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Desde o verão de 2001, que o 

Clube de Jovens Os Aerocalmi-

nhas (CJA) realiza a actividade 

de verão denominada por 

Aeroférias, que em alguns 

anos decorreram ao longo de 

duas semanas, noutros ao longo de três. Tal visa ocupar os 

jovens nesse período, bem como divulgar as actividades de 

aeromodelismo do clube, dando ao mesmo tempo maior visi-

bilidade ao trabalho desenvolvido junto da comunidade de 

Tomar. Em consequência destas actividades anuais, vários 

têm sido os jovens que se têm juntado aos Aerocalminhas. O 

verão de 2009, não foi excepção, e uma vez mais o seu início ficou 

marcado por mais umas Aeroférias, que resultou num impressio-

nante êxito dado o elevado número de jovens inscritos, que não 

eram associados do clube. No presente ano, a actividade decorreu 

ao longo de 1 mês, ou seja, desde 27 de Junho até 26 de Julho. 

Foram múltiplas as actividades que permitiram aos jovens 

um alargar de conhecimentos no mundo aeroespacial, contri-

buindo assim para o seu desenvolvimento, tendo sido ao 

mesmo tempo, um importante complemento à introdução a 

esta modalidade desportiva. 

As actividades mais importantes, foram a construção e repa-

ração de aeromodelos, em paralelo com os voos de instrução 

que decorreram na pista de aeromodelismo de Tomar. 

Uma actividade marcante foi sem dúvida a visita ás instala-

ções da TAP Portugal, onde foi possível visitar o Hangar 6, o 

maior edifício de Portugal, no interior do qual se encontra-

vam diversos aviões em manutenção, um dos quais foi visitado pelo grupo de Tomar, o último A320 da 

TAP que chegara da fábrica da Airbus, semanas antes. Na TAP foi ainda possível visitar os simuladores 

de voo e de treino do pessoal de cabine, onde os jovens viveram uma simulação de evacuação de um 

avião. 

 Nesse mesmo dia, da parte da tarde, a visita decorreu na NAV, a empresa que gere o espaço aéreo nacio-

nal, através da prestação de serviços de tráfego aéreo. Aí foi possível observar ao vivo o trabalho dos 

Controladores de Tráfego Aéreo, quer na sala dos radares, quer na torre do aeroporto de Lisboa. 

Deslocações ao Pavilhão do Conhecimento em Lisboa e à Base Aérea 5, marcaram ainda as Aeroférias 

2009. 

Como testemunho ficam vários textos de jovens que participaram na actividade e que pela primeira vez 

experimentaram a modalidade, uns relatam a actividade, outros a experiência de voo rádio-controlado: 

 
 “Ao princípio pensámos que ia ser uma seca e que não iríamos gostar, por isso nem nos queríamos inscrever. Mas como os 
pais insistiram… 
No entanto, o instrutor João Roque disponibilizou-se sempre para nos ajudar e incentivou-nos a experimentar, sem medo de 
falhar. Também a ajuda dos sócios e participantes destas actividades de férias foi muito boa e importante. Aqui, o trabalho de 
equipa foi sempre muito importante e fizemos novos amigos. 
Na sede do Clube de Jovens Aerocalminhas, que fica na EB 2/3 Santa Iria, sujámos as mãos, cortámos, medimos, colámos e, 
no fim, tínhamos aviões prontos a voar.  
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No campo de voo, na Zona Industrial, testámos os aviões que 
arranjámos. Tínhamos de estar muito concentrados e seguir os 
passos do instrutor para conseguirmos voar bem. Voar com vento 
ajuda a ganhar experiência… 
Fomos duas vezes ao Pavilhão do Conhecimento, onde ensiná-
mos alguns jovens visitantes a montar aviões. Também visitámos 
a Exposição «Espaço – A Última Fronteira», onde fomos astro-
nautas por um dia. Lá, experimentámos o simulador de um Vai-e-
Vem. Adorámos!☺  
Também fomos à Base Aérea de Monte Real, para ver dois Festi-
vais Aéreos. Na primeira vez, o mau tempo não ajudou nada, mas 
na segunda foi fantástico. 
O pior disto tudo foi que nos inscrevemos tarde demais e já não 
pudemos ir visitar a TAP.� 
Agora estamos a pensar continuar como sócios e experimentar 
novos voos.  Vivam as Aeroférias do CJA!” 

