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Boletim Informativo da Federação Portuguesa de Aeromodelismo, UPD 

  Nº — 5 Setembro/2008 

Fala o Presidente 
 
A nossa pesada juventude 

 
Ao longo dos anos a FPAm tem crescido 
significativamente, quer em número de 
clubes, quer em número de praticantes. 

Este é um facto perfeitamente assente e 
definido e que nos orgulha e dá razão ao muito trabalho de 
muita gente, durante muitos anos e a tudo o que tem sido 
feito em prol desta modalidade desportiva, para a dar a 
conhecer e para a tornar credível e apetecível perante todos. 

No entanto há um facto que nos preocupa muito, que é o 
sucessivo decréscimo do número de jovens que abraçam o 
aeromodelismo. 

Claro que sabemos que praticar aeromodelismo não é tão 
fácil como outro jogo qualquer, como o futebol, o basquetebol, 
o voleibol, o ténis e muitos outros, em que meia dúzia de 
regras e um par de sapatos fazem o jogo, sendo o resto,  o 
aperfeiçoamento e a distinção obtidos da mesma maneira que 
no aeromodelismo, ou seja, através da criação de objectivos , 
de persistência, de tenacidade e de todas as virtudes que 
distinguem um campeão. 

Nós também temos campeões que demonstram essas 
virtudes e que lutam consigo próprios para chegar a um lugar 
que os distingue e até temos  três campeões jovens. 

Mas se olharmos bem para o que nos cerca verificamos que a 
média de idade dentro do aeromodelismo é muito alta, o que 
significa falta de jovens. 

Efectivamente o fenómeno que tem acontecido e que não é 
só apanágio do aeromodelismo, dado que em quase todas as 
modalidades desportivas está a acontecer o mesmo, é que 

não há jovens para praticar desporto, ou haverá em número 
que deveria ser grande e não o é. 

Esta situação não é só má para o aeromodelismo, é má para 
todos os desportos e actividades desportivas e é fruto do 
pouco interesse das massas juvenis em tudo o que dê 
trabalho e implique esforço, regras e disciplina. 

Efectivamente é muito mais apetecível brincar com o 
computador, ou os jogos dos telefones, ou a playstation, ou 
ver televisão, ou não fazer nada, ou fazer asneiras, do que ter 
horas para treino, dias para treino, repetir um número 
indiferenciado de vezes as mesmas coisas até as fazer com 
desenvoltura. 

 Esta situação é fruto de muitas coisas entre as quais se 
contam a educação que os pais imprimem, a falta de 
estruturas para o desporto, o desporto escolar pouco 
acompanhado, a falta de dinheiro do país e a crise económica 
em curso. 

E, o ter jovens ou não ter, é a diferença entre ter competição 
ou não ter. 

É que um jovem entra facilmente em competição, o que é 
uma escola para a vida, mas o adulto já não entra em 
competição, tem medo dela, tem vergonha de perder, tem 
receio de pôr as suas aprendizagens  à vista de todos, 
refugia-se no praticar só por brincadeira, só por passatempo, 
não admite críticas e vive iludindo-se julgando tirar partido 
das suas capacidades, que não domina, que não desenvolve 
e que muitas vezes determinam um abandono. 

Felizmente há excepções ! 

Mas torna-se indispensável chamarmos os jovens.  Todos 
nós, sem excepção. 

 
Loureiro de Sousa  

       Presidente        
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3ª Gala Desportiva da Cidade de Tomar  
Clube de Jovens Aerocalminhas 

No passado sábado dia 5 Julho de 2008, realizou-se a promovida pela Câmara Municipal de Tomar em que  o 
nosso Clube de Jovens Aerocalminhas participou. Esta manifestação desportiva decorreu no Pavilhão onde já 
realizámos dois eventos de voo de interior (Indoor), pelo que entenderam os organizadores convidar-nos pois já 
podíamos assim mostrar  algo ao público em espaço fechado e perto dele.  

Durante 20 minutos o Aeromodelismo fez vibrar os presentes a avaliar pelos aplausos. Primeiro apresentámos um 
vídeo que elaborámos de propósito para o evento, depois  estiveram 2 modelos no ar a efectuar voos de instrução 
ao mesmo tempo que um terceiro evoluía efectuando acrobacia. Para finalizar um dos nossos miúdos apresentou 
uma sessão aeromusical que deixou as pessoas, sem exagero, a delirar ! 

