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O AEROMODELISMO

Fidel Cardoso
O que é o aeromodelismo? Uma pergunta que
muitos fizeram e fazem, que poucos sabem
responder