André e David Graça, 11 anos 

“Uma experiência única! 
 A maioria das pessoas, quando vêem um piloto experiente pilotar 
um modelo rádio-controlado, sem nunca terem experimentado, 
ficam com a noção de que é algo fácil. Mas enganam-se. É sim, 
uma experiência, na minha opinião, muito agradável e única. 
Eu experimentei, e dou-vos a minha palavra, de que é algo dife-
rente de tudo o que já tinha experimentado. É uma sensação úni-
ca de liberdade e de espaço. 
Claro que é difícil, mas, como tudo, com algum treino e alguma 
persistência conseguimos fazer melhor. 
Desafio-vos  a experimentar esta excelente sensação de liberdade, 
voando num modelo rádio-controlado. Tenho a certeza de que 
irão adorar e querer repetir.” 
 
Ricardo Marques, 13 anos 
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“Nestas férias, fui passar uns dias com os Aerocalminhas, onde aprendi a construir e arranjar aviões, bem como a manusear 
as ferramentas. Comandar aviões rádio-controlados não é fácil, já que cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizagem: uns 
aprendem mais depressa e conseguem fazer mais acrobacias. Pilotar aviões não é como pilotar carros rádio-controlados, no 
entanto foram momentos inesquecíveis, que eu espero repetir mais vezes.” 
 
Carlos Silva, 13 anos (Foto na página 1) 
 

 
“A MINHA 1ª EXPERIENCIA  
Quando  chegamos à pista, sentimo-nos empolgados com o 
roncar dos motores a combustão, com aquelas pessoas 
todas a olhar para o céu a companhar as mini aeronaves. 
Mal saí do carro senti o vento que estava .Vento esse que 
fazia os aviões andarem instáveis.  
Quando cheguei, o meu “professor” chamado João apre-
sentou-me todos os participantes daquela actividade. 
Bem fui com um rapaz mais pequeno, João Filipe mas não 
o julguemos pela altura, pois ele tem a idade do meu irmão 
(12 anos), tem muita sabedoria e jeito para a coisa !  
O avião que ele iria pilotar era um MENTOR da Multiplex 
com um motor eléctrico. Ele entretanto começou a voar, eu 
vi pela 1ª vez um avião radio-controlado a descolar. É 
espectacular, vê-lo acelerar pela pista fora, e a descolar. O 
voo foi bem sucedido apesar do vento que já se tinha levan-
tado. 
A seguir fui eu, nem agarrava bem nos comandos, tiveram 
de me ensinar. Quando o João descolou, eu comecei-me a 
sentir nervoso, pois tinha um avião na ponta dos meu 
dedos. O João perguntou se estava pronto, ao que eu res-
pondi que estava. Assim ele colocou o avião na direcção da 
esquerda para a direita e ligou o meu comando, o meu 
coração começou a bater imenso e lutava um pouco para 
manter a calma pois o tempo todo que eu desejei voar, 
estava resumido aquele momento! Eu como principiante 
que sou não conseguia virar o avião quer para a esquerda 
quer para a direita pois não tinha sensibilidade suficiente 
então o, “professor” teve de ganhar todo o controlo do 
avião para eu não o despenhar. Mais, no fim do meu voo 
estava um pouco mais calmo, mas ainda continuava um 
pouco tenso. Mal acabou o meu voo o “professor” pergun-
tou-me se tinha gostado e descrevi-lhe a sensação. 
Depois do meu irmão e pai terem experimentado voar, fui 
eu de novo. 
Correu-me muito melhor, muito mais calmo, já consegui 
voar e ficar mais estável, pois até então eu não tinha muita 
estabilidade. 
Bem penso que toda a gente devia experimentar o aeromo-
delismo , é uma experiência única. Voar é das melhores 
sensações de sempre.” 
João Gui Santos, 14 anos 

 
Ao fim do período das Aeroférias, dois destes jovens, eram largados, ou seja ficaram capazes de voar a solo com um avião, 

seguindo o percurso de ensino ministrado nos Aerocalminhas: Ricardo Marques e João Gui 
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Seguem-se outras imagens da mesma actividade: 

Actividades de voo na pista; 
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004: No Hangar 6 da TAP; 

011: Pavilhão do Conhecimento 
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Caliz Rotores  
 

  LEIRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Decorreu no dia 4 de Outubro, na pista do Caliz - Clube de Aeromodelismo do 
Liz, o encontro de helicópteros denominado Caliz Rotores. 
O evento, contou com a presença do piloto canadiano Diego Arce e de 18 pilotos 
nacionais que brilharam nos Campos do Lis, executando manobras de enorme 
precisão e perícia técnica . 
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Estiveram também representadas, nos stands 
disponibilizados pelo Caliz,  algumas lojas de 

aeromodelismo nacionais, das quais se destacamm a Aerokit e a Promodelis-
mo, bem como a A. Braz Heleno, S.A, concessionária da marca Fiat, a escola 
de condução Auto Liz, a fabricante de piscinas Fapicentro e a construtora Sor-
roços, cuja presença dinamizou, sem dúvida, o encontro 
No final, realizou-se o sorteio das rifas e a atribuição das lembranças aos pilo-
tos participantes. 
 
