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Boletim Informativo da Federação Portuguesa de Aeromodelismo, UPD 

  Nº — 8 Março/2009 

Fala o Presidente 
 
O Mundial de Acrobacia 
 
Um acontecimento tão importante 
como o Campeonato Mundial da 
FAI para Acrobacia com Modelos 
Rádio Controlados – 2009, que 
como se sabe vai ter lugar em 
Pombal, de 19 a 29 de Agosto 
deste ano, não pode deixar de ser 

notícia em todos os Boletins que possam até lá ser 
emitidos. 

Constitui a maior prova jamais efectuada em 
Portugal, sob nomeação da Federação Aeronáutica 
Internacional e com a maior participação de sempre, 
em número de países e em número de pilotos. 

É preciso divulgar alguns números para se poder 
fazer estas e outras considerações, agora e durante o 
presente ano. Em inscrições preliminares estão neste 
momento inscritos quarenta e um países com 115 
pilotos, entre os quais a nata da acrobacia mundial. 

É necessário dizer que teremos entre nós nada mais, 
nada menos do que quatro Campeões do Mundo: 

Tsugutaka Yoshioka, Japan   Campeão em 1973 

Wolfgang Matt, Liechtenstein Campeão em 1975 
        e 1979 

Christophe  Paisant-le-Roux, France Campeão em 
     1999,2001,2003 e 2005 

Mario “Quique” Somenzini, USA Campeão em 2007 

O Campeão dos Campeões é, no entanto, o austríaco  
Hanno Prettner  que  venceu nada mais nada menos 
do que sete Campeonatos do Mundo, nos anos de 
1977,1981,1983,1985,1987,1989 e 1993. 

É também, junto com Christophe Paisant-le-Roux, 

este o segundo maior vencedor de Campeonatos 
Mundiais como acima mencionado, possuidor do 
Diploma Alphonse Penaud, distinção concedida pela 
Federação Aeronáutica Internacional por serviços 
desportivos distintos, a quem tenha sido pelo menos 
três vezes Campeão Nacional do seu país, ou uma 
vez Campeão Mundial ou tenha três recordes 
mundiais. 

Tsugutaka Yoshioka é distinguido com a FAI Air 
Sport Medal em 2003, pelos seus serviços fora do 
vulgar em actividades aeronáuticas, com organização 
de Campeonatos do Mundo ou Continentais e 
promoção da actividade em camadas jovens. 

Wolfgang Matt  foi em 2000 considerado Desportista 
do século, no seu país. 

Além destas distinções ficam outras na memória das 
pessoas, como os nomes dos modelos que criaram e 
com os quais muitos de nós voamos, como o Blue 
Angel de Yoshioka, o Saphir de Wolfgang Matt ou o 
Curare de Hanno Prettner. 

  Loureiro de Sousa 
Presidente       
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ENCONTRO NACIONAL DE PLANADORES RADIOCONTROLADOS 
 Federação Portuguesa de Aeromodelismo 
 

Em 14 de Fevereiro de 2009 realizou-se no Campo de Tiro de Alcochete o Encontro 
Nacional de Planadores deste ano. 

Estiveram presentes quase duas dúzias de aeromodelistas, o que permitiu estar 
sempre toda a gente no ar. Dos muito pequenos aos muito grandes, dos não 

motorizados aos eléctricos, 
dos que são  postos no ar 
pelo elástico aos que são 
rebocados, houve de tudo e 
todos foram espectáculo. Não 

houve nem acidentes nem incidentes, tudo correu bem até à hora 
em que fomos almoçar, por volta das catorze horas e qualquer 
coisa. 

A partir daí tudo, ou quase tudo correu mal. Um só empregado para 
muita gente determinou que uma pessoa não fosse servida e os 
outros fossem mal e, pior do que tudo, só conseguimos sair do 
restaurante já passava das 17 horas. 

Xeirámar nunca mais! 
J. Loureiro de Sousa 

E agora não 
digam que ele só 
sabe fazer voar ... 
papéis!? 
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Um sábado com o Internato Masculino de Leiria 
Clube de Aeromodelismo do Liz  
 

O Caliz deu a conhecer o aeromodelismo a alguns dos alunos do Colégio D. Dinis, mais 
conhecido por Internato Masculino de Leiria, no passado dia 7 de Março. 
Esta iniciativa teve como objectivo concretizar o sonho dos mais pequenos que, na tarde de 
sábado, tiveram o prazer de pilotar e sentir a adrenalina aos comandos das pequenas máquinas voadoras. 