João Roque 
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TAÇA DE PORTUGAL  -  F3A  2008   
Clube de Aeromodelismo de Alverca do Ribatejo 
 
A TAÇA DE PORTUGAL  -  F3A  2008, foi disputada nos dias 28 e 29 de Junho 
na pista do DGMFA em Alverca, estando a sua realização a cargo do Clube de 
Aeromodelismo de Alverca do Ribatejo – CAAR. Tratando-se da primeira prova 

pontuável organizada 
por este clube, é com 
agrado que podemos 
afirmar que tudo 
decorreu dentro dos 
parâmetros exigidos, 
quer logísticos quer 
dos Regulamentos 
Desportivos Nacionais 
e FAI. 

Seria de esperar um 
maior número de 
concorrentes para um 
e v e n t o  d e s t a 
natureza, como é a 
disputa da Taça de 
Portugal, mas a 
vontade dos que se 

propuseram vir até aqui, serviu para manter vivo o entusiasmo e camaradagem aeromodelística ao longo dos 
dois dias de competição. 

Participaram 6 aeromodelistas na classe FAI, 2 
na classe Nacional e apenas 1 na classe 
Iniciados, para um total de 9 concorrentes. 

No primeiro dia Sábado, ainda antes do início 
das “hostilidades”,  procedeu-se à marcação da 
pista, colocação das bandeiras de sinalização e 
montagem do pavilhão que viria a ser 
polivalente, para a instalação do secretariado, 
quadros de prova e, como não podia deixar de 
ser, para permitir algum repouso dos 
intervenientes, dadas as condições climatéricas 

verificadas durante o fim de semana ( um calor 
abrasador ).  

Os condicionalismos verificados pelas 
festividades do 90º. Aniversário das OGMA, 
também contribuíram para o bom e ritmado 
andamento da prova pois tínhamos acordado 
fazer uma pausa de 30 minutos, para permitir um 
treino de helicópteros da Força Aérea. Mesmo  

Concorrentes das Classes F3A Nacional e 
F3A Iniciados 

Missão ingrata, mas 
imprescindível — Júri a trabalhar 
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assim foi possível efectuar 3 mangas no 
Sábado, seguindo-se um merecido jantar de 
confraternização num restaurante próximo do 
local de voo. 

A última manga foi disputada na manhã de 
Domingo, assim como a apresentação das 
classificações finais e entrega de prémios. Não 
queremos deixar de referir que a utilização de 
um programa informático, foi fundamental para 
que em tempo útil fosse possível entregar as 
classificações atribuídas pelos juizes a cada 
concorrente imediatamente a seguir a cada 

voo, assim como a afixação das classificações 
finais e consequente entrega de prémios. 

Na manhã de Domingo fomos confrontados com a 
necessidade de imprimir um ritmo mais intenso, 
porque contrariamente ao autorizado pela 
Entidades Oficiais para utilização da pista até às 
15,00 horas, fomos avisados ao iniciarmos a última 
manga, que só poderíamos permanecer no local até 
às 12,30 horas, para dar oportunidade à passagem 
e movimentação de aeronaves em dia do 
Aniversário já referido. Apraz-nos informar que 

devido à colaboração de todos os intervenientes, pelas 12,20 “batíamos em retirada com missão cumprida“. 

Do exposto infere-se que tudo decorreu com normalidade, não querendo deixar de manifestar o nosso 
agradecimento às Entidades Militares pela oportunidade que nos foi concedida para utilização da pista neste fim 
de semana tão movimentado, aos Quadros da Prova, aos Concorrentes e aos Colaboradores. Honrou-nos a 
presença do Senhor Comandante da Unidade e sua família, não só no Sábado mas também no Domingo, o qual 
amavelmente colaborou na entrega dos prémios. Mais uma vez o nosso obrigado.  

Estamos preparados para novos eventos, esperando que a competitividade prospere para bem da modalidade e 
que desapareça o que por vezes se ouve em sussurro, “ são sempre os mesmos !!! “ . 

Votos de bons voos e em segurança. 

Rui Fonseca 
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7º Encontro Verde Horizonte 
Associação de Modelismo Verde Horizonte 
 
No dia 6 de Julho de 2008, decorreu na Pista da 
Caldeirinha o 7º Encontro Verde Horizonte. O evento, 
inserido na comemoração do 5º aniversário da AMVH, 
contou com a presença de 11 participantes de vários 
pontos do país, trazendo em geral cada um deles mais 
do que um de modelo. 

