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Boletim Informativo da Federação Portuguesa de Aeromodelismo, UPD 

  Nº — 7 Janeiro/2009 

Fala o Presidente 
 
O Mundial de Acrobacia 
 
Já tive ocasião de desejar votos  
relativos a 2009 , mas volto a 
referir que espero e desejo para 
todos um ANO NOVO que não 
seja tão crítico como se apregoa e 
que o país e nós próprios 
possamos ultrapassar esta crise 

mundial com calma, com esperança e determinação 
em conseguir uma vida melhor. 

Este 2009 é um ano especial para o Aeromodelismo 
português, que deverá mostrar ao mundo a sua 
capacidade de desenvolver uma prova carismática 
como o Campeonato do Mundo de Acrobacia  da 
classe F3A., que nos foi atribuído pela Federação 
Aeronáutica Internacional. 

É já em Agosto deste ano, de 19 a 29,  que se 
desenrolará em Pombal este grande evento, no qual 
participarão as maiores figuras da acrobacia rádio 
controlada mundial, entre eles três Campeões do 
Mundo, Campeões da Europa, da Ásia e da América 
e todas as figuras cimeiras que só vemos em revistas. 

Constitui um grande esforço de uma vasta equipa, 
que estará em pleno mais perto da prova e, tem o 
dever de manter a fasquia tão alta como esteve no 
Europeu de Alcochete. 

Estamos a preparar tudo para que seja, além de um 
grande espectáculo, uma forma de convívio e de 
aprendizagem que a todos satisfará, mostrando gente 
determinada que é capaz de fazer grandes coisas, 
mesmo em tempo de crise. 

Estamos a tentar que a par do Campeonato do 
Mundo haja também a possibilidade de todos os 
espectadores presentes e, esperamos mesmo muitos, 

tanto portugueses como estrangeiros, possam assistir 
a espectáculos de aeronáutica e de aeromodelismo 
de alta qualidade. 

O recinto do Campeonato que confina com a actual 
Pista de Pombal, cuja ampliação já está a ser 
efectuada, terá quatro locais de voo, dois para a 
manhã e dois para a tarde, onde os mais de cem 
concorrentes deverão actuar. 

Em cada pista de voo haverá locais para o público 
observar de bastante perto o que se passa na prova, 
mais locais para retemperar as forças e beber um 
refresco com esplanadas à disposição.  

Contamos com a sua presença e com a sua 
divulgação aos amigos, aos que gostam das coisas 
aeronáuticas e  àqueles que nunca viram nada do 
género. 

Essa é a vossa missão. 

A nossa sabemos nós. 

       Loureiro de Sousa
       Presidente        
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Festa de Outono do Pias Longas Aero Club 
Associação de Modelismo “Os Pikuinhas”  
 

A  A s s o c i a ç ã o  d e 
M o d e l i s m o  “ O s 
Pikuinhas” foi convidada a 
e f e c t u a r  u m a 
d e m o n s t r a ç ã o  d e 
aeromodelismo na Festa 
de Outono do Pias Longas 
Aero Club. Este evento 
consiste num encontro de 
ultra leves, com várias 
actividades aéreas, que 
vão dos baptismos de voo, 
às demonstrações de voo, 
entre outras e que decorreu 
no passado dia 5 de 
Outubro de 2008 . 
Estiveram presentes um 

total de 19 pilotos de clubes, 
c o m o  o s  P i k u i n h a s 
(Entroncamento), o Caliz 
(Leiria) e o MCPO (Pombal). 

Estando um dia com muito sol 
e pouco vento, foi efectuado 
um grande numero de voos 
tanto de aviões como de 
helicópteros telecomandados, 
cumprindo assim o objectivo 

de demonstrar o aeromodelismo ao muito 
publico presente neste evento. 

Este evento contou também com uma 
demonstração de dois F-16 da Força 
Aérea Portuguesa, que consistiu em 
várias passagens baixas e viragens de 
alto desempenho, e também com uma 
demonstração do Pitts do Cmdt. Luis 
Garção que brindou os presentes com 
várias figuras de acrobacia aérea.  

David Lopes - www.pikuinhas.pt 
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Encontro Nacional de Modelos de Interior - Voo Livre 
Liga de Iniciação e Propaganda Aeronáutica / Fed. Port. Aeromodelismo 
 

Realizou-se no passado dia 29 de Novembro o último encontro do calendário oficial da FPAm para 2008 – O 
Encontro Nacional Modelos de Interior Voo Livre. 