A boa disposição marcou a tarde nos Campos do Lis, que fica também recordada com a passagem baixa 
efectuada pelo piloto do Aeroclube de Leiria, aos comandos da Cessna 172 e com os bolinhos da pastelaria 

Alexmel, a quem agradecemos a preciosa colaboração. 

Depois dos voos e já a terminar o dia, foi entregue a cada um dos novos pilotos, o seu primeiro certificado de 
baptismo de voo RC.  

No dia seguinte, proporcionaram-se os primeiros voos no feminino. Afinal, era o dia internacional da mulher.  
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Assembleia Geral Ordinária da FPAm. 
 

Realizou-se no sábado dia 14 de Março de 2009, entre as 14,30 horas e as 18,00 horas, no Auditório do 
Instituto de Formação Profissional, em Marmelais,  Tomar, organizada pela Secção de Aeromodelismo do 
Grupo Desportivo e Cultural da Nabância. 

Ao acto estiveram presentes apenas 8 clubes dos 53 activos  actualmente, representando um total de 18 votos, 
o quantitativo mais baixo  constatado até hoje. 

Continua a  notar-se o pouco interesse dos 
federados por esta reunião que é a magna 
do aeromodelismo e onde se podem 
discutir todos os assuntos que a ela forem 
propostos. Confunde-se muitas vezes o 
enviar propostas para discussão com o 
discutir qualquer coisa que vem à cabeça 
na altura de uma assembleia. 

Ora numa assembleia só podem ser 
discutidos os assuntos que foram enviados 
a todos os clubes filiados com 15 dias de 
antecedência e inseridos na agenda de 
trabalhos dessa mesma assembleia. 

Tudo o resto fica para discussão particular  
entre amigos  com zanga, se as opiniões 

forem contrárias ou 
com palmadas nas 
costas e sorrisos, se as 
o p i n i õ e s  f o r e m  
unânimes. 

Este é o local 
p r i v i l eg iado  pa ra  
discutir ideias, melhorar 
regulamentos, criar 
novas regras, rever 

processos  e muito mais, num sentido construtivo 
e de evolução. 

Não se percebe se toda a gente está satisfeita 
com o que existe, se não está para se aborrecer. 

Uma coisa é certa,  poucos, muito poucos  
conhecem as regras que existem. Alguns falam 
sem saber o que dizem e sem nada conhecer, 
como acontece na sociedade civil da qual 
fazemos parte. Isto é um espelho do resto. 

Havemos de mudar! 

   
J. Loureiro de Sousa 
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Demonstração no Campo de Tiro de Alcochete 
Independente Futebol Clube Torrense 

 
O IFCT foi convidado pelo comando 
do Campo de Tiro de Alcochete 
( C T A )  p a r a  a  f a z e r  u m a 
demonstração de voo no passado dia 
21 de Março. Este convite foi feito no 
âmbito da acção pedagógica para  os 
miúdos das escolas da região, bem 
como dos filhos dos militares a 
prestar serviço no CTA. Fomos 
recebidos pelo comandante da 
unidade e pelo comandante do 
COOF;  gostaríamos de igual modo 
de salientar a simpatia da Alferes  
Anabela, a nossa ‘oficial de ligação’, 
bem como dos restantes militares 
que estavam à nossa espera . 

Para fazer os voos foram convidados 
vários aeromodelistas mas só 
apareceram o Helder Cabeça com o 

seu F16, que deliciou todos os presentes e, mais tarde, chegaram o Luís Costa e o Mourão, que foram rodeados 
de miúdos por causa do helicóptero TeRex que fez alguns voos. Houve igualmente um ‘voo inaugural’ bem 
sucedido, o do modelo do capitão Carlos Bonito que eu coloquei no ar pela 1ªvez . No final todos saíram 
satisfeitos – esperemos que a ocasião se repita! 

  Daniel Costa . 

II TROFÉU CAAR F3P 2009 
Clube de Aeromodelismo de Alverca do Ribatejo. 

