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Troféu APSIA F3B - 2009  
 
Esta prova de Planadores  rádio controlados Multi-
tarefa realizou-se como estipulado no Calendário 
Nacional e  Calendário Internacional nos dias 2 e 3 
de Maio de 2009, nuns terrenos perto de Almar-
gem do Bispo, Sintra. 
O campo da prova situava-se numa propriedade 
privada, para o efeito emprestada, com um terreno 
de semeadura de forragem para gado, que forne-
cia um tapete de grande qualidade para a aterra-
gem dos planadores. 
O acesso era confuso, na localização, mas acessí-
vel por viatura com alguma facilidade. 
Estavam inscritos 15 concorrentes, sendo 8 de 
nacionalidade portuguesa, 6 espanhóis e um ale-
mão, mas presentes na competição estiveram apenas 14, já que um concorrente português não pode comparecer. 

ÍNDICE:       

1 - Troféu APSIA F3B 2010      1 e 2 de Maio  Sintra    Pags 1 e 2 

2 - Encontro Nacional de Aviões RC e 3º Aniversário CALIZ  15 de Maio  Barosa - Leiria  Pags 3 a 5 

3 - Jantar dos Campeões       15 de Maio   Leiria    Pags 6 a 8 

4 - X aniversário Hangar 13      16 de Maio  CTA   Alcochete  Pags 9 a 11 

5 - Programa de Educação      28 de Maio   Penela  /  Valongo  Pags 11 a 14 

6 - 1º Troféu CRO - Sta Margarida     29 e 30 de Maio  Santa Margarida  Pags 14 a 17 

7 - Taça de Portugal de F2       6 de Junho  Colégio Militar - Lisboa Pags 17 e 18 

8 - 6º Mira Pylon        13 de Junho   Pista de Mira   Pags 19 e 20 

9 - Troféu Artur Sereno      19 e 20 de Junho Paramos _ Espinho  Pags 20 a 22 
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 O alemão era uma novidade nas provas do nosso país , 
sendo os espanhóis já velhos conhecidos, pois todos os 
anos comparecem às nossas provas internacionais de 
F3B. A prova decorreu sem incidentes, com boas condi-
ções climatéricas e bom andamento dos diversos voos. 
Foram efectuados 4 voos completos, tendo a prova ter-
minado no Domingo, pelas 15h00. 

O vencedor indiscutível foi o alemão Gerard Koberlein, 
que mostrou como é fácil fazer grandes resultados,  
passeando calmamente a sua grande classe nesta pro-
va e dando um incentivo e interesse à competição e pro-
vocando nos outros concorrentes uma dinamização que 
se espera que traga frutos muito em breve. 
 Manuel Almeida 

 
Seguem-se mais algumas fotos deste evento, 
podendo ver-se aqui à esquerda, os três primeiros 
classificados por ordem decrescente, da esquerda 
para a direita. 

1º - Gerard Koberlein (GER) 
2º - José Quintas (ESP)  
3º - Jorge Infante (POR) 
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 Encontro Nacional de Aviões Rádio Controlados - FPAm (Esta gravura foi feita por alunas de uma escola de  
            Leiria, tendo como tema os aviões) 
3º Aniversário do CALIZ 
15 de Maio de 2010 
 
Campo de Voo do CALIZ - Barosa - Leiria 
 
O Encontro Nacional da FPAm foi este ano organiza-
do pelo Clube de Aeromodelismo do Liz e coincidente 
com o seu terceiro aniversário. 
O Encontro decorreu no terreno de voo do CALIZ, em 
Barosa e juntou muitos aeromodelistas locais e de 
outros  clubes, que assim quiseram honrar as duas 
instituições. 

A organização cuidada prestada pelos associados do CALIZ mais uma vez demonstrou a unidade e a simpatia 
com que este clube continua a saber receber. 
Presentes estiveram entidades do Município de Leiria, 
que apreciaram o Encontro e às quais se fizeram notar 
ser indispensável contribuir para uma melhoria das insta-
lações deste clube, tanto na sede como no campo de 
voo, o que pareceu encontrar apoio das mesmas. 
 Este clube, chefiado por Filipe Bernardino, tem marcado 
bem a sua presença, e apresenta uma coesão e um dina-
mismo que o levará bem longe, se souber manter estas 

qualidades, o que sinceramente desejamos. 
 