Este encontro, promovido pela FPAm e pela LIPA, estava agendado para o dia 8 de Novembro no Porto mas, 
por dificuldades surgidas com a disponibilidade do local, acabou por se realizar no ginásio da Escola EB 2,3/S 
de Barroselas, sede do CAB-Clube de Aeromodelismo de Barroselas que, ao receber o encontro nas suas 
instalações, evitou que o mesmo não se realizasse e mostrou como a colaboração entre os clubes pode dar 
resultados muito positivos. 

O encontro decorreu com um bom ambiente e, apesar 
da habitual pouca afluência nos encontros desta 
modalidade, pôde contar com vários praticantes 

salientando-se a presença de alunos da escola 
anfitriã, e ainda da escola EB2,3 de Freixo e da 
Escola Pintor José de Brito, de Portuzelo, 
acompanhados pelos respectivos professores. 

Salienta-se, também, para além dos representantes da FPAm (Abel Coelho e Mário Gomes), da LIPA (Varzielas, 
Paiva, Pereira, Gustavo) e do CAB (Rui Afonso) a presença de outros aeromodelistas (assinaram a folha de 
presenças 25) que animaram o dia e possibilitaram manter um bom ritmo de actividade desde as 10 às 17 horas, 
apenas com uma interrupção para o habitual almoço de convívio, que se realizou num restaurante perto do local 
do encontro. 

Alguns dos modelos de Voo Livre apresentados no Encontro 
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Para além do voo livre com os habituais “borrachinhas” e planadores (com especial destaque para os modelos 
do Abel Coelho), houve ainda espaço para 
demonstrações de F3P (Fernando Sá e Victor 
Gandarela) e até de helicópteros (Mário 
Gomes). 

Os alunos da escola anfitriã, membros do CAB, 
aproveitaram a oportunidade para testarem e 
afinarem os seus modelos do programa de 
educação da FPAm (Tucanos, Mosquitos, 
Dardos e Grilos) construídos durante a sua 
actividade desde o início do ano lectivo. 
Sobretudo para eles, este encontro foi muito útil 
por tudo o que viram e aprenderam para além 

da grande alegr ia que lhes 
proporcionou e até já perguntaram 
quando é o próximo! 

A terminar, um comentário final: é 
com muita pena que verificamos que 
no calendário de 2009 esta 
modalidade (F1) não aparece! É 
pena. É pena, e por várias razões, 
dentre as quais saliento o potencial 
que tem para lançar o aeromodelismo 
entre as camadas mais jovens. 

Todos sabemos que a prática do 
aeromodelismo em Portugal tem, ainda, 
poucos adeptos e que seria bom para 
todos se o seu número aumentasse. 

É preciso investir nos mais 
novos, é preciso contrariar a 
ideia de que se trata de um 
hobby caro, perigoso e 
inacessível a muitas bolsas.  

É preciso apoiar os clubes que têm 
“escolas” onde se pode aprender a 
construir, a voar e, sobretudo, a gostar 
de aeromodelismo. 

Se nos ajudarem, em 2009 voltaremos a 
repetir. Contamos com a vossa ajuda e, sobretudo, com a vossa presença.  

Obrigado a todos os que estiveram presentes. Contamos convosco no próximo encontro. 

 
Rui Afonso        

CAB – Clube de Aeromodelismo de Barroselas 
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Convívio Anual do ASAS 
Associação de Aeromodelismo do Sul 

 
S o m o s  o  A S A S 
( A s s o c i a ç ã o  d e 
Aeromodelismo do Sul), 
um pequeno clube do 
Algarve, sediado perto 
de Messines/Tunes, 
que começou há mais 
ou menos dez anos com 
a carolice de cinco 
aeromodelistas e que 
conta apenas com cerca 
de 30 associados.  

Não temos grandes 
amb ições ,  apenas 
pretendemos ser uma 
forma salutar de ocupar 
os tempos l iv res 

daqueles que fazem parte 
do clube e juntámo-nos mais 
uma vez em Dezembro, 
para o almoço-convívio 
anual. O tempo estava do 
nosso lado, um espectacular 
dia de Inverno algarvio, frio 
mas sem vento e com muito 
sol, que proporcionou aos 
presentes uma oportunidade 
para irmos ao nosso campo 
e fazermos o “gosto ao 
dedo”, que é como quem 
diz, voar os modelos. Que o 

diga o Vítor Cabrita, o nosso Vice-
Presidente, que nos deliciou com as 
s u a s  h a b i t u a i s  a c r o b a c i a s 
audaciosas. Na altura da Páscoa será 
o próximo encontro, se o tempo o 
permitir, para celebrar a chegada da 
Primavera.  

