as quais 
proporcionam uma maior protecção dos aeromodelistas  
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relativamente aos modelos, um potencial problema 
que nunca deve ser ignorado. O embelezamento 
da  zona envolvente, com a criação de  zonas de  
ajardinamento, foi igualmente levado a cabo. 
Enfim, todo um conjunto  de  infra-estruturas  que 
esta  secção levou a cabo e que se  pretende  
melhorar,  vindo assim  criar  as  melhores  
condições  para  a prática do  Hobby. 

Este  encontro  teve  a presença de Aeromodelistas de  
vários pontos do país,  bem como de elementos da 
vizinha Espanha, nomeadamente  do Clube 
Furaventos,  perfazendo um total de 30 
aeromodelistas, sendo que alguns deles  vieram 

acompanhados pelas respectivas 
famílias. 

Logo pela manha o responsável da 
secção, Manuel Luís Marques, 
efectuou um Briefing  dando abertura  
ao evento;  o  dia  manteve-se de  sol, 
salientando-o apenas o facto de no 
final  o vento ter aumentado de  
velocidade, embora sempre  orientado 
no sentido da pista. 

O almoço foi servido pelas 13.00H no 
local e  composto no inicio pelo tradicional  
Caldo Verde, com a  respectiva chouriça 
a  acompanhar,  seguindo  do  frango de 
churrasco e  febras grelhadas. 

Como podem constatar, esta  secção está 
empenhada na divulgação e na prática  
do  Aeromodelismo por  terras  de  
VIRIATO. Aos  que  nos visitaram  neste  
evento,  o nosso muito obrigado pela 
presença  e  até a uma próxima data. 

 

Manuel Marques / Vasco Santos 
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1º Open Internacional de F3A – Seixal 2008 
Secção de Aeromodelismo do Independente Futebol Clube Torrense 
 

A Secção de Aeromodelismo do 
Independente Futebol Clube Torrense, 
organizou o 1º Open Internacional de F3A – 
Seixal 2008, a prova disputou-se na nova 
Pista Municipal de Aeromodelismo do Seixal, 
nos passados dias 24 e 25 de Maio. 

Esta prova foi dirigida por José Ramos 
Director da Prova, que coordenou uma 
equipa composta pelos Secretários Luís 
Nabais e Luís Eiras, 

Os Juízes da Prova foram Emanuel 
Fernandes, Daniel Costa, Mario Gomes, 
Pedro Jesus e João Roque; cada juiz tinha 
ao seu lado um ajudante que anotava as 
pontuações de cada manobra efectuada. A 
supervisão da prova e verificação do 
cumprimento do regulamento geral das 
provas de aeromodelismo ficou a cargo do Júri Loureiro de Sousa, Presidente da Federação Portuguesa de 
Aeromodelismo. 

Com a classificação de Open esta prova teve a necessidade da participação de 5 Juízes para a classe FAI e 
possibilitava a inscrição de concorrentes estrangeiros. 

Mas “apenas” concorrentes Portugueses nos ofertaram fantásticas manobras acrobáticas com os seus modelos 
de competição, os pilotos estavam distribuídos da seguinte maneira: 

9 Pilotos na Classe FAI (Inscritos 
na Federação Aeronáut ica 
Internacional) 

3 Pilotos Classe Nacional (3) 

No dia 24 durante a manha 
realizou-se a recepção aos 
concorrentes,  pesagem de 
modelos, verificação de licenças 
desportivas e treinos livres, foram 
também dadas explicações ao 

vasto publico presente de como é que os modelos e prova funcionam, como é que podem praticar, etc. 

Pelas 13h30m iniciou a prova com a classe Nacional seguida da FAI tendo disputado 2 mangas cada, não 
ocorreram incidentes e até o Sº Pedro ajudou, apenas algum vento forte mas sempre dentro dos limites 
permitidos, colocou a teste a perícia dos pilotos, aliás esse factor afectou as pontuações pois não permitia a 
correcta execução das manobras obrigatórias, a prova encerrou pelas 18h sempre com muito publico 
entusiasmando. 