 

O ciclo de provas preconizado no calendário oficial da FPAm 
para a classe F3P no ano de 2009 teve o seu encerramento, 
com a realização do II Troféu CAAR F3P, cuja organização 
esteve a cargo do Clube de Aeromodelismo de Alverca do 
Ribatejo. 

Estamos gratos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, pelo 
apoio e enquadramento desta prova nos jogos Concelhios 

2008/2009. Foi no dia 28 de Março pelas 9,00 horas que começaram a chegar os participantes, oriundos  

Juizes, Pilotos e representante da FPAm  



 

 - 6 - 

  Nº 8—Março/2009 FPAm NewsFPAm News  

de terras bem distantes, nomeadamente de Braga, 
Tomar e Lisboa, para darem o seu melhor nesta 
prova, realizada no Pavilhão Municipal do 
Sobralinho. 

A verificação das frequências, o sorteio para 
ordenação dos pilotos na entrada em prova e a 

verificação das licenças desportivas, antecederam o 
início ( 10,30 horas ) das hostilidades, sem esquecer a 
escolha do prato pretendido para o almoço. 

3 Mangas foram concluídas ainda pela manhã, 
ficando a 4ª. para ser efectuada de tarde, após o que 
se procedeu à afixação dos resultados e entrega de 
prémios aos vencedores, com o términus pelas 
16,30 horas. Se para alguns se poderia iniciar mais 
tarde, dada a distância percorrida até ao Sobralinho, 

para outros era imperioso terminar mais cedo para 
regressar a casa. Pois é, “agradar a Gregos e Troianos” 
não é fácil !... 

Este evento teve uma versão diferente do Encontro 
n a c i o n a l 
FPAm/CAAR 
de Fevereiro 
de 2008, 
r e a l i z a d o 
n e s t e 
Pavilhão, no 
q u a l  a 
d i vu l gação 
d a 
modalidade e 
o lazer foi a 
tónica. Desta 
vez, a competição era o exigido, daí ser necessário um tipo de 
organização diferente, pelo rigor e controle necessários para 
encontrar os vencedores em cada um dos programas executados e 
ajuizados por um painel credenciado pela FPAm. O Daniel Costa, o 
Manuel Cunha e o Mário Gomes, estiveram à altura como juizes, 
assim como o Abel Coelho como Júri. 
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No programa F3P, cuja estrutura e sequência das figuras executadas, resulta de aprovação pela FAI, 
participaram 4 jovens concorrentes, sendo vencedor o Bruno Heleno, um dos mais credenciados aeromodelistas 
na classe de acrobacia radiocontrolada em exteriores – F3A, com classificações honrosas a nível nacional e 
internacional.  

O programa F3PN, definido pela FPAm, é mais aligeirado 
que o anterior, precisamente para permitir que os 
aeromodelistas possam apreender o necessário para plena 
execução do programa F3P. Outros 4 aeromodelistas 
disputaram este programa e foi aqui que se verificou a 
riqueza da modalidade, onde pai e filho se aplicam para 
obter a melhor classificação. 

O Mário Vilaça com a sua “veterania” venceu neste 
programa, remetendo o seu filho António com apenas 7 
anos, para o terceiro lugar, ou então o filho deixou ganhar o 
pai!... Foi bonito quando o pequeno António entregou o troféu 
ao seu pai. É nestas situações que a realidade desportiva 
sobressai, e confirma que o aeromodelismo é uma 
modalidade por excelência e praticada por jovens entre os 8 
e os 80 anos. Os leitores mais atentos devem recordar o que 
por nós foi dito no nº 2 do FPAm News: “ Que se cuidem os 
mais velhos porque a juventude está aí !!....”. 

Dois concorrentes ao programa F3PAM, também se apresentaram para 
execução do programa onde mostraram a sua criatividade e segurança 
como pilotos, na execução de figuras de acordo com as músicas por si 
escolhidas. Em aeromusicais o João Santos tem vindo a impor-se, 
obtendo o primeiro lugar. 

O CAAR, diga-se em abono da verdade, esteve espectante em relação ao 
conteúdo do programa a ser aprovado pela FAI e também pelo resultado 
da votação em Assembleia Geral do programa N, proposto pela FPAm 
para implementação a nível nacional. Sendo esta prova, a última deste 
ano na classe F3P, foi a mesma realizada de acordo com os programas 
aprovados. 