Neste 3º aniversário felicitamos também o José  
Marques pelo apadrinhamento e criação da ideia deste 
clube e pela desenvoltura que demonstra possuir.  
 
 J.Loureiro de Sousa  
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 Encontro Nacional de Modelos Motorizados Rc 2010 
 
 O Encontro Nacional de Modelos Motorizados Rc 
2010, teve lugar no dia 15 de Maio e contou com a 
presença de pilotos vindos dos vários pontos do país, 
que apesar do vento forte, não se inibiram de pilotar 
os seus aeromodelos. Os voos dos aviões a jacto 
deliciaram os inúmeros de visitantes que, acorreram à 

pista de Aeromodelismo do 
Caliz, sita na Barosa, Leiria, 
incluindo o Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria, 
Dr Raul Castro, que atenta-
mente ouviu as explicações 
dos procedimentos anteriores 
à descolagem do Modelo a 
turbina L-39. 
O Presidente da Federação Portuguesa de Aeromode-
lismo, Exmo Senhor João Loureiro de Sousa, felicitou o 
trabalho do Clube de Aeromodelismo do Liz, que se 
destaca pelo seu programa de formação de pilotagem e 
apoio às escolas secundárias, como sucede actualmen-
te com os alunos da escola secundária do Pinhal do Rei 
e do Centro de Estudos de Fátima. 

De referir que, os alunos do Centro de Estudos de Fáti-
ma, apresentaram o seu trabalho final na área de pro-
jecto durante o decorrer do evento e distribuíram alguns 
folhetos informativos junto dos presentes. 
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 O Aero Clube de Leiria, veio animar o encontro de aeromodelismo do Caliz, com passagens muito baixas de dois 
ZEPHYR 2000 ULM. 
No final do evento, festejou-se terceiro aniversário do Caliz, com um delicioso bolo.  

E ainda mais algumas fotos do mesmo evento: 
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 JANTAR DOS CAMPEÕES 
15 de Maio de 2010 
Restaurante Matilde Noca, Marrazes, Leiria. 
 
Como já é tradicional, a cerimónia de homenagem aos Campeões Nacionais do ano transacto efectua-
se sempre no dia de um dos Encontros Nacionais, em jantar para o qual são convidados os Campeões 
e ao qual assistem sempre o Presidente e a Direcção da FPAm, familiares dos homenageados e quem 
queira associar-se a tão distinta homenagem. 
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 Ser Campeão Nacional representa um título e uma posição que é difícil de atingir e que está muito lon-
ge de qualquer outro aeromodelista, pois representa um saber, uma disciplina, um esforço e um brio, 
que poucos são capazes de conseguir. 

Entende a FPAm que tais qualidades tem de 
ser reconhecidas e homenageadas e devem 
demonstrar um marco que é muito difícil de 
conquistar. 
Este ano foram convocados os 20 campeões 
nacionais do ano de 2009 e representando 
outras tantas classes, tendo comparecido 13 
elementos. 
 O jantar que foi apreciado, decorreu no Res-
taurante Matilde Noca, em zona reservada, 
onde depois do repasto o Presidente fez um 
pequeno discurso onde declarou a sua indispo-
nibilidade para continuar no cargo, ressalvou o 
facto de ter junto de si tantos Campeões e 
homenageou todos e cada um pelo facto de 

terem obtido o título de 2009.  
Passou-se depois à distribuição dos troféus con-
quistados, com a chamada de cada um, a respec-
tiva entrega,  com o aplauso dos presentes.  
 J.Loureiro de Sousa 
 

 
       Continua ==> 

   Amílcar Contente — Campeão em F2B 

José Goulão e António Mortinho  -  Campeões em F2F 

Serguei Fomin—Campeão em F2D 
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Bernardo Reis - Campeão em F3A - I 

