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Boletim Informativo da Federação Portuguesa de Aeromodelismo, UPD 

  Nº — 9 Julho/2009 

Fala o Presidente 
 
O NOSSO CAMPEONATO 
DO MUNDO DE 
ACROBACIA 

 
 

Estamos a menos de um mês 
deste grande evento, um 
Mundial pela primeira vez a ser 

realizado em Portugal. 

O trabalho tem sido muito e de grande 
responsabilidade, mas apesar de cansados 
vamos, cada dia que passa, ficando com maior 
confiança no que, na realidade vai suceder. 

Desta vez quero falar-vos um pouco sobre a 
CERIMÓNIA de ABERTURA , a qual vai ter lugar 
no sábado, dia 22 de Agosto de 2009, a partir 
das 17,00 horas. 

Vai ser um grande espectáculo, uma inolvidável 
abertura, que começará pelo tradicional desfile 
dos 38 países que nos visitarão, ao som do seu 
hino nacional, com a bandeira do país e guiados 
até ao seu local por um elemento da organização 
que empunhará a placa com o nome do país. 

Depois teremos o hastear das bandeiras de 
honra ao som do hino nacional de Portugal e três 
pequenos discursos de boas vindas aos 
duzentos e muitos representantes estrangeiros. 

Ao ser declarado aberto o campeonato será 
tocado o hino da FAI. 

Seguir-se-ão as acrobacias aéreas dos pára-
quedistas, dos paramotor, dos aviões antigos, do 
avião de acrobacia, do balão de ar quente, do 
modelo a jacto, do aeromodelo e dos animais.  

Não vou abrir mais a cortina, pois queremos vê-
los todos na Pista do Casalinho, em Pombal, 
para esta Cerimónia de Abertura, a que todos os 
clubes são convidados. A propósito refiro que vai 
haver carreira de autocarros do centro de Pombal 
para a Pista e vice-versa, o que evitará uma 
grande aglomeração de viaturas. 

Até 22 de Agosto! 

  Loureiro de Sousa 
Presidente       
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Taça Primavera de Motoplanadores Eléctricos - APSIA 
Associação de Planadores de Santa Iria de Azóia 
 
No passado dia 19 de Abril, a APSIA realizou no campo do Pinhal Novo uma prova particular para  
motoplanadores eléctricos,  a primeira em Portugal na nova fórmula “200m”. As adesões, com 32 inscritos e 28 
pilotos efectivos em prova, excederam as expectativas mais optimistas. Este números demonstram não só a 
facilidade de adesão a esta modalidade, como já se havia vindo a verificar em 2008, como também as grandes 
vantagens da substituição da limitação de potência (200W/kg) por uma limitação de altitude no lançamento 
(200m). De facto para além de outros problemas seria impraticável realizar uma prova destas com a anterior 

limitação de potência, que além de mais restritiva implicaria verificações impraticáveis de efectuar para tantos 
concorrentes. 

Um número tão elevado de concorrentes obrigou a uma 
organização cuidada e, no limite do que era possível sem 
os pilotos terem da mudar frequências entre voos, foi 
possível efectuar 5 mangas com os pilotos distribuídos em 
4 grupos. Com uma meteorologia favorável foi uma grande 
jornada em que se viram ao lado de modelos mais 
sofisticados os modelos em “espuma” nem por isso 
sempre muito menos competitivos e todos no melhor 

ambiente desportivo. 

Tanto quanto sabemos não há memória de 
uma prova de planadores em planície com 
tantos participantes, cujo nível de 
desempenho foi aliás em média muito bom 
e espera-se que o entusiasmo por esta 
modalidade continue a aumentar, 
nomeadamente nas outras duas provas 
desta modalidade que a APSIA tem 
agendada este ano. 

Para além das fotos aqui publicadas, outras podem ser vistas na Galeria do site da APSIA (www.apsia.pt)  e em 
http://picasaweb.google.pt/gaspar.nelson/200m#. 

        Manuel Almeida 

O vencedor absoluto com o vencedor dos 
Espumas 
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OS CLUBES E O ASSOCIATIVISMO 
Clube de Aeromodelismo de Alverca do Ribatejo  
 

Criado em 12-9-2006 por escritura pública o Clube de Aeromodelismo de Alverca do Ribatejo é o 84º. Filiado na 
FPAm. e desde logo solicitou a aceitação no movimento associativo no Município em que se insere. 