Pensamos ter conseguido e fazemos votos para que, a 
partir deste ano os clubes que organizem provas na classe 

F3P, possam 
dar o seu 
melhor, para 
credibilização 
da classe 
a g o r a 
of ic ia l i zada 
pela FAI, que 
estamos em 
crer pode vir 
a ter boa 
aceitação em 
P o r t u g a l . 
Lamentavelmente não nos é possível dispor de um Pavilhão com 
dimensões ideais para praticar esta classe, mas temos de viver 
com o que temos, pois não é do nosso conhecimento que existam 
no país, espaços que tenham sido concebidos a pensar no 

aeromodelismo de interior, muito embora existam alguns que cumprem. Sempre ouvimos dizer que “sem 
ferramentas é que se descobrem os artistas” e os concorrentes foram verdadeiros artistas. 

Parabéns a todos.                
Rui Fonseca 

Secretariado em acção 

O “Duo Vilaça” 

Entrega do 1º Prémio 
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Iniciação ao Aeromodelismo em Pombal 
Modelismo Clube de Pombal 
 

Em 31 de Março e 2 de Abril decorreram em Pombal, na Escola Marquês de Pombal, acções de iniciação  à 
prática de Aeromodelismo, integradas na Ocupação de Tempos Livres “ OTL “ 2009, organizada pela Câmara 
Municipal daquela cidade. 

A FPAm esteve presente, em colaboração com o Modelismo Clube de Pombal, oferecendo os habituais modelos 
de iniciação do Programa de 
Educação e a participação de 
um Instrutor. 

Pena foi que esta acção não 
tivesse sido devidamente 
programada, limitando o 
número de participantes por 
cada aula, verificando-se um 
número  exage rado  de 
presenças de alunos. Só na 
primeira aula estiveram 
presentes 48  jovens. 

C o m o  f a c i l m e n t e  s e 
compreende, torna-se quase 
impossível transmitir de forma 
eficaz quaisquer ensinamentos 
em escassas duas horas. 

Ficamos a aguardar novas 
oportunidades. 

     
   J. Barbosa 
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7º Pylon de Águeda / Open Ibérico 
Secção de Aeromodelismo de Águeda 
 

Conforme  marcado no calendário de 2009 , nos dias 4 e 5 de Abril realizou-se a primeira prova a contar para o 
Campeonato Nacional nas categorias de F3D e F3DI, assim como o Open Ibérico e uma prova de F3D (FAI) 

com os verdadeiros “bólides”. Alem da habitual presença espanhola dos nossos amigos do clube “Furaventos”  
como do “Viravolta” ,desta vez fomos presenteados com a 
visita de pilotos  do Sul de Espanha, sendo que os 
mesmos, tiveram de “rolar” 1100km para poderem  estar 
presentes.  

Escusado será dizer que ficamos surpresos com 
todos eles, mas principalmente com a única  piloto 
feminina, Beatriz  Yepes, que nos mostrou que 
este desporto não é exclusivamente masculino, 

pelo contrario, encostando muitos ás boxes, 
seguindo assim as pegadas do irmão Nico Yepes, 
que se sagrou Vencedor na classe Q500 e F3D 
(FAI).  
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O domingo acordou mais sereno, pois isto de estar a 
correr ao lado de craques, em nada é fácil, mas a 
confraternização que ocorreu no jantar de sábado ajudou 
para que, no segundo dia, todos estivessem mais calmos 
e desinibidos nas mangas. Mesmo assim a prova não 
correu da melhor maneira para os craques nacionais, no 

caso de Guilherme Júnior com problemas de 
afinação e para Marcelino Tomás, que estava 
inscrito nas duas categorias, mas com o pensamento 
na organização da prova . Mesmo assim mostrou-
nos porque razão se sagra campeão há tantos anos 
e o seu grande potencial para os modelos F3D 

(FAI) . Durante todo o evento houve apenas um “crash” do piloto Álvaro Diaz  á saída do pilar 3, e um arranhão 
na asa do modelo de Fernando Bañon, que o  impediu de continuar as bonitas  mangas de F3D (FAI). 