João Mestre -  Campeão em F3B 

Marcelino Tomás  -  Campeão em F3D e em F3D - N 

João Faria  -  Campeão em F3F 

Mário Vilaça  -  Campeão em F3P - B 

Pedro Precioso  -  Campeão em F3P 
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10º aniversário do Hangar 13 
 
O Hangar 13 – Associação Aeronáutica, festejou a 
sua 10ª Primavera no passado dia 16 de Maio 
(Domingo) na pista do Campo de Tiro. 
Este ano quebrámos a tradição de festejar o Ani-
versário na nossa pista da Atalaia/Montijo, de for-
ma a permitir a presença de jactos e de modelos de 
maior porte. Tal, não teria sido possível sem a 
inestimável colaboração do Estado Maior da Força 
Aérea e muito em particular do Sr. Comandante 
do C.T. e todos os seus efectivos. 
Estiveram mobilizados vários militares da Polícia 
Aérea, bem como um carro  dos Bombeiros desta 
Unidade. 
Com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de 

Alcochete, o H13 disponibilizou o serviço de uma ambulância durante todo o encontro 
O dia esteve quente com céu limpo e com vento variando a intensidade ao longo do dia entre fraco, médio e forte, 
mas sempre soprando de norte, permitindo aterragens sem grandes componentes laterais. Os primeiros pilotos a 
inscreverem-se receberam bonés  (6 unidades patrocínio de uma loja e 30 de outra loja). 
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 Inscreveram-se 47 pilotos e foram efectuadas cerca de 21 mangas de voo com uma média de 15 minutos cada. 

Foi permitido um máximo de 5 modelos a voar simulta-
neamente 
Os espectadores presentes, que vieram em grande núme-
ro, puderam ver o voo de aviões de várias envergaduras 

(eléctricos, de combustão interna e jactos), planadores e 

helicópteros. 
 
O evento decorreu sem incidente, registando-se apenas a 
perda de 1 modelo de 1,5 metros de envergadura, na ber-
ma da pista oposta à área dos espectadores, devido à asa 
que se soltou da fuselagem. 
 
Para saciar a fome e sede dos presentes, uma caravana 
bar serviu comida. 
As mangas de voo, encerraram às 17h30 e procedeu-se à 
entrega de prémios e artigos enviados pelos patrocinado-
res do encontro 
                                                                                            A Direcção do Hangar 13 
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Programa de Educação   
                                                        
Seguem-se algumas fotos da actividade com o modelo do Programa de Educação da FPAm “ Libeli-
nha”, em construção e em voo, o qual foi realizado no âmbito do Módulo de Aerodinâmica I, da discipli-
na de Tecnologia  e Processos, na Escola Tecnológica e Profissional de Sicó.    
              Paulo Marques  
 

 
 
 
 
 

Continua  ==> 
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 Escola Tecnológica e Profissional de Sicó           em    Penela 
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Dia da Criança 
 
 
 
O dia da Criança decorreu no Campo 
de Futebol do S.C.C., no sábado, dia 
05 de Junho de 2010 na Freguesia de 
Campo Valongo. 

 
  
 
O convite e o desafio proposto pela 
autarquia às colectividades locais e 
nomeadamente ao CMVC de proporcio-
nar uma tarde de emoções às crianças 
foi aliciante:  
 

 
 
Montar um atelier de construção de 
pequenos aeromodelos para as crian-
ças construírem o seu próprio modelo 
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 Com a ajuda de aeromodelistas sócios do CMVC, era vê-los (eles e elas) a cortar, colar, pintar e fazer 
voar o modelo que acabavam de construir.  
Alguns de tão pequenos que eram, reclamando no colo da mãe “eu quero fazer um avião!” nos alegra-
vam o coração deixando um sentimento de que todo o trabalho efectuado nesta área é bem gratificante. 

 
Menos bom. 
Eles eram muitos, e toda a ajuda que o CMVC conseguiu para levar a cabo este desafio foi pouca, de 
forma que tudo o que tínhamos para oferecer se esgotou, deixando-nos um sentimento de tristeza em 
relação ao apoio conseguido, pois era possível conseguir mais. Dado ser a primeira vez que organiza-
mos um evento desta natureza, fica-nos a experiência para o próximo. 
 