O dia 25 amanheceu fantástico sem nuvens nem vento, situação que veio a alterar-se durante o decorrer da 
prova nomeadamente a segunda variável que mesmo dentro dos limites soprou sempre forte, mas mais uma vez 
os nossos pilotos mostraram do que são feitos. Foi invertida a ordem das classes na entrada em prova, quem 
abriu as “hostilidades” foi a Classe FAI pelas 10h e 30m, seguida então da classe Nacional, mais uma vez duas 
mangas disputadas por cada classe, foi durante estas ultimas ficaram definidas as posições finais dos pilotos. 

Analisando as prestações dos pilotos, destacamos na classe FAI o 5º Lugar obtido pelo piloto Rui Mendes do 
Clube de Jovens "Os Aerocalminhas", com apenas 13 anos intrometeu-se no meio da tabela junto aos 
“tubarões”; temos piloto de certeza para alcançar os lugares cimeiros que se cuidem, excelente trabalho deste 
clube no incentivo de jovens para a pratica do Aeromodelismo. 
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Quanto à tabela de classificação, mais uma vitória na 
classe FAI de Bruno Heleno do Clube de 
RadioModelismo de Oeiras, sempre igual a si próprio, 
chega vê e vence, com o seu ar calmo sempre 
controlando perfeitamente o seu modelo e as suas 
emoções. 

António Costa do Independente Futebol Clube Torrense 
alcançou a 2º posição, parece consolidar as suas 
prestações em prova, fruto sem duvida da sua 
persistência no treino metódico, 

O 3º lugar foi alcançado por Rui Ferreira piloto do Clube 
de RadioModelismo de Oeiras, sempre coerente nas 
suas prestações em prova, um dos lugares do pódio é 
um lugar já habitual para este piloto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
A classe Nacional, com três pilotos, ficaram ordenados conforme a tabela em baixo, de salientar a vontade de participar 
nesta prova por parte de Valter Silva que se deslocou de Barcelos e Diogo Surrador veio de Braga. João Silva com 
problemas no modelo, viu-se obrigado a deitar fora logo a primeira manga vendo-se obrigado a pontuar nas restantes. 
 
 

 

 

 
 

A prova terminou pelas 15 horas com a entrega de taças aos três 
primeiros classificados de cada classe. As mesmas foram entregues 
por Manuel Oliveira Adjunto do Sr. Vereador da Câmara Municipal do 
Seixal Joaquim Santos, pelo Presidente da Junta de Freguesia de 
Corroios Sr. Eduardo Rosa e o Técnico de Desporto da Câmara 
Municipal do Seixal que apoia a Junta de Freguesia de Corroios, Dr. 
Hugo Constantino. 

O nosso agradecimento à Policia de Segurança Publica – 
Destacamento de Santa Marta de Corroios, pela assistência prestada 
à prova. 

A prova foi servida por um concorrido serviço de bar, 

Toda a equipa da Secção de Aeromodelismo do Independente 
Futebol Clube Torrense está de parabéns pelo trabalho realizado 
antes, durante e depois da prova. 

Daniel Costa 

Classificação Final Classe FAI 

Posição Nome Clube  Total Pontos 

1 Bruno Heleno Clube de RadioModelismo de Oeiras 3000 
2 António Costa Independente Futebol Clube Torrense. 2724 
3 Rui Ferreira Clube de RadioModelismo de Oeiras 2690 
4 Hélder Cabeça Clube de RadioModelismo de Oeiras 2567 
5 Rui Mendes Clube De Jovens "Os Aerocalminhas" 2150 
6 Óscar Lopes Liga De Aeromodelismo Do Cávado 1999 
7 Vítor Gandarela Liga De Aeromodelismo Do Cávado 1989 
8 Couto Rosado Clube De RadioModelismo "Os Aéreos" 1988 
9 João Santos Clube De Jovens "Os Aerocalminhas" 1963 

Classificação Final Classe Nacional 
Posição Nome Clube  Total Pontos 

1 Valter Silva Liga  De Aeromodelismo Do Cávado 3000 
2 Diogo Surrador Liga  De Aeromodelismo Do Cávado 2819 
3 João Silva Aeromania 2370 
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Troféu Artur Sereno 2008— Open F3B 
Liga de Iniciação e Propaganda Aeronáutica (LIPA)  
 