 
Apesar do vento forte que se fazia sentir (cerca de 
14Km/h), não constituiu qualquer obstáculo para os 
pilotos presentes, que sem receios rasgavam os céus de 
Mação e exibiam as suas manobras ao público presente. 
Foi até um benefício para um participante em particular 
que decidiu aproveitar as fortes orográficas para fazer 
uns voos com planador. 

 
No decorrer do dia, que foi passado num ambiente de boa 
disposição e grande convívio, foi servido gratuitamente o almoço 
no local do encontro e foram distribuídas algumas lembranças. 
Realizou-se ainda um sorteio de vários prémios, nomeadamente 
um simulador destinado ao público presente, com a intenção de 
cativar mais pessoas para o Aeromodelismo, estando destinado 
para os participantes um helicóptero e um aeromodelo. 
 
Para despedida, efectuaram-se mais alguns voos de 
demonstração e terminou assim o dia na Pista da Caldeirinha. 
No entanto, os organizadores do evento completaram os 
festejos do 5º aniversário com a presença na 15ª Feira Mostra 
do Concelho de Mação, que decorreu durante todo o fim de 
semana, divulgando a modalidade e aproveitando também para 
difundir o evento e o Aeromodelismo. 
 
Agradecemos aos elementos do clube Os Pikuinhas que mais 

uma vez estiveram presentes e animaram o nosso encontro. Obrigado também ao senhor Carlos Durães que 
infelizmente não pode almoçar connosco, mas que esteve presente e adicionou o agradável espaço da 
Caldeirinha à sua saga Cularis. Resta agradecer a todos os restantes participantes, que mais uma vez se 
associaram ao evento, a todas as pessoas que o tornaram possível, e ao público presente. 
 
Um bem-haja a todos. 

Rodrigo Assunção 
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4º ENCONTRO FESTAS de S.PEDRO 

Secção de Aeromodelismo do Clube Automóvel de Porto de Mós  
 

A secção de Aeromodelismo do 
Clube Automóvel de Porto de Mós 
realizou no dia 6 de Julho mais 
um encontro, evento este, 
integrado nas festas de S. Pedro 
em Porto de Mós. Com o objectivo 
de ser um convívio entre os 
participantes da modalidade, 
propusemo-nos também divulgar a 
modalidade entre a população. A 
razoável afluência de público a 
assistir ao voo das nossas 
máquinas leva-nos a concluir que 
objectivo foi atingido. 

Tivemos a presença de bastantes 
praticantes de vários clubes, 
nomeadamente: Clube de Jovens 
Aerocalminhas (CJA), Clube de 
Aeromodelismo do Lis (CALIZ), Clube de Aeromodelismo de Setúbal (CAS) e Clube de Rádiomodelismo de 

Oeiras (CRO). 

Apesar do encontro ser integrado nas Festas de S. Pedro, o 
Santo não colaborou, pois, durante todo o dia houve ventos 
fortes e de rajada. No entanto os 17 pilotos inscritos não 
desistiram e voaram quase ininterruptamente durante todo o dia. 

Dos cerca de 30 aviões presentes, houve 2 
F3A´s, vários Trainer´s, alguns escalas e vários 
eléctricos. Os Helis não gostaram do vento e 
ficaram dentro dos carros. Houve vários 
baptismos de voo. Muito nos alegra o interesse 
dos jovens pela modalidade.        

Agradecemos a presença do Srº Presidente do Município da Batalha, António Lucas, e do Srº Vice-Presidente 
da FPAm, Rui Ferreira. 

Tudo isto não teria sido possível sem as melhorias feitas na pista, tendo agora uma pista cruzada e as áreas 
laterais  mais amplas ,melhorias essas feitas com os meios disponibilizados pelas Câmaras Municipais de Porto 
de Mós e da Batalha, Junta de Freguesia de Reguengo do Fetal e algumas empresas que cederam materiais. A 
todos o nosso obrigado. 

Alfredo Morgado 

João Paulo e o seu WOT 4 
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Encontro de Hidros 
Hangar 13 

 

O Hangar 13 (H13), organizou uma vez mais o seu 
encontro anual de Hidroaviões. O encontro 
realizou-se a 6 de Julho na Barragem de Pegões 
do Concelho do Montijo, propriedade da Adega 
Cooperativa de Pegões, a quem agradecemos a 
cedência do espaço para este evento. 
O encontro contou com a presença do CAS, ARM 
e PCR, para além dos sócios do H13, claro. 
Este ano, devido ao pedido de vários sócios, o 
encontro esteve aberto ao nautimodelismo. Houve 
quem levasse barcos, outros aviões, e ainda 
outros que levaram ambos. 