Adelino Oliveira 
Presidente do CMVC 
     _________________________________ 

 

1º TROFÉU  
CRO / Sta MARGARIDA 

    Acrobacia Rádio Controlada 
             F3A—F3AN—F3AI 
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Realizou-se  nos dias 29 e 30 de Maio de 2010, no Campo Militar de Santa Margarida, o primeiro Troféu 
de acrobacia organizado pelo Clube de Rádiomodelismo de Oeiras, e tendo como palco uma pista tão 
longe da sua localização e sede, albergando as três classes de acrobacia, a classe FAI, a classe Nacio-
nal e a classe de Iniciados. 

 
 
 
A prova iniciou-se às 13 horas de dia 29 , ten-
do a manhã sido para treinos livres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Durante a tarde de sábado e manhã 
de domingo, dia 30, efectuaram-se 
doze mangas de classificação nas 
três classes. 
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 Concorreram  a esta prova seis pilotos na classe FAI, quatro na classe Nacional e 10 na classe Inicia-
dos, totalizando 20 concorrentes. 

Na Classe FAI classificou-se em primeiro lugar Rui Pedro Santos do CJA, em segundo Rui Ferreira do 
CRO e em terceiro João Paulo Santos do CJA. 

Na Classe Nacional classificou-se em primeiro lugar Joaquim Sá do SMP, em segundo Alfredo Morgado 
do CAPM e em terceiro João Santos Silva do PCR. 
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 Na Classe Iniciados classificou-se em primeiro lugar  Bernardo Reis do PCR, em segundo lugar  Bruno 
Mesquita do PCR e em terceiro lugar José Filipe do GAC. 

Esta prova correu de forma exemplar, bem organizada, não tendo havido qualquer queixa ou reclama-
ção. De notar um bom número de iniciados, o que faz pensar em boa competição proximamente no 
Nacional e depois na FAI. 
            J.Loureiro de Sousa 
     _______________________________________ 
 

Taça de Portugal de F2 – 
Voo Circular 
 
Realizou-se no dia 6 de Junho de 2010 a 
prova Taça de Portugal de Voo Circular, 
na Pista do Colégio Militar, com 15 pilotos 
presentes das classes F2B Acrobacia, 
F2C Corridas e F2D Combate. 
 
Esta pista é objecto de um protocolo entre 
o Colégio Militar e a FPAm, sendo a pista 
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 cedida à FPAm, em troca de ensino aos alunos do Colégio. 

Ao longo do dia foram realizadas diversas provas, tendo a atenção sido focada nas que envolviam a 
equipa selecção nacional que estava prestes a partir para o Campeonato do Mundo, em Gyula, na Hun-
gria. 
Os tempos realizados nas provas de Corridas, pela equipa António Cardoso – José Goulão, com o seu 

terceiro modelo, dado que os outros dois estavam reservados para o Mundial, faziam prever uma boa 
prestação na grande prova. Esta equipa tem tido muito bons resultados internacionais, com bastantes 
vitórias em provas de grande prestígio, tendo ficado várias vezes à frente de campeões do mundo e ten-
do tido mesmo a melhor marca mundial no ano transacto. 
Foi apresentada a equipa nacional, com o seu fardamento, constituída por: 
Chefe de Equipa – Jorge Santo 
Acrobacia – Amílcar Contente 
Corridas -  António Cardoso - José Goulão e António Mortinho – Luís Matias 
Combate – António Mortinho 
Neste próximo Campeonato do Mundo estão inscritos mais de trezentos concorrentes, dos quais em 
velocidade 55, em  corridas de equipas 90 representando 45 equipas, em acrobacia 82 e em combate 
79, totalizando 306 concorrentes. 
 
           J. Loureiro de Sousa 
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6º Mira Pylon  
 

Olá amigos aeromodelistas: 
Mais uma prova de pylon foi realizada no passado dia 13 (Domingo) de Junho pelo Clube de Aeromode-

lismo Asas de Mira – AM, contando assim para o Campeonato Nacional de Pylon-2010. 
 