Saudações para todos aqui do Sul. 

Fernanda Lamy    
(membro dos corpos gerentes) 
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VI Indoor APSIA 
Associação de Planadores de Santa Iria de Azóia 
 
Disputou-se no passado dia 23 de Novembro, o VI Indoor da APSIA, este ano com um calendário que incluiu - 
Maquetas de Rádio Controle (Escalas), Helis , 3D, Aeromusical e voo Livre disputado, tal como no ano passado, 
no Pavilhão da Escola 2,3 de Pirescoxe. 

Quanto ao encontro, foi usado um software de gestão que permitiu que este se desenrolasse em bom ritmo, 
dando a cada piloto a oportunidade de voar no total 60 minutos em cada classe (de encher a barriga). 

Por falar em público, este acorreu em pequeno número, temos de trabalhar e divulgar estes eventos aos alunos 
das escolas do concelho de modo assegurar o futuro da modalidade.  

Muitos dos assíduos do indoor, não o fizeram devido ao esplêndido dia que esteve, pelo que optaram pelo 
outdoor; alguns, e não foram poucos, chegaram para voar quando pavilhão estava a fechar. 

Mas voltando aos voos, estiveram presentes os vinte e nove inscritos, e quatro pilotos voaram em duas ou mais 
modalidades. Esses vinte e nove inscritos representaram sete clubes. 

Os clubes representados foram a APSIA, União Desportiva do Sorraia, IFCTorrense, SAM, CAS, Aerocalminhas 
e AUA. 

Dos inscritos, a salientar o João Barbosa que se converteu aos helis e que voou em três modalidades. 

Nos escalas seis pilotos. Predominaram os Minium da Kyosho, à excepção do João Barbosa com o seu Tiger 
Moth da GWS e o Paulo Faustino, com escalas de construção própria, que utilizam electrónicas Minium - um 
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SE 5 da 1ª Guerra Mundial e um motoplanador Grob 109 modificado. 

Quanto a voos, correu tudo bem, pequenas batidelas nas redes, sem grandes danos nos modelos. 

O auge do encontro foi uma demonstração de 3D, por parte do Cláudio Vieira de “encher a barriga” e que deixou 

alguns que não o conhecem de boca aberta. Os helis tiveram oito pilotos participantes. 

Na melhor tradição de 
Duarte de Almeida em 
Toro... Se tudo mais 
falhar... Nem que seja à 
dentada! 
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O voo livre teve participação de quatro pilotos. O avião de motor de borracha do Baptista Pereira fez um voo de 

cinco minutos e .... O Zé Luís apresentou uns pequenos escalas movidos a borracha fabulosos. As fotos falam 
por si. 

Nos Shockflyer quinze pilotos, quase todos com dois ou mais modelos, nada de grandes novidades, modelos 
personalizados e voos mais regrados. Pela primeira vez em anos não houve lenha. O conceito de três modelos 

Baptista Pereira e o seu modelo motor de borracha 

Maquetas de motor de borracha (No-cal e Peanut) 
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no máximo ajuda a levar as máquinas inteiras para casa. 

No aeromusical ninguém se inscreveu. 

Ficou a promessa de, para 2009, se fazer cumprir um dos objectivos que era a realização do Redbull Indoor, 
mas que, por falta de interesse dos participantes, não se realizou. 

O encontro como é costume tem um forte apoio da C. Municipal de Loures, que se fez representar por um seu 

responsável e que teve amabilidade e interesse em experimentar um heli e talvez seja mais um adepto. 

Um obrigado à FPAM pela disponibilidade em ajudar na organização, nomeadamente emprestando a rede e 
procedendo à sua montagem e ao Presidente por ter tido a atenção de estar presente. Espectadores e pilotos 
ficaram assim sempre por detrás das redes. 