Aparecemos sem nada mas com uma vontade forte em fazer cumprir o objecto principal da nossa associação, 
que não é mais do que promover e dinamizar o Aeromodelismo no Concelho de Vila Franca de Xira. 

As nossas actividades têm sido pautadas pelo cumprimento dos eventos insertos nos calendários oficiais da 
FPAm começando pela realização de encontros nas categorias de Voo Circular, Radio Controle de interiores e 
exteriores, eventos e exposições insertos nas edições das Alverquíadas e Culturalverca, até à realização de 
provas pontuáveis para o Campeonato nacional.   

Desde muito cedo foi possível organizar o Encontro Nacional RC interiores, em conjunto com a FPAm, cujo 
evento foi inserido nos jogos Concelhios da Autarquia, . 

Temos perfeita consciência das dificuldades 
em atingir os objectivos, quando não se 
possui uma estrutura física ( uma sede e uma 
pista) apta para a nossa realização. 

Hoje estamos no Centro Cultural do Bom 
Sucesso em Alverca, onde podemos contar 
com uma sala para a Direcção e uma outra 
para berço da escola de iniciação ao 
Aeromodelismo, que esperamos seja uma 
breve realidade.  

Entendemos que o reconhecimento da 
Autarquia pela existência de uma actividade 
desportiva aliada à componente cultural,  
conduziu à cedência deste espaço, cuja 
assinatura do protocolo, entre a Sra. 
Presidente da Câmara Municipal e o 
Presidente do CAAR, foi realizada em sessão 
solene no passado dia 25 de Abril de 2009, 
seguindo-se uma visita às nossas novas 

instalações, onde decorreu uma exposição alusiva à nossa actividade. 

A comitiva Autárquica marcou presença, com destaque para o Sr. Vereador do Desporto e responsável pelo 
Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo 
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E agora? A nossa actividade ganhou um pouco de ar fresco, deveras importante para o que nos propomos, na 
esperança de que a massa humana possa aliviar o peso que sobre cada um de nós existe.  

Temos uma estrutura 
clubística montada capaz de 
proporcionar bons frutos para 
o futuro, assim nos desejou o 
Sr. Presidente da FPAm., 
que também não quis deixar 
de nos acompanhar neste 
importante momento de tão 
grande importância para o 
Aeromodelismo. 

Será possível a existência de 
uma pista ? Temos utilizado 
os benefícios produzidos 
pelo entendimento entre o 
CEMFA e a FPAm. para 

utilização da pista no DGMFA, mas nada 
como utilizar casa própria em vez de casa 
alheia, desejo expresso pelos associados 
do nosso clube. 

À semelhança do que se tem verificado, 
várias Autarquias têm vindo a 
disponibilizar espaços e a construir pistas 
para a prática da modalidade, e nós, como 
clube Federado e elementos do 
Movimento Associativo do Concelho 

aguardamos pela nossa vez, para 
bem do desporto, da nossa cidade 
“Berço da Aeronáut ica”  e 
desenvolvimento da nossa região. 

A existência dos Gabinetes de 
A p o i o  a o s  M o v i m e n t o s 
Associativos, só podem trazer 
benefícios aos que com eles se 
queiram relacionar. Nós sentimos 
isso e fazemos votos para que os 
clubes de Aeromodelismo que não 
se revêem nesta situação, possam 
tão depressa quanto possível 
enquadrar-se, para que todos 
possamos contribuir para os 
desejados bons voos e em 
segurança.     
    Rui Fonseca 
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1º  Encontro  do  CACO 
 Clube  de Aeromodelismo  de  Coja 

Realizou-se  no passado  dia  
25   de Abril, na Pista de  Coja  
o 1º  Encontro  do  CACO  - 
Clube  de Aeromodelismo  de  
Coja,  tendo-se    dado    assim  
o arranque  das actividades 
deste  novo Clube  (embora 
pequeno de momento), mas  
com a graça  que é peculiar  
aos  "metralhas"... 

Para  quem  não conhece  a  
história dos  Amigos Metralhas  
aqui  f ica um pequena  

descrição... 