Foi realizado apenas um único controlo de 
frequências. Para evitar "conflitos" de "taxiagem" 

dos aviões, o local dos aeromodelistas ficou 
separado do local dos nautimodelistas. 
O resgate dos aviões e dos barcos foi efectuado 
com uma moto de água, propriedade do sócio 
António Crespo. 

Apesar do forte vento, que se fazia sentir, houve 
quem voasse pequenos eléctricos. A situação apenas 
se complicava durante a amaragem e descolagem, 
quando o vento insistia em fazer os aviões capotar. 

Resumindo, este foi um encontro onde miúdos, 
graúdos e familiares se divertiram neste agradável 
local, como fazem testemunho as fotos do encontro. 
Para o ano haverá mais com toda a certeza!  

Até lá, Bons Voos! 
José Borges 
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Encontro Nacional de Maquetas  
FPAm / Modelismo Clube de Pombal 
 
O Encontro Nacional de Maquetas  realizou-se  em Pombal na pista do 
Casalinho, no dia 12 de Julho de 2008. 

A maqueta que ganhou o encontro foi sem dúvida uma à escala real, 1:1 ,  
toda branca com telhado vermelho, bem equipada, maior que a anterior e 

mais defendida. 

Estou sem dúvida a falar da nova sede do Modelismo 
Clube de Pombal, erigida no mesmo local  onde há dois 
anos ardeu criminosamente a anterior  sede, feita de 
madeira , onde o clube e seus sócios perderam tudo o 
que tinham:  os aviões, os comandos, os 
sobressalentes, as coisas do bar, o computador, o 
sistema de som e muito mais, mas muito mais 
importantes, os seus sonhos, que se misturaram com a 
raiva e o desespero de ver um trabalho insano de alguns anos reduzido a cinzas. 

Confesso que temi o pior no seio deste clube, depois de tamanha adversidade, mas devo confessar que a 
tenacidade que demonstraram, a união que mantiveram, ultrapassaram  tudo o que se pode imaginar. 

Parabéns, gente de fibra, tem a minha admiração. 
       J.Loureiro de Sousa  
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Jantar de homenagem aos Campeões Nacionais 
Federação Portuguesa de Aeromodelismo 
 

Realizou-se  no dia 12 de Julho de 2008 pelas 20 horas, no restaurante S. Sebastião, perto de Pombal, o 
tradicional jantar de homenagem aos Campeões Nacionais do ano anterior, portanto aos vencedores de 2007. 

Compareceram nove dos catorze 
C a m p e õ e s  n a s  d i v e r s a s 
categorias e classes, pessoas 
s e u s  f a m i l i a r e s ,  a l g u n s 
aeromodelistas bem como o 
Presidente da FPAm e quatro 
elementos da Direcção. 

A entrega dos trofeus fez-se logo a 
seguir ao jantar, após breves 
palavras do Presidente que 
assinalou a honra que tinha em 
estar presente e entregar aos 

Campeões a lembrança da sua actuação no 
campeonato do ano transacto, considerando que o 
melhor modo de evoluir dentro de qualquer classe, 
seja no Aeromodelismo ou em qualquer outra 
modalidade desportiva é o delinear de objectivos e 
a luta regular para os conseguir. 

Quando isto acontece o ser Campeão aparece 
quase naturalmente e significa uma vontade 
férrea de cada um em evoluir e manter-se  
melhor do que os seus pares. 

A  t o d o s  o s 
C a m p e õ e s 
Nacionais de 2007 
prestamos, de novo, 
a s  n o s s a s 
homenagens. 

 

João Barbosa 
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Encontro de Barrosas - 2008 Julho 13 
Liga de Iniciação e Propaganda Aeronáutica (LIPA)  
 

Barrosas é, para os planadoristas de encosta cá do Norte, 
assim uma espécie de santuário, isto até pelas dificuldades 
de acesso que os veículos de todo o terreno vão escavando 
para seu gozo e nossa arrelia. 

É um pouco para como que fazer uma 
romagem que insistimos em marcar ali um 
encontro, sempre com o coração nas mãos... 
haverá vento?... Desta vez houve. 