Assim sendo, coube aos iniciados do A.C.A demonstrar o potencial “TUGA”, tentando fazer mangas sem 
penalizações para conseguir atingir um bom posto na qualificação sendo que, pela primeira vez, um iniciado  
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baixou a barreira dos 100 segundos. Ainda durante a tarde de Domingo tivemos uma experiência de modelos 
eléctricos a correr no mesmo percurso o que demonstra a ideia para o futuro (o artigo sobre este evento especial 
aparece nas próximas páginas—ed.) ... 

Agradecemos a  presença de  todos, o nosso muito obrigado ao pessoal do staff (Cronometristas, Juizes de pilar 
 Q500         F3D 

Class. Piloto  Class. Piloto 

1º  Nicolás Yepes ( Best lap 63.97 )  1º  Nicolás Yepes ( Best lap 90.90 ) 

2º  Beatriz Yepes  2º  Marco Inácio 

3º  Marcelino Tomás  3º  Manuel Gonzalez 

4º  Fernando Bañon  4º  Roberto Otero 

5º  Roberto Sedes  5º  Vasco Santos 

   6º  Roberto Sedes 

   7º  Marcelino Tomás 

   8º  Beatriz Yepes 

   9º  Fernando Bañon 

   10º  Guilherme Martins 

   11º  Álvaro Diaz 

e secretariado), aos  responsáveis  da  logística,  (Carlos 
Grilo e José Almeida), que foram  incansáveis, ao 
AeroClube do Pombal (Zé Carlos e João Gaspar), Junta 
de Freguesia da Borralha e seu Presidente, que facultou 
material para prova assim como lembranças, troféus e a 
disponibilidade de uma ambulância permanente dos 
Bombeiros Voluntários  de Águeda, A .C . Águeda, aos 
representantes  da FPAm e aos amigos presentes. 

Márcio Inácio 
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1º  Encontro Nacional de Pylon Eléctrico  
Secção de Aeromodelismo de Águeda 
 

O 1º Encontro Experiência  do “F5D”  realizou-se conjuntamente com o Open Ibérico de F3D, num ambiente de 
expectativas e com resultados ainda mais surpreendentes. 

Antes de mais um agradecimento aos pilotos Pylon-EP (Gonçalo, J. Mestre, Nelson G, Rui Delgado e o DC 
[DJ?? – editor] Paulo Faustino) que se deslocaram até Águeda e participar assim no que foi o 1º Encontro 

Nacional de Pylon Eléctrico. A Secção de Aeromodelismo de Águeda agradece por este meio a vossa presença 
e participação na Classe dos Eléctricos deste Open-Ibérico Águeda 2009, bem como na ajuda que facultaram no 
controlo do 3ºPilar. 

Concorrentes com o Director de Prova 

1º Classificado 



 

 - 13 - 

  Nº 8—Março/2009 FPAm NewsFPAm News  

Parabéns  ao Gonça lo 
Perpétuo pela sua bela 
prestação, nomeadamente por 
ter participado com um 
modelo construído em casa, 
"coisa rara nos dias de hoje" e 
que teve uma bela prestação 
na prova do Pylon EP, tendo 
tido um arranque no inicio da 
prova que parecia mais um 
Missil-Teleguiado (só o 
"assobio" da hélice intimidou 
logo os restantes pilotos) e ao 
João Mestre pelo seu Blizzard 
que se fartou de voar mesmo 
depois da prova terminada . 
Ao Rui Delgado  com as suas 
4s montadas no “minúsculo” 
Stinger que voava muito 
baixinho; não esquecer 
também o último piloto da 

grelha, o Nelson Gaspar, 
que se viu “grego” para 
acompanhar os restantes 
pilotos na prova com o seu 
E-wank da TT.  

A prova foi dirigida pelo DC 
Paulo Faustino que se 
fartou de andar de um lado 
para o outro sempre a 
controlar os pilotos EP, 
incansável o seu trabalho - 
Parabéns e Obrigado. 

No final deu para se chegar 
a várias conclusões  em 
termos  d e modelos  e  
afinações. 

O meu Bandit da FVK voa 

bem, mas gosta de mais voltagem, umas 
LiPos 4S a 5S. Portou-se muito bem, 
apesar de um dos parafusos se querer 
desenroscar, tendo conseguido assim o 2º  
lugar na  grelha  final. 