O nome do conjunto Metralhas  sai  
de uma brincadeira num encontro 
realizado no CAN no ano de 2007, 
aquando do evento  do  HOL&Cª   
(não sei se lembram ) 

A partir  daí  e  como  os  quatro  
voávamos   em conjunto  na Pista  
de   Coja, em especial aos  
Domingos de tarde, decidimos 
manter  o nome  de  “Metralhas”; 
com  o  passar  do  tempo  e    em 

Equipa ‘Metralha’ com elementos da J. Freguesia 

Entrega de lembranças aos pilotos pelo Presidente da  J. Freguesia 
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conjunto  com  a  Junta de Freguesia de  Coja 
pensou-se  em criar  um  Clube de  Aeromodelismo,   
aproveitando para  isso  a  infraestrutura  existente. 

Para  tal  meteu-se  mãos  á obra e  com o  apoio  de  
pessoas  experientes do  Aeromodelismo  Nacional,  
levámos  a cabo  e  de  uma  só vez,  a   efectivação  
do  Clube  bem como a  Homologação  da Pista de  
Coja. O contributo  da  Secção de  Aeromodelismo 
de Águeda ( na pessoa  do Marcelino Tomás) do 
Clube de Aeromodelismo  Asas de  Monforte CAAM 
( na pessoa  do Daniel Zacarias) assim como  a 
própria  Junta de Freguesia  de Coja, (na pessoa  do 
Engº Oliveira) foram de  crucial  importância  na 
preparação do processo  e na criação  do novo 
clube,  bem  como no  respectivo preparo do 
Processo de Homologação endereçado  á FPAm. 

Saliento  o  facto  da  entrega destes  dois  
documentos  terem   sido   no próprio dia do Encontro,  a documentação oficial de Clube Federado com o Nº 90 
e a entrega do Certificado de Homologação de Pista,  entregues  por  dois  elementos  da FPAm , Sr. Abel 
Coelho  e  Sr. João Barbosa, que   estiveram presentes neste  evento,   com a nota positiva pelo  rápido tempo 
em que os mesmos  foram processados pela Federação. Não é todos os dias que ambos se fazem tão "simplex" 
de acordo com palavras  do Exmo. Senhor Presidente 
da Junta... 

Agradeço  igualmente  á  Freguesia  de Coja  e  
Câmara Municipal  de Arganil o apoio que  tiveram na  
entrega de simbólicas lembranças regionais a todos os 
participantes, coisa que nem todos os clubes fazem 
nas suas organizações... 

Como tal  o terminus destes  dois propósitos  tiveram  o 
seu  culminar  com  a  realização  deste  1º Evento RC  
do  CACO. 

 

O Leitão  Voador 
Em relação  ao Leitão 
Voador, a ideia  surge 
também  em 2007 quando 
um aeromodelista de  
Águeda  e piloto de  
aeronaves se  presta  a  ir  
a  Coja  de  avião e 
efectua  a  oferta    dois  
Leitões de  Águeda  para  
o evento, partir  daí  não 
tivemos (Os Metralhas)   
coragem para  desistir  e  
continuámos   a  realizar  o  
evento  do Leitão Voador. 

Chegada dos Leitões 
no avião de Águeda 

Presidente da J.Freguesia na entrega 
das lembranças 
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Uma coisa  é certa,  os leitões são mesmo  bons,  pois  de  evento em evento  vamos   aumentando o numero de 
participantes! A designação de Leitão Voador vem um pouco na semelhança  das   Sardinhas  Voadoras  
protagonizadas  pelo amigo Paulo Amaro   e  sua  equipe na Praia da Areia  Branca  em Peniche. 

 

O Logotipo 
O logotipo teve como ideia de  base  o “modelo METRALHA” e,  no  fundo, imagens  
alusivas  á  envolvente  de  Coja,  tais  como   as  Serras  do Açor  e  o  rio  Alva. Aproveito 
assim para  agradecer  a  dois  aeromodelistas  que intervieram  no resultado final do 
logotipo, o Luis Abraão  e o Paulo Faustino . 

 

Neste  1º Encontro RC do CACO, estiveram presentes 50 pessoas repartidas por  40  Pilotos  e  
acompanhantes, de  várias partes  do país ,  a saber: 

Clubes  Participantes 
ACA      - Águeda 
ACV     - Viseu 
ACCV   - Costa Verde 
AM       - Asas de Mira 
APSIA  - Santa Iria Azóia 
CAC     - Coimbra 
CAL   - Lisboa 
CALIZ   - Leiria 
CASSV  - Secção de Valongo 
SAM 74  - Lisboa 
GALO   - Lousã 
LIPA     - Porto 