Desta vez houve, embora não fosse nada daquilo que 
gostávamos ou seja daquele em que até os sapatos 
voam, sapatos com asas. Não tendo sido assim, 
voava-se era nas pedras. Quem conhece o local sabe 
do que falamos. Com o vento proveniente mais de 
Oeste, às vezes mesmo de Oes-Sudoeste, não há 
remédio que não seja voar sobre as pedras, o que 
deixa quase sempre um pequeno aperto na barriga. 

Nestes meses de férias, é sempre complicado conseguir uma 
boa participação. Fulano? Está para fora! Cicrano? Chega no 
próximo dia 15. Falta de pontaria. Resta quase sempre é o 
núcleo duro de cada especialidade que começa a mostrar ser 
o mesmo em todas as especialidades. 

Núcleo ou 
não, duro ou 
não, ali em 
B a r r o s a s 
tivemos um 
compostinho 

grupo que se fartou de desenferrujar os dedos, e as pernas, 
porque descer a encosta faz sempre lembrar, especialmente 
na subida, os que garantem que o Aeromodelismo não é 
desporto. 

Para o ano há mais. 
 António Varzielas   

Fotos de Francisco Piqueiro 
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1º Troféu MCPO – F3A – 2008 
Modelismo Clube de Pombal 
 
Compareceu algum público, para ver o primeiro Troféu do Modelismo Clube de Pombal, que se realizou na pista 
de Aeromodelismo desta cidade em 19 e 20 de Julho de 2008, mas ainda assim muito menos do que 
gostaríamos. 

Na classe F3A-FAI estiveram presentes 7 concorrentes, Hélder Cabeça , Rui 
Ferreira e Bruno Heleno do CRO, Couto Rosado do CRAM, António Costa do 
IFCT,  Rui Pedro  Mendes e João Paulo do CJA.  

Na classe Nacional - F3AN, estiveram presentes 4 concorrentes, Alfredo Morgado 
do CAPM, Walter Silva e Diogo Surrador da LAC e João Santos Silva do 
Aeromania 

Na classe de Iniciados F3AI, não houve inscritos, situação que se torna 
preocupante e determina uma acção a ser bem pensada pelos clubes sobre o 
modo de tornar atractiva a classe de modo a levar os jovens a participar mais na 
pista do que  no virtual do computador.  

Nota positiva para a Câmara de Pombal que já reconstruiu a sede do clube, agora com menos probabilidades de 
arder como aconteceu à anterior. Um obrigado de todo o Aeromodelismo à edilidade 

José Carlos Ferreira 
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Encontro de Bragança — 2008 Julho 26 
Liga de Iniciação e Propaganda Aeronáutica (LIPA)  
 
Uma vez mais lá fomos até Bragança. 
Obrigados pela forma como sempre nos 
recebem os nossos confrades locais, 
mesmo quando às vezes a vontade seria 
evitar a jornada porque a semana foi longa 
e cansativa, pés (rodas) a caminho e tudo 
começa bem. 

O grupo local tem crescido em número, 
nada de exponencial mas tem crescido o 
que é sempre gostoso de constatar. 

Tratando-se dum encontro onde 
habitualmente se faz reboque de planador 
por avião, e onde eu costumo aproveitar 
desse particular, desta vez, razão da falta 
de tempo, ou de cuidado, lá fiz mais uma 
“burrada”, embora atribua as culpas a um 

servo de aileron que falhou em reboque e a 
poucos metros do chão. Crash!!! Reparável. 

O Maia e o filho Pedro, fizeram neste particular 
a necessária representação e fizeram-na bem. 

Com alguns pequenos azares, coisas a que nós 
aeromodelistas estamos habituados, as coisas 
lá foram decorrendo, voando-se o que havia 
para voar, jactos elécticos, moto-planadores 
eléctricos, escalas com menos boas 
lembranças do resultado mas também outros 
modelos  de cujas diferenças se tirou o máximo 
de proveito e prazer. 

Como quase sempre, um considerável número 
de pessoas se desloca ao aeródromo para 
assistir às nossas “brincadeiras” e costuma, 
uma vez mais tive prova disso, contactando-
nos, manifestar do seu interesse por estas 

coisas de aviões, o que sempre nos deixa 
um não sei quê de missão cumprida. 