Algumas notas sobre este evento levado a efeito  no Campo de Tiro de Alcochete nos passados dias 
31 de Maio e 1 de Junho. 
Como vem sendo hábito, o Comando do CTA atendeu-nos muito bem e, tanto quanto eu sei, o acesso 
ao local da prova foi muito fácil, seguramente dentro dos limites impostos por áreas militares. 
Estando inacessível o local onde noutros anos vínhamos realizando esta mesma prova, porque o 
terreno havia sido revolvido, forçou-nos a seleccionar um outro, este com uma vegetação nada amiga 
dos cabos de reboque, o que viria a seu tempo a impor um abrandamento ainda maior ao ritmo a que a 
prova esteve sujeita. 
Porque desde mesmo antes do início tivemos problemas para resolver, resultantes de faltas de pessoal 
e até de meios físicos, com os quais não contávamos mas que, na perspectiva de que possa continuar-
se com o trofeu em prova, exigiremos de nós próprios bastante mais nos preliminares. 
Com a compreensão de todos os concorrentes, poucos infelizmente, recorde-se que se mobilizam os 
mesmos meios quer se trate de doze como de trinta e cinco, e que neste último número que poderia 
ainda ser bem maior, cada equipa desenvolve o seu trabalho bem mais folgadamente, lá levamos a 
prova por diante. 
Por razão de quebras de cabos e consequentes cruzamentos, mas também por falhas da equipa de 
juizes e do próprio equipamento tivemos de realizar alguns “reflights”. 
Trata-se de situações que como todos sabemos são praticamente inevitáveis e que consomem o 
tempo que lhes é necessário mas que,  quando  há pessoas que têm, no final de deslocar-se para 
bastante longe, fica-nos nos dedos uma comichão rebelde. 
Num comentário que nada tem a ver com a prova em si, dá-se conta de que, quaisquer que sejam as 
razões e serão algumas, para que os nossos praticantes da modalidade possam evoluir, vamos, todos, 
precisar de trabalhar bastante. 
Dos doze concorrentes, cinco vieram do país vizinho e são nossos velhos conhecidos. Um deles, uma 
vez mais, tendo obtido a melhor pontuação, também a mais rápida velocidade ganhou naturalmente o 
direito a ser declarado vencedor. 
Tendo-me cabido a tarefa de dirigir a prova mas também a de representar o patronimio, depois da 
distribuição dos prémios e das despedidas foi com um prazer imenso que regressei a casa. É que os 
anos vão pesando. 
Os meus agradecimentos a todos quantos nos deram a sua ajuda, grande e desinteressada, juizes e 
apoios de bar, juri e fotógrafo e a todos os concorrentes pela sua compreensão. 
 

António Varzielas 
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Troféu Carlos Oliveira 
Liga de Iniciação e Propaganda Aeronáutica (LIPA)  
 

No passado dia 14 de Junho de 2008, realizou-se no CVL um encontro para motoplanadores 
eléctricos respondendo à fórmula (em expansão) de 200 Watt por Kg. 
Num regulamento que tentava equalizar as possibilidades de cada concorrente,  depois  de se terem  
arranjado uma parafernália de ligadores para as medidas prévias de verificação, lá começaram as 
dificuldades. Os hélices e as baterias que nunca são em quantidade que permita a troca exactamente 
necessária no momento e a frustração de não estar pronto, perante um horário para prova que teima 
em se aproximar. 
Realmente, quem quiser abordar esta modalidade, interessante no seu enunciado e nos seus fins, 
teria, terá, que preparar um bom trabalho de casa, coisa que nesta data não foi , nem de perto, o  que 
aconteceu. 
Do encontro/prova, um meio para homenagear o nosso único sócio fundador ainda vivo, podemos dizer 
ainda assim, que correu razoavelmente bem nas suas seis mangas com uma de descarte. 
Tivemos 11 concorrentes divididos em dois grupos o que deu para estar sempre em actividade e um 
dia excelente de sol e térmicas. 
No final, juntamente com os prémios anunciados mais umas lembranças Graupner aos primeiros, 
foram dados a todos os participantes, certificados de participação assinados pelo senhor Carlos 
Oliveira, tendo como fundo o perfil do próprio, retirado duma sua fotografia feita no passado 70º 
Aniversário da LIPA. 
Ao  senhor Carlos Oliveira que acabou por não poder estar presente, a sua fragilidade começa a 
manifestar-se nos seus oitenta e muitos, foi devolvido um destes certificados, assinado por todos os 
presentes. 
Entretanto, no rescaldo das dificuldades referidas atrás, perspectivando a possibilidade de vir a propor-
se a aprovação dum regulamento nacional para provas deste tipo, houve já incursões aos 
regulamentos seguidos noutros países que prometem vir a contribuir para um regulamento da fórmula 
bem mais equitativo e mais simples. 
Por se tratar duma fórmula que garante a cada concorrente uma certa autonomia e prescinde dos 
apoios inevitáveis noutras categorias, já que é possível aos concorrentes em descanso fazer a 
cronometragem dos seus iguais, poder-se-á com alguma facilidade vir a conseguir, oxalá me não 
engane, organizar umas quantas provas/ano para garantir a regularidade que tanto falta a categorias 
todos os anos calendarizadas. Torço para que consigamos resultados. 
  