Vemo-nos em Novembro de 2009; até lá voem muito 

  José Almeida Costa . 
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Tomar Air Race  
Clube de Jovens Os Aerocalminhas 

 
No passado dia 17 de Janeiro, 
realizou-se o Tomar Air Race, 
que foi a primeira prova do 
Campeonato Nacional de 
Acrobacia Indoor a  ser 
realizada em Portugal este ano 
e que contará com um total de 
três provas inscritas no 
calendário oficial da FPAm. 

Com a organização sob responsabilidade do Clube de Jovens Os 
Aerocalminhas (CJA), e com a excelente colaboração da Câmara 
Municipal de Tomar na criação de boas condições para que a prova 
decorresse bem, o Tomar Air Race foi mais um acontecimento 
desportivo, onde os seus intervenientes deram uma vez mais, uma 
lição de desportivismo e respeito entre pilotos de clubes diferentes. 
Factores económicos, entre outros, ditaram no entanto uma redução 
no número de presenças em prova, quando comparado com a prova 
de 2008. Apesar dos 10 inscritos na prova, compareceram 7 pilotos, 
que ainda assim ofereceram um espectáculo que foi muito apreciado 
pelo público, que se dirigiu ao Pavilhão Municipal de Tomar. 

Foram três as classes em competição: F3P-A, F3P-B e F3P-AM, 
conhecida como classe de Aeromusical, em que o estilo da acrobacia é 

livre e executada ao som de música, 
cujo arranjo é da responsabilidade do 
piloto. 

Foi notável o nível técnico atingido 
pelos pilotos em prova, cujos resultados 
se encontram em quadro anexo. 
Também a referir o facto de o piloto 
mais novo em prova, António Vilaça, 
contar apenas 7 anos de idade, mas 
que apresentou um elevado nível 
técnico. 

Os 4 juizes presentes, apresentaram uma vez mais um trabalho de exigência e rigor. Dois deles, Emanuel 
Fernandes e Mário Gomes, são juizes internacionais com muita experiência e contaram com a colaboração de 
outros dois pertencentes ao CJA, João Ricardo que avaliou F3P-A e Aeromusicais e Rui Pedro que, com apenas 
14 anos, apresentou maturidade e capacidade suficiente para a difícil tarefa de avaliar o F3P-B. O CJA tem entre 
os seus jovens e adultos associados, vários juizes formados e reconhecidos pela FPAm. 

O CJA agradece a todos os que prestaram colaboração para o sucesso deste evento desportivo. 

   

António Vilaça (de 7 anos) em prova  

Os pilotos da prova  

: Juizes, Pilotos e representante da FPAm  
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Aerocalminhas mais Eléctricos! 
Clube de Jovens Os Aerocalminhas 

 

No sábado dia 24 de Janeiro, realizou-se 
durante a tarde mais uma das actividades 
regulares da Escola de Voo do Clube de 
Jovens Os Aerocalminhas (CJA), na pista 
de aeromodelismo da Zona Industrial de 
Tomar. No entanto, o que esta actividade 
teve de diferente das anteriores, foi o facto 
de metade dos aeromodelos usados nos 
inúmeros voos de instrução efectuados, 
serem de propulsão eléctrica. Semelhantes 
a um vulgar “trainer” de combustão, estes 
dois aviões usados, serviram na sua função 
de instrução, com nível de emissões zero, 
pois em vez de consumirem combustível, 
são dotados de pilhas de grande 
capacidade. Os modelos usados foram o 
Wot Trainer de Chris Foss e o Mentor da 
Multiplex. 
Com a aposta iniciada em 2007, com pilotos 

do clube a participar em provas usando modelos de competição de motorização eléctrica, já no ano seguinte 
(2008) o CJA decidiu dotar a sua escola de voo com estes modelos inovadores, ajudando ao mesmo tempo ao 
aumento da consciencialização dos jovens para as questões ambientais. 

O investimento do clube nestes novos aviões só foi possível no âmbito dos apoios da autarquia de Tomar ao 
associativismo, tendo sido usadas parte das verbas recebidas no programa de 2008, para este fim, e justificou-
se dado o aumento do número de inscritos na Escola de Voo do CJA. 

Para 2009, os Aerocalminhas apostam num aumento do investimento neste tipo de modelos, que também são 
capazes de efectuar todo o programa de acrobacia da classe de iniciados (F3A-I). 