Do dia a seguir, 27 de Julho, fica o luto 
pelo piloto daquele Aeroclube que, 
conscientemente, se terá feito despenhar 
no mar. 

Destes encontros que fazemos em 
Bragança, obrigação nossa, no mínimo 
perante os associados que ali temos, fica 
sempre, sempre e também o 
reconhecimento devido ao Luís Silva, 
motor das facilidades no local que sempre 
acabam por fortalecer e renovar a nossa 
vontade de voltar. 

António Varzielas 
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Encontro de Bragança — 71º Aniversário da LIPA- 2008 Agosto 3 
Liga de Iniciação e Propaganda Aeronáutica (LIPA)  
 

Desfalcados de ajudas para o habitual montar de mesas e sombras, resolvemos desta vez que a nossa pequena 
comemoração teria lugar à hora do lanche. 

Primeiro porque a presença esperada mas não concretizada do nosso único sócio fundador vivo, sr. Carlos 
Oliveira, recomendava, justamente o que não iriamos ter. Uma sombra confortável, coisa que naturalmente, nos 
meses de Verão, chega só bem depois da hora do almoço. Atenção, falamos do sr Carlos Oliveira mas, muito 
mais gente sente, naturalmente, que há horas um bocado “pesadas” ali no sol do CVL. Foi escolha nossa face 
ao exposto mas, parece que não esteve mal porque em Agosto os dias são ainda bem grandes. 

É verdade, não tivemos o sr. Carlos Oliveira mas tivemos muita gente que na hora da verdade rodeou 
convenientemente a mesa e, cantando Parabéns, ajudou a esvaziar o suporte líquido e borbulhante que garantia 
a qualidade e boa factura do bolo de aniversário. Correu bem e escorreu melhor. 

Alguns de nós tínham almoçado num restaurantezinho ali próximo, simpático e acolhedor e ficamos, 
naturalmente predispostos para o festejo que depois se realizou. 

No plano aeromodelistico, voou-se, um pouco de tudo o que havia e houve até e também um pouco de lenha 
para colar. Coisas sem importância  a que estamos por demais habituados embora não gostemos. 

Um muito obrigado aos que puderam estar presentes e em especial aos que se deslocaram de mais longe para 
estar e festejar connosco. 

Sabendo muitos em férias, pois que as gozem bem e de saúde porque para o ano será o 72º 

Se formos vivos, teremos de fazer uma festa de arromba quando forem os 75. Até lá, vamos voando. 

António Varzielas 

 
Open Internacional de F3F - Santa Iria Race 2008  
Associação de Planadores de Santa Iria de Azóia (APSIA)  
 
Nos dias 12 e 13 de Agosto de 
2008 realizou-se na encosta de 
Santa Iria da Azóia a Santa Iria Air 
Race, a contar para o Eurotour F3F 
2008, tendo contado com 24 
participantes, dos quais 11 eram 
portugueses. Realizaram-se 16 
mangas, tendo a volta mais rápida 
sido de José Carrion com 35,16s, o 
que constitui novo recorde da 
encosta e novo recorde nacional. 
Caro José, Parabéns! 

Muito vento logo de manhã em 
ambos os dias embora muito variável 
e com muitas térmicas à mistura, 
elevado número de participantes, 
excelente nível técnico-desportivo, 
óptimo ambiente, grande fluidez na 
continuidade dos voos, grande "desgraça" nas aterragens produto de fortíssima turbulência, muito boa 
disposição geral, grande desportivismo e boa organização. Notória alguma "ferrugem" dos nossos atletas 
nacionais, produto de um ano com pouco vento para treinos e nenhuma prova realizada até à presente data. 

Vítor Gandarela 
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Classif. Nome do Piloto País Pontos 

1 Franz Demmler Germ 12701 

2 Espen Torp Nor 12540 

3 Iñaki Elizondo Esp 12270 

4 Gerardo Lozano Esp 12160 

5 José Carrion Esp 12131 

6 José Costa Por 11980 

7 André Austen Germ 11974 

8 Kjell Gai Nor 11825 

9 Álvaro Silgado Esp 11783 

10 Andoni Gorriñobeaskoa Esp 11718 

11 Pedro Lemos Por 11477 

12 João Faria Por 11454 

13 Claudio Figueiredo Bra 11305 

14 Américo Gonçalves Por 11155 

15 Vitor Gandarela Por 11055 

16 João Figueiredo Por 10867 

17 Manuel Costa Por 10661 

18 José Rocha Por 10567 

19 Tomas Norrby Swe 10446 

20 João Costa Por 10134 

21 Lorenzo Dávila Esp 8585 

22 João Mestre Por 6237 

23 Rui Silva Por 4423 

24 Fernando Moro Esp 2293 
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Workshop de aeromodelismo 
FPAm / Clube de Aeromodelismo “Os Caças” 