António Varzielas 
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AGENDAAGENDAAGENDA   

Ao longo destes meses, o entusiasmo que têm demonstrado pelo Boletim, o qual se 
reflecte na qualidade e quantidade crescente da vossa colaboração, tem sido, para 
todos os que trabalham na Federação, um motivo de satisfação. Em especial, e sem 
que tal constitua uma menor valorização dos outros eventos, as actividades 
relacionadas com os jovens e com as escolas serão sempre muito bem-vindas nas 
nossas páginas. 

Cabe-nos então pedir algo mais aos nossos colaboradores benévolos: em vez das 2-
3 fotos que inicialmente pedíamos, mandem-nos uma meia dúzia ou mais... Não 
prometemos que todas serão publicadas... Mas, com mais material para poder 
escolher, o resultado será, todos o desejamos, melhor. 

Arnaldo Correia    

Competição 
 
6  Julho — II Trofeu CAN F3C (F3C, CI)  

12-13  Julho — Open Intern.al F3F-STª. IRIA RACE (F3F)  

19-20  Julho — 1º Trofeu MCPO— F3A 2008 (F3A, AI, AN)  
 
6-7 Setembro — Open Intern.al F3B-Troféu APSIA (F3B)   

7 Setembro — 1ª Prova F3C—LAC (F3C, CI)   

21 Setembro — 6ª Corridas Verde Horizonte (F3D, DI, DN)  
 
28 Setembro — Trofeu dos Mestres (F2B, C,  F;  F4B )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontros 
 
6 Julho — 7º Encontro Verde Horizonte (F3 Todas) 

6 Julho — Encontro de Aeromod. Cidade Coimbra (F3 Todas) 

6 Julho — 3º Encontro Festas de São Pedro (F3A) 

6 Julho — Encontro de Hidros (F3 Hidros) 

12 Julho — I Encontro de Aeromodelismo Cidade de 
Amarante (F3A,B,C,AN,AI;F4C) 

12 Julho — Encontro Nacional de Maquetas (F4B,C,ES,SN) 

13 Julho — Encontro de Barrosas (F3F) 

26 Julho — Encontro de Bragança (F3 Todas, I) 
 
3 Agosto — 71º Aniversário LIPA (F3 Todas) 
 
30-31 Agosto — 12º Hidromania (F3 Hidros) 

12-14 Setembro — Asas de Portugal   (F2, F3 A, B, D, E, BN, 
BI, CN, CPH, CMGY; jactos) 
 
14 Setembro — VII Encontro de Hidros (F3A, C) 
 
14 Setembro — VIII Encontro de Coimbra (F3A, B, C, J, STD, 
Open) 
 
14 Setembro — II Aniversário CAR (F3 Todas) 
 
20 Setembro — Encontro com o GRELHADOR (F3 Todas) 
 
28 Setembro — V Indoor CAS (F1Indoor, F3 Indoor) 
 
 

Para mais informações sobre estes eventos, consultar o Calendário 2008 em www.fpam.pt 