                                                                                     Filipe  Bernardino 

CALIZ    ROTORES 
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Aniversário do 

CAAM Clube de Aeromodelismo 

Asas de Monforte  

No passado dia 6 de Dezembro de 2009, realizou-se o 2º Ani-

versário do CAAM  - Clube de Aeromodelismo Asas de Mon-

forte. O dia manteve-se sem chuva e sem vento forte,  permitin-

do assim  usufruir  de  um belo  dia de  aeromodelismo. 

Logo bem cedo o Presidente do Clube, Daniel Zacarias proce-

deu à abertura  do  evento com um  pequeno   Briefing  de  

boas  vindas  bem como  da apresentação da pista e um peque-

no relembrar   das regras  de segurança. 

Este dia teve a particularidade de contar com a presença de dois 

aeromodelistas aniversariantes (Henrique e Sousa)  que apro-

veitaram  e  celebraram na pista  o próprio dia  de  aniversário  

e   como não poderia de deixar de ser cantaram-se os Parabéns 

e tratou-se  dos respectivos Bolos de Aniversário . 

Resumindo: 

De manha ninguém passou fome nem sede, pois havia na mesa Café, Bolos e vinho abafado e afamado do 

amigo Rodrigo de Mação. 

O dia correu pacifico e num agradável ambiente que se prolongou pelo belo almoço realizado  no Restau-

rante  Churrasqueira do Tapadão  em Monforte. 

Durante o evento foram sorteados 2 modelos entre os pilotos presentes. Tendo sido oferecido um modelo 

pela loja local Grotomodelismo (sr. António Almas) e o segundo pelo próprio Clube  anfitrião  CAAM. 

Neste 2º Aniversário estiveram presentes 15 pilotos inscritos, desde o pequenino Luís até ao  Sr. Ideias,  

distribuídos  pelos  seguintes  clubes: 

CAAM – Asas de Monforte - 10 pilotos  ; AMVH – Verde Horizonte Mação - 3 Pilotos ; CACO - Clube 

de Coja  -  2 pilotos 

Deixo um breve texto do responsável pelo Asas de Monforte: 

“Estimados amigos, 

O  CAAM faz 2 anos de 

existência e não gostaría-

mos de deixar passar esta 

data sem comemorar com 

os nossos amigos e todos 

aqueles que puderam   

visitar-nos    na nossa pista 

em Monforte. 

Informo que a pista sofreu 

algumas modificações e 

melhoramentos estando  
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agora mais larga e com um taxi way muito maior. 

Colocamos algumas mesas para suporte aos aeromode-

listas para quando necessitarem de "reparar" e "ajustar" 

os seus modelos (sem esfolar os joelhos).  

Colocamos também 2 bases (ferros curvados e forrados 

a espuma para segurar contra as asas) para teste de 

motores que servirão de apoio ao pessoal mais cui-

dadoso e que gosta de testar motores em terra. 

O CAAM agradece a presença de todos aqueles 

que tornaram este dia possível. 

Apesar do frio e do vento cruzado, foi possível 

comemorar o aniversário em grande com os nossos 

amigos. 

Espero que as vossas expectativas não tenham sido alvo de fraude, pois fizemos os possíveis para tornar o 

tempo de todos aqueles que tiveram a amabili-

dade de se deslocar a Monforte, "bem empre-

gue" . Um grande abraço. 
O presidente do Clube 

Fotos1  O pequenino Luís, Foto 2   O Sr.  Ideias, Foto 3  

Duplo Coman-

do, Foto4 e 5 

Actividades de 

campo, Foto 6 

Almoço, Foto 

7 Almoço2, 

Foto 8  Grupo, 

Foto 9 O Bolo  
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Centenário do  
Aero Clube de Portugal. 
 

Cem Anos da Aviação em Portugal. 
 

O Aero Clube de Portugal completou em 11 de Dezembro 
de 2009 o seu centésimo aniversário, à frente da causa 
aeronáutica em Portugal. 
Com as comemorações deste centenário entendeu a For-
ça Aérea Portuguesa juntar-se e participar naquilo que foi 
considerado “Os 100 anos da Aviação em Portugal”. 
Assim as duas entidades, de mãos dadas, preencheram o 
ano de 2009 com conferências, Sessão solene na Acade-
mia da Força Aérea, Sessão solene na Sociedade de 
Geografia, Inauguração do novo Museu do AR em Sintra, 