      

O Comité Português 
da Organ ização 
Mundial de Educação 
Pré - Escolas e a 
Associação de 
Jardins - Escola 
João de Deus 
pediram à FPAm 
uma intervenção 
comunitária junto de 
p o p u l a ç õ e s 
desfavorecidas dos 
concelhos de Lisboa 
e Amadora. 

Com o objectivo de promover a 
melhoria da qualidade de vida 
destas comunidades e numa 
perspectiva de igualdade de 
oportunidades. 

Neste sentido foi-nos pedida 
uma visita interactiva que 
contemplasse um workshop de 
Aeromodelismo e algum material 
experimental e pedagógico para 
oferecer a 32 crianças, oriundas 
dos Bairros do Casal do Silva e Bairro do Casal da Mira. 

Foi efectuada no dia 26 de Agosto uma tarde de convívio na pista 
do Colégio Militar, com demonstrações de voo, baptismos de voo e 
construção de um pequeno planador, tendo sido o grupo de 
Aeromodelismo “Os Caças” a concretizar esta acção, através do 
Carlos Filipe Grácio, do Fernando Jorge Costa e do José Filipe, com 
a disponibilidade de instalações oferecida pelo Colégio Militar. 

Esta acção foi um grande êxito, que contribuiu para os objectivos 
traçados de modo excelente, na palavra de Mário Peralta, um dos 
monitores presentes. 

Os 32 miúdos e miúdas  ficaram deliciados com o voo e a experiência e com o pequeno planador  Mosquito 
para construir. 

                                                                                               Carlos Filipe Grácio 
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Apartado 4519 

1511-601 LISBOA 
 

tel: 217 166 812 
fax: 217 166 815 

 

www.fpam.pt 
fpam@fpam.pt 

AGENDAAGENDAAGENDA   

Os últimos dois números do Boletim levam-me a recordar um adágio muito 
conhecido “Uma imagem vale mil palavras”. O nosso primeiro número especial — o 
‘Jactos’ de Maio passado — aparece assim quase como uma enciclopédia de várias 
dezenas de milhares de palavras... E ainda bem que assim foi. 

Infelizmente, nestes dois últimos números, artigos houve que não puderam contar 
com o (precioso) apoio da imagem. Facto tanto mais estranho quanto é grande a 
proliferação das máquinas digitais, cada vez mais versáteis e fornecendo imagens 
com uma qualidade com a qual só podíamos sonhar um par de anos atrás. E isto 
sem falar nos ‘télélés’... Nos dias de hoje, qualquer miúdo (sim, miúdo! - sabem, 
aqueles que ainda andam nos 1º e 2º ciclos do Ensino Básico...) tem um ‘télélé’ com 
máquina digital incorporada... com, pelo menos, 1M de resolução!... Então PORQUÊ 
ESTA FALTA DE IMAGENS PARA OS ARTIGOS??? 

Colegas... Um pequeno esforço... Mandem fotos. Todos beneficiaremos com isso. 
Aqui fica, desde já, o agradecimento da equipa.   

      Arnaldo Correia    

Competição 
 
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 )  
 
18 Outubro — I Troféu CAAR - F3P 2008 (F3P)  
 
2 Novembro — II Trofeu AC Modelismo (F4C)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encontros 
 
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) 
 
5 Outubro — Tomar Indoor (F3 Indoor) 
 
5 Outubro — 7º Encontro ACA (F3 Todas) 
 
11 Outubro — 3º Outdoor Pombal (F2 Todas, F3 Todas,  
F4 Todas) 
 
11 Outubro — Encontro Nacional de Planadores RC (F3B, J;  
F5 Todas) 
 
18 Outubro — Fun Fly (F3 Todas) 
 
1 Novembro — II Encontro F3B Speed 2008 (F3B) 
 
2 Novembro — Taça Outono 2008 (F4C) 
 
8 Novembro — Encontro Nacional Modelos de Interior VL  
(F1  Indoor Todas) 
 
9 Novembro — Magusto dos 71 (F3 Todas) 

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