O Clube  de  Aeromodelismo de Coja, 
vem assim agradecer  a  todos  vós  a  
vossa  presença  e  o  esforço  
empreendido  em  se  deslocarem  até  
COJA, esperamos   que tudo tenha 

corrido pelo melhor, se reparam em alguma falha as  nossas  
desculpas,   avisem-nos  p.f.  para  que  possamos  no 
próximo evento  corrigir. 
Poderão  visualizar  mais  algumas  fotos  aqui 
 
http://www.youtube.com/user/aerocojametralhas 
 
A todos  um  muito obrigado e  até  2010. 
Um abraço dos  amigos Metralhas  de Coja 
 

Vasco Santos – CACO A equipa de F3D de Águeda 

O último voo dos leitões... 
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Troféu APSIA F3B - 2009 
Associação de Planadores de Santa Iria de Azóia 
 

Esta prova de Planadores  rádio controlados Multitarefa   realizou-se como estipulado no Calendário Nacional e  
Calendário Internacional nos dias 2 e 3 de Maio de 2009, nuns terrenos perto de Almargem 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 fornecia um tapete de grande 
qualidade para a aterragem dos 
planadores. 

O acesso era confuso,  na 
localização, mas acessível por 
viatura com alguma facilidade. 

Estavam inscritos 15 concorrentes, sendo 8 de 
nacionalidade portuguesa, 6 espanhóis e um 
alemão, mas presentes na competição estiveram 

apenas 14, já que um concorrente 
português não pode comparecer. 

O alemão era uma novidade nas provas 
do nosso país , sendo os espanhóis já 
velhos conhecidos, pois todos os anos 
comparecem à s nossas provas 
internacionais de F3B. 

A prova decorreu sem incidentes, com 
boas condições climatéricas e bom 
andamento dos diversos voos. 

Foram efectuados 4 voos completos, 
tendo a prova terminado 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 prova e dando um incentivo e interesse à competição e 
provocando nos outros concorrentes uma dinamização que se espera que traga frutos muito em breve. 
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Encontro de Aeromodelismo do X Aniversário “Os Pikuinhas” 
Associação de Modelismo “Os Pikuinhas” 
 

Decorreu no passado dia 10 de Maio de 2009, o Encontro de Aeromodelismo do X Aniversário “Os Pikuinhas”, 
no Aeródromo Militar de Tancos. Servindo para comemorar os 10 anos de existência da Associação de 
Modelismo “Os Pikuinhas”, contou com uma exposição das actividades suportadas pela associação, além do 
aeromodelismo, o modelismo estático e o airsoft.  

O evento foi efectuado no 
hangar norte do aeródromo, 
posto à nossa disposição 
pelo comando da unidade, 
onde os aeromodelos, os 
par t ic ipantes e seus 
acompanhantes e o público 
puderam estar abrigados 
d a s  c o n d i ç õ e s 
m e t e o r o l ó g i c a s ,  q u e 
infelizmente não foram as 

melhores, fazendo-se sentir alguma chuva, e 
vento, mas que felizmente não impediram 
que se efectuasse um numero apreciável de 
voos por parte dos aeromodelistas presentes.  

Foram ainda servidos cerca de cem almoços, 
cuja ementa foi sopa da pedra, espetadas 
com batata frita, arroz, pão e salada, bebidas 
diversas, sobremesa e café, o qual deixou 
todos os participantes satisfeitos, e onde a 
sopa da pedra fez um sucesso assinalável, 
com muita gente a repetir a mesma. 
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O encontro contou com 43 aeromodelistas inscritos, e cerca de 60 aeromodelos, e foram efectuadas 22 mangas 
outdoor, de 15 minutos de duração de voo, e 5 mangas indoor, sendo neste caso utilizado o hangar sul do 
aeródromo.  

No fim foram sorteados dois aeromodelos pelos 
participantes, cedidos ao encontro pela loja Dias 
Guimarães e Pombalmodel. 

Podemos dizer que cumprimos os objectivos a que nos 
propomos, que eram o de festejar o aniversário da nossa 
associação entre amigos, com um evento que 
proporcionasse um ambiente de convívio entre todos, num 
encontro memorável. 

O nosso agradecimento a todos os que nos ajudaram a 
concretizar o Encontro de Aeromodelismo do X Aniversário 
“Os Pikuinhas”, e a todos os que nele participaram. 