Festival Aeronáutico no Parque das Nações em 
14 de Julho, Cerimónia de homenagem ao 
Almirante Gago Coutinho em 18 de Fevereiro, 
57º aniversário da Força Aérea em 27 de Julho 
na BA 1, Inauguração do Monumento aos 100 
anos da Aviação em 17 de Outubro no Forte do 
Bom Sucesso, e esta última cerimónia jantar 
em Tires, num hangar, em perfeito ambiente 
aeronáutico. 
Tendo começado a sua existência com provas 
de aeromodelos, quis o Ae.C.P. terminar este 
ano inesquecível com uma homenagem ao 
Aeromodelismo, num ano em que a Federação 
Portuguesa de Aeromodelismo organizou o 
Campeonato do Mundo de Acrobacia em Pom-
bal de 19 a 29 de Agosto, afinal integrado tam-

bém neste ano de homenagens. 
Efectivamente o Presidente do Ae.C.P. e a sua direcção tiveram o nobre gesto de efectuar a nomeação 
do nosso Presidente para a concessão do Diploma 
Paul Tissandier o qual foi atribuído pela FAI e deve-
ria ter sido entregue na Coreia, na Conferência 
Geral da FAI, que teve lugar em Novembro. 
Devido a compromissos anteriormente assumidos o 
nosso Presidente não pode estar presente nessa 
cerimónia, tendo a atribuição ficado para 11 de 
Dezembro de 2009, na Gala do Centenário.  
A nomeação pedida pelo Ae.C.P. dizia assim: 
 
“ O Senhor João Agostinho da Silva Loureiro de 
Sousa é inquestionavelmente uma distinta persona-
lidade através da história geral da aviação desporti-
va em Portugal, especialmente no Aeromodelismo.  
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Através de 56 anos de continua actividade ele é o mais idoso 
Aeromodelista praticante em Portugal, tendo organizado e 
participado em diversos Campeonatos do Mundo e Euro-
peus, vários realizados em Portugal e foi muitas vezes Cam-
peão Nacional nas classes F2C e F2D, conseguiu diversos 
prémios e o seu currículo pioneiro é reconhecido nacional e 
internacionalmente em instituições aeronáuticas. Ele é uma 
referência para o serviço da causa da Aviação em geral e da 

actividade do Aeromodelismo, em particular.  
Portanto, considerando a sua dedicação e devoção à causa da Aviação geral e desportiva em particular, 
o Presidente do Aero Clube de Portugal, na qualidade de membro da FAI, tem a grande honra de propor 
a concessão do Diploma Paul Tissandier ao eminente Aeromodelista João Agostinho da Silva Loureiro 
de Sousa, em reconhecimento do seu extraordinário e relevante trabalho a favor da Causa Aeronáuti-

ca.“       Assinado       Manuel da Silva Salta          Presidente do Aero Clube de Portugal 
O Presidente da FAI, Fédèration Aeronautique Internationale, Senhor Pierre Portman deslocou-se a Lis-

boa, esteve presente na Gala do Centenário do Aero Clube de Portugal e entregou pessoalmente ao 

nosso Presidente o Diploma Paul Tissandier.  
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Mais uma vez relembramos a necessidade de nos fornecerem material para publicação nes-

tes boletins. Enviem fotos e um pequeno testo descritivo dos eventos a que dizem respeito. 
 

Aproveitamos para pedir desculpa pela numeração do anterior Boletim que saiu com o nº 9 quando deve-

ria ter sido o nº 10. 

             Edição: Emanuel Fernandes  
 

 

Contactar-nos é fácil, tem várias opções, conforme a sua vontade ou a sua localização. 

Se quiser visitar-nos, teremos muito gosto em recebê-lo na nossa sede dentro do horário de funcionamento. 

No entanto, poderá fazê-lo do modo que quiser para os contactos abaixo descritos. 

Como endereço postal e caixa de correio temos: 

 

Pode também contactar-nos por telefone ou por mensagem e fax para os números: 

 

O horário de atendimento é das das 10h00 às 14h00 e das 15h00 às 19h00 de segunda a sexta-feira. Esta-

mos encerrados aos sábados, domingos, feriados nacionais e municipais e, também, de 1 a 31 de Agosto de 

cada ano, nos dias 24 de Dezembro e 31 de Dezembro. 

Estamos também presentes na Internet onde possuímos esta página com toda a informação que julgamos 

pertinente, sendo o seu endereço:  

 

Se quiser contactar-nos por intermédio de correio electrónico deverá enviar-nos mensagem para: 

   Federação Portuguesa de Aeromode-

 Apartado 4519 

 1511-601 LISBOA - PORTUGAL  

 Telefone: +351 +217 166 812 

 Fax/Gravador: +351 +217 166 815  

   http://www.fpam.pt  