As actividades regulares de voo na pista de aeromodelismo de Zona Industrial, continuarão a decorrer 
normalmente desde as 14h30, todos os sábados. Todas as terças feiras, desde as 18h00, decorre na oficina 
do CJA na Escola Sta. Iria, a actividade regular de semana. Quinzenalmente às sextas a partir das 21h30, o 
CJA usa o Pavilhão Municipal Cidade de Tomar para as actividades indoor. 

Instrutores e alunos da Escola de Voo dos Aerocalminhas  

Linha de voo típica num sábado à tarde  
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AGENDAAGENDAAGENDA   

Caros Colegas, bem-vindos ao 2º ano do vosso Boletim! 
Como dissemos no passado número, com este número SETE ‘sopramos a vela’ do 1º aniversário. No número SEIS 
deixámos algumas considerações à vossa apreciação. Alguma coisa já mudou — e esperamos que a mudança continue! 
Senão, vejamos: 

• Apareceram as primeiras legendas — em nome de todos, leitores (sim, os dois que ainda resistem...) e dos 
‘reportados’, obrigado Colegas! Mas só alguns enviaram... Esperamos pelos outros! 

• As fotos começam a vir em maior  número... E algumas vieram já num formato mais pequeno! Obrigado! Como 
dissemos no número anterior,  640X480 (disponível em todos os telemóveis com camera...) permite obter bons 
resultados. 

Mas ainda não vêm os logotipos dos Clubes... Não têm mesmo?? 

Este ano iremos, com a vossa ajuda, tentar introduzir mais algumas alterações. 
Por exemplo, nesta época de ‘compre-agora-junte-cola-e-voe-HOJE’ sabemos 
que ainda há alguns que fazem modelos ‘tirados’ da sua cabeça — ou através de 
uns traços de lápis inspirados, esboçados nas costas do proverbial envelope... ou 
como resultado de um estudo e de uma reflexão aturados. É sobre esses modelos 
(e modelistas) que gostaríamos de receber informação — algumas fotos, umas 
palavras sobre as soluções, mais ou menos engenhosas, que adoptaram, qual as 
suas motivações para criarem aquele modelo, etc, etc... Alguns exemplos do que 
pretendemos podem até ser encontrados (infelizmente apenas ainda em imagem) 
nas páginas deste número! Mostrem-nos os aviões que CRIARAM!... 

Bons Voos e... em segurança! Até ao próximo número. Contamos convosco. 

Arnaldo Correia 

Competição 
 
 
17 Janeiro — II Tomar Air Race (F3P, Indoor)  
 
28 Fevereiro — 3º Concurso Nac. Acro. Indoor F3P 
   (F3P, Indoor) 
08 Março — Troféu de Lisboa 2009 (F2D) 
 
28 Março — II Troféu CARR F3P (F3P) 
 
04/05 Abril — 7º Pylon de Águeda (F3D, DN, DI) 
 
05 Abril — XXI Aniversário GAC (F2B,C,BI,CN) 
 
19 Abril — Taça Primavera—MotoplanadoresEléctricos (F3J) 
 
25/26 Abril — Troféu Nuno A (F2B, C, BN, BI, F; F4B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontros 
 
 
18 Janeiro — Aeroindoor Póvoa 2009 (F1 Indoor, F3 Indoor)  
 
24 Janeiro — Liga SAM (F3 OldTimer, B, G, H, I, J)  
 
14 Fevereiro — Encontro Nac.Planadores Radiocontrolados 
   (F3 Todas) 
22 Fevereiro — Troféu Asa Alta (F3A) 
 
14 Março — Pombal Indoor 2009 (F1 Indoor, F3 Indoor) 
 
21 Março — Liga SAM (F3 OldTimer, B, G, H, I, J)  
 
22 Março — Encontro Motoplanadores Elect. Duração (F3J) 
 
22 Março — 27º Aniversário CAS (F3A, B, C; F4C) 
 
28 Março — I Encontro F3B Speed 2009 (F3B) 
 
29 Março — III Troféu Asa Alta (F3A, AI) 
 
19 Abril — Troféu Asa Alta (F3J) 
 
25 Abril — 1º Encontro RC (F3 Todas) 
 
26 Abril — Aniversário Hangar 13 (F3 Todas, F4 Todas) 

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

 
Apartado 4519 

1511-601 LISBOA 
 

tel: 217 166 812 
fax: 217 166 815 

 

www.fpam.pt 
fpam@fpam.pt 