Para mais pormenores visitar www.pikuinhas.pt 

 David Lopes 
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1º Encontro da Primavera do PCR 
Secção de Aeromodelismo do PCR 
 

Realizou-se no dia 10 de Maio, na Pista Municipal do Seixal em Corroios, o 1º Encontro da Primavera do PCR, 
evento organizado pela Secção de Aeromodelismo do PCR - Portugal Cultura e Recreio. 

Apesar de durante a maior parte do dia o céu se apresentar negro e a prometer chuva, a todo o tempo 
ameaçando cair em cima dos 
participantes e “encharcar” o evento, 
com o vento a não facilitar, não 
faltaram pilotos e aeromodelos. 

Para o fim da tarde o ambiente 
tornou-se mais agitado, já que o S. 
P e d r o  r e s o l v e u  b r i n d a r  o s 
participantes e o público com umas 
boas abertas e algum Sol (esqueceu-
se foi do vento…). 

Participaram neste encontro 27 
aeromodelistas, associados de vários 
clubes - PCR, Hangar 13, Aeromania, 

CAS, SAM74, IFCT, que apresentaram 32 modelos. 

O João Silva disponibilizou o seu PT 40 para quem 
quisesse experimentar pela primeira vez o voo de um 
aeromodelo telecomandado, em duplo comando.  

Deste modo, foi possível proporcionar o “baptismo de 
voo” a 9 dos assistentes. 

A SADOFLY, um dos patrocinadores deste evento, 
ofereceu para ser sorteado entre os participantes um 
SUKHOI SU31. O feliz contemplado foi o João 
Francês. 

 

Os participantes no Encontro 

João Silva e Daniel Costa preparam-se 
para largar o estreante PT 40 

João Francês recebendo o SUKHOI SU31 das 
mãos do Domingos Flores 
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II Troféu  MCPO – Open Internacional .  
Centenário do Comité Olímpico de Portugal 
Modelismo Clube de Pombal / FPAm 
 

Organizado pelo Modelismo Clube de Pombal em colaboração com a FPAm, esta prova que decorreu nos dias 
13 e 14 de Junho na Pista do Casalinho, em Pombal, veio a adoptar o nome de Centenário do Comité 
Olímpico de Portugal, por iniciativa nossa e do COP, comemorando o 100º Aniversário desta insigne entidade da 
qual fazemos parte e à qual temos de render a nossa homenagem. 

Cem anos a coordenar o nosso desporto 
olímpico é um marco que não pode deixar 
de ser recordado, dada a acção exemplar 
que tem exercido, dignificando o nome de 
Portugal e pugnando pelos atletas deste 
país, incentivando todos a sermos melhores 
no prosseguimento dos objectivos do 
desporto. 

O Comité Olímpico teve a gentileza de 
oferecer o trofeu em cristal para o 1º lugar. 

A prova decorreu num ambiente de grande 
desportivismo com a participação de 16 

A Tradicional Foto de família 

O parque dos modelos 

Juan Rombaut (2ºlugar)
preparando o seu voo; 
em fundo os juizes 

Oscar Lopes em espera 
e Heleno a ajudar 
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concorrentes portugueses e espanhóis. 

Foram efectuados três voos no sábado, tendo à noite havido um jantar de confraternização. No domingo a prova 
começou cedo, para acabar cedo, a fim de permitir  aos nossos visitantes poderem regressar a casa dentro do 

razoável, dado que alguns iam fazer mais de mil quilómetros. 

De realçar a presença de dois jovens em competição, coisa que já não sucedia há algum tempo e que 
felicitamos veementemente, desejando que eles se conservem na modalidade e que mais apareçam. 

Resultados: 

Classe F3A FAI 
1º lugar  - Bruno Heleno       -  3000 pontos   -  CRO Portugal 
2º lugar – Juan Rombaut      -  2970 pontos   -  Espanha 
3ºlugar -   Jonathan Girabel  -  2834 pontos   -  Espanha 

Classe F3A Nacional 
1º lugar – Duarte Folgado   -  3000 pontos 

Classe F3A Iniciados 
1º lugar – Bernardo Reis    -  3000 pontos 
2º lugar – Bruno Mesquita  – 1933 pontos 

     J.Loureiro de Sousa 

Rui Ferreira em Prova A equipa Mendes em acção 

O mais pequeno portou-se bem 

Bruno Heleno vence e recebe o 
Troféu Comité Olímpico  
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I TROFÉU CAAR F3 - 2009 
Clube de Aeromodelismo de Alverca do 
Ribatejo 
 
Em 11 e 12 de Julho de 2009 teve lugar na pista do 
DGMFA, a segunda prova do Calendário nacional da 
FPAm, na Categoria F3 e classes FAI e Iniciados, sob 
a organização do Clube de Aeromodelismo de Alverca 
do Ribatejo. 