Espero  que esta  ideia possa de  alguma 
forma  dar inicio a  uma nova área de 
Pylon 

Ficam as fotos 

Obrigado 
Vasco Santos 

4º Classificado 5º Classificado 

3º Classificado 2º Classificado 

O Director de Prova recebe 
a recompensa... 
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II Coimbra Jets 
Clube de Aeromodelismo Asas de Mira / Clube de Aeromodelismo de Coimbra 

 

Com este cartaz gostaríamos de inaugurar uma nova rubrica — os cartazes de eventos. É certo que na nossa 
última página são divulgados os eventos que fazem parte do calendário oficial da FPAm. Mas se uma 
organização decidiu criar um cartaz para divulgar o seu evento—porque não dar o destaque a essa iniciativa? É 
verdade que temos já apresentado outros cartazes, mas apenas a posteriori, aquando da publicação da 
reportagem do evento. A partir de agora, sempre que estes nos sejam enviados com razoável antecedência, 
procuraremos divulgá-los no FPAM News. 

Um cartaz é uma peça de 
comunicação importante, 
sobretudo se for bem 
u t i l i z a d o .  N ó s 
procuraremos fazer a 
nossa parte divulgando-o. 
Aguardamos por vós. 

Arnaldo Correia 
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AGENDAAGENDAAGENDA   

Caros Colegas 

Novo número do FPAm News... Mas alguns dos problemas mantém-se!  

Legendas — Nem por isso... (aqui fica o nosso agradecimento àqueles que efectivamente as mandaram!) 

Texto de apoio — Idem...  

Todos conhecemos o tal provérbio ‘Uma imagem vale mil palavras’... Mas seria útil os leitores saberem o que estão a ver. 
É certo que lá no Clube (Secção, Associação, etc.) TODOS os conhecem! E 
quem esteve na prova sabe de certeza (saberá??) quem eram os outros 
concorrentes. Pois... Mas, por estranho que possa parecer,  o FPAm News é lido 
noutros Clubes para além do vosso. Até quando continuaremos a guardar 
ciosamente segredo sobre as nossas actividades? OK, as imagens aqui vão... O 
texto ‘segue dentro de momentos’? Será que ‘o aeromodelismo precisa de ser 
mais divulgado’... Mas quantos menos formos melhor? Ou será que realmente dá 
muito trabalho recolher as informações para fazer uma notícia? 

Por estes motivos, Colegas, renovo o nosso apelo. Mandem-nos fotos A 
ACOMPANHAR OS ARTIGOS. Não uma chusma de ilustres e desconhecidas 
fotos ... que, arrisco a dizê-lo, já nem o fotografo é capaz de identificar! 

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

Arnaldo Correia 

Competição 
 
 
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) 
 
02 Maio — Pylon Pombal 2009 (F3D, DN, DI) 
 
02/03 Maio — Troféu APSIA F3B 2009 (F3B) 
 
17 Maio — Memorial Saphera da Costa (F2B, C, BI, CN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontros 
 
 
19 Abril — Troféu Asa Alta (F3J) 
 
25 Abril — 1º Encontro RC (F3 Todas) 
 
26 Abril — Aniversário Hangar 13 (F3 Todas, F4 Todas) 
 
02/03 Maio — 1º Encontro Aeromodelismo de Avis (F3 Todas) 
 
03 Maio — Taça Cidade de Lisboa 2009 (F3J) 
 
10 Maio — Encontro da Primavera P.C.R (F3 Todas) 
 
10 Maio — Encontro X Aniversário Pikuinhas (F2 Todas,  
   F3 Todas, F4 Todas) 
16 Maio — Liga SAM (F3 Oldtimers, B, G, H, I, J) 
 
16 Maio — Aerorebocados (F3I) 
 
16 Maio — IV Encontro CAAR Indoor (F3P, Indoor Todas) 
 
23 Maio — Encontro Nacional Voo Circular (F2 Todas) 
 
24 Maio — 1º Encontro Nacional do GALO (F1 A, B, C,  
  F3A, C, AN, AI, CI) 
31 Maio — Encontro Motoplanadores Eléctricos Duração(F3J) 

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