O dia  esteve bom e propício á prática, embora com algum vento no alinhamento da pista, mas nada 
que afectasse o voo normal destes modelos de pylon. Este evento teve a presença de 6 pilotos, sendo 3 
pilotos portugueses e 3 pilotos espanhóis do Clube de Porrinho - Fura Ventos, que nesta altura do ano 
nos visitam com tanto agrado, para além dos pilotos estiveram presentes sócios do Clube AM a auxilia-
rem na realização da prova bem como outro “staf habitué” nestes tipo de eventos. 
Nesta prova foram realizadas 8 mangas, em que se obtiveram os seguintes resultados: 
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Seguem  algumas  fotos e para quem quiser 
mais seguem os links: 
http://img42.imageshack.us/img42/9412/
p6130012.jpg 
http://img20.imageshack.us/img20/8277/
p6130011.jpg 
http://img251.imageshack.us/img251/8709/
p6130010.jpg 
http://img684.imageshack.us/img684/9154/
p6130008.jpg 
http://img375.imageshack.us/img375/8038/
p6130007.jpg 
http://img265.imageshack.us/img265/7718/
p6130006.jpg 
http://img718.imageshack.us/img718/5994/
p6130004.jpg 

http://img810.imageshack.us/img810/8112/p6130003c.jpg 
http://img132.imageshack.us/img132/2324/p6130001r.jpg 
http://img684.imageshack.us/img684/6917/p6130045m.jpg 
http://img251.imageshack.us/img251/4748/p6130048n.jpg 
http://img692.imageshack.us/img692/4346/p6130044.jpg 
http://img175.imageshack.us/img175/2923/p6130025y.jpg 
Vasco  Santos – Q500 
CACOja 

      _____________________________ 

TROFÉU ARTUR SERENO 
 
O Troféu Artur Sereno, nome de um famoso e distinto aeromodelista campeão, tem sido realizado há 
muitos anos, e sempre na classe F3B – Planadores Rádio controlados Multi-Tarefa. 
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 Esta prova há muitos anos era efectuada no Campo de Tiro de Alcochete, depois de durante vários 
anos ser levada a efeito em S. Jacinto – Aveiro, donde teve de se retirar por imposição do comando da 
base, que não queria lá ninguém. 

Desta feita a LIPA, Liga de Iniciação e Propaganda da Aeronáutica, do Porto, encontrou possibilidade 

de ela ser realizada em Paramos, junto ao aeródromo do Aero Clube da Costa Verde, em terreno relva-
do com extensão suficiente para as necessidades. 
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É uma prova com grande tradição no país, que encontra agora outra, realizada no Sul e que parece    
também vingar, após algumas poucas edições bem conseguidas. 

 
Tradicionalmente os nossos vizinhos da Galiza 
estão sempre presentes, contrastando com os 
portugueses, que do sul não vão ao norte e do 
norte não vão ao sul. 
A prova foi, como era de esperar, bem organiza-
da e teve 11 concorrentes. 
 
Desenrolou-se na tarde de sábado e na manhã 
de domingo, tendo terminado por volta das 15 
horas com a distribuição de prémios. 
 
  J.Loureiro de Sousa  
 

 
    Carlos Novoa (ESP) 3º - José Quintas (ESP) 1º - Pedro Lemos (POR) 2º  
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Mais uma vez relembramos a necessidade de nos fornecerem material para publicação nes-
tes boletins. Enviem fotos e um pequeno texto descritivo dos eventos a que dizem respeito. 
 
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, na 
 
Rua Aristídes de Sousa Mendes, No. 4C E2, Telheiras 

1600-413 LISBOA, PORTUGAL 

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

 Federação Portuguesa de Aeromodelismo 

 Apartado 4519 

 1511-601 LISBOA - PORTUGAL  

 

O horário de atendimento é das das 10h00 às 14h00 e das 15h00 às 19h00 de segunda a 
sexta-feira. Estamos 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. 
Pode também contactar-nos por telefone ou por mensagem e fax para os números: 
 
 Telefone   —   217 166 812 
 Fax/          —   217 166 815 
 
Se quiser contactar-nos por intermédio de correio electrónico deverá enviar-nos mensagem 
para:  
  fpamnews@gmail.com 
 
            Edição: Emanuel Fernandes  