Com algum vento a prejudicar a evolução dos  

modelos, tudo decorreu como inicialmente previsto, 
para os 10 participantes na classe F3A e 4 na classe 
de Iniciados, em que o painel de Juizes esteve à 
altura dos seus pergaminhos, possibilitando 
encontrar os vencedores deste evento.  

Modelos de características definidas pela FAI 
(Federação Aeronáutica Internacional), evoluíram 
nos céu comandados via rádio, cujos pilotos com os 
pés bem assentes em terra, cumpriam o programa 

de manobras para as respectivas classes. 

O Sr. Comandante da Unidade, honrou-nos 
mais uma vez com a sua visita, fazendo-se 
acompanhar por um grupo de jovens 
insulares, situação que é sempre 
gratificante para a divulgação da 
modalidade, ao que o nosso clube é 
bastante sensível. Podemos observar à 
direita da foto, um dos juizes e dois também 
jovens pilotos em explicações sobre o voo a 
decorrer na altura. 

Modelos com 5.000 gramas de peso em 
ordem de voo (incluindo as baterias), 

envergadura e fuselagem até 2.000 mm, é o 
máximo permitido pela FAI para a classe F3A. 

Temos vindo a observar a tendência para 
utilização de motores eléctricos, em 
detrimento dos motores de explosão, pela sua 
fiabilidade e baixa manutenção. O que 
inicialmente era incomportável pelo peso dos 
componentes eléctricos, cada vez mais se 
torna a norma; estamos em presença de 
equipamentos de extrema leveza, maior 

Juízes e secretários em 
observação das manobras 
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e autonomia. 

Os ajudantes (co-pilotos) são elementos fundamentais para 
manutenção da sequência das manobras. 

A classe F3AI ( iniciados ) também marcou a sua presença. 

Continuamos, a afirmar que o o Aeromodelismo 
não escolhe idades, e é palco para todos, onde 
jovens e mais ‘crescidos’, competem na obtenção 
de um lugar cimeiro.  

É de bom tom a utilização de modelos com asa alta, o que permite uma maior estabilidade em voo, equipados 
com motores de menor cilindrada. Deverá ser assim a iniciação à modalidade.  

Mas a prova continuava e os resultados iam aparecendo, até que a distribuição dos prémios culminou com o 
encerramento. 

Os concorrentes posam para a posteridade. 
Na fila da frente, os concorrentes na classe de Iniciados 
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E os vencedores da classe FAI, provaram 
mais uma vez que os seus créditos não 
ficaram por mãos alheias. 

Vencedores na classe F3A 
Da esquerda para a direita. 

António Costa –  2º. Lugar 

Bruno Heleno  –  1º. Lugar 

Rui Ferreira      –  3º. Lugar 

Portugal estará representado por esta 
equipa, que irá defender as nossas cores no 
próximo mundial, a quem desejamos as 
maiores felicidades, para a obtenção dos 
melhores resultados. 

Vencedores na classe F3AI 

Da esquerda para a direita 

Bruno Mesquita  - 2º. Lugar 
Daniel Costa  - 3º. Lugar 
Bernardo Reis  - 1º. Lugar 

Estará neste grupo algum potencial elemento 
da equipa nacional? Torçamos por isso. 

O Clube de Aeromodelismo de Alverca do Ribatejo 
congratula-se pela conclusão deste seu I TROFÉU 
CAAR F3 2009, prova pontuável para o campeonato 
nacional e cuja organização esteve a seu cargo. 

Agradecimentos: 
Ao Sr. Comandante e responsáveis por esta 
Unidade Militar. 
Ao Sr. Presidente da FPAm e Direcção. 
A todos os participantes e colaboradores. 
À amizade aeromodelística, com votos de bons voos em segurança. 

          Rui Fonseca 

O Comandante do DGMFA e o Presidente da 
FPAm em ameno diálogo  

Sem eles também não há prova - o Júri 
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Festa Aeronáutica de Leiria 
EMFA / Clube de Aeromodelismo do Liz 
 

A Praça Rodrigues Lobo, em pleno ‘coração’ da cidade de Leiria, foi palco da Feira Aeronáutica, que decorreu 
entre 20 e 26 de Julho, integrada nas comemorações dos 50 anos da Base Aérea de Monte Real. 

O evento ficou marcado pela exposição de uma aeronave F 16, da Força Aérea Portuguesa, que permaneceu na 
praça, deliciando os olhares dos visitantes que, também, tiveram oportunidade de sentar no cockpit.  

O Caliz – Clube de Aeromodelismo do Liz, participou nesta iniciativa, a convite da Base Aérea n.º 5, mediante 
uma exposição estática de aeromodelos, promovendo que despertou o interesse dos leirienses, pelo 
Aeromodelismo. 

          Filipe Bernardino 
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200m—Taça Verão de Motoplanadores eléctricos 
Associação de Planadores de Santa Iria de Azóia 

 

Certamente estão recordados que, no nosso último número, vos propusemos uma nova rubrica - a dos posters de 
eventos. Correspondendo ao nosso pedido a APSIA enviou o poster que aqui vos mostramos. A responsabilidade 
de este ser apresentado em atraso deve-se apenas a mim, enquanto redactor do nosso Boletim informativo.  

Não quisemos, contudo, privar-vos de poderem admirar esta obra dos nossos colegas de Sta. Iria de Azóia. Ela 
aqui fica, em conjunto com o meu pedido de desculpas pessoal pelo atraso. 

Arnaldo Correia 



 

 - 19 - 

  Nº 9—Julho/2009 FPAm NewsFPAm News  

AGENDAAGENDAAGENDA   

Caros Colegas 

Este será o último número do nosso Boletim a sair antes da realização do Campeonato do Mundo de F3A em Pombal. 
Não me vou alongar sobre isso porque alguém muito mais credenciado do que eu 
já o fez. 

Gostava, contudo, de reiterar o seu apelo para que comparecessem em Pombal 
— mesmo que a Acrobacia, ou até o radiocontrolo, não seja a vossa disciplina. 
Dificilmente voltaremos a ver, no nosso País, a nata da competição mundial 
numa disciplina de Aeromodelismo. Sim, já tivemos o F3A Europeu e o F4 (C) 
Europeu. Mas aqui trata-se de um campeonato mundial.  

Basta consultar o sítio que, em boa hora, a Organização do Campeonato criou 
para encontrar toda a informação. E talvez assim compreender melhor a 
magnitude do evento. 

Bons Voos e... em segurança! Até Pombal. Contamos convosco. 

Arnaldo Correia 

PS - Porquê  F4 (C)? Porque só não foi F4 por falta de inscrições a V. Circular 

Competição 
 
 
21/29 Agosto — Campeonato do Mundo F3A  
 
27 Setembro — Troféu dos Mestres 2009 (F2 B, C, F, CPH) 
 
10 Outubro — Taça Outono - Motoplanadores eléctricos (F3I) 
 
18 Outubro — 5º Mira Pylon (F3 D, DI, DN) 
 
24/25 Outubro — Open Internacional AC Modelismo (F4 C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontros 
 
 
02 Agosto — 72º Aniversário da LIPA (F3 Todas) 
 
15 Agosto — I Aniversário CASSV (F3 Todas, F4C) 
 
04/06 Setembro — Torneio Asas de Portugal (F2 Todas,  
  F3 Todas) 
 
13 Setembro — III Aniversário CAAR (F3A, AI, AN) 
 
13 Setembro — X Encontro de Coimbra (F3A, B, C, J, STD) 
 
14 Setembro — Liga SAM (F3 Oldtimer, B, G, H, I, J) 
 
27 Setembro — Encontro Motoplanadores  Eléctricos de  
  duração (F3J) 
 
27 Setembro — VI Indoor CAS (F3 Indoor) 
 
04 Outubro — 8º Encontro RC ACA (F3 Todas) 
 
10 Outubro — 4ºOutdoor de Pombal (F2 Todas, F3 Todas,  
   F4 Todas) 
 
10/11 Outubro — Torneio Cavaleiros de Cristo (F2 B, C, F,  
   BN, BI, F4B) 
 
11 Outubro — Tomar Indoor (F3 P, Indoor) 
 
17 Outubro — Encontro Nacional de Aviões Radiocontrolados 
(F3 Todas) 
 

Para mais informações sobre estes eventos, consultar o Calendário 2009 em www.fpam.pt 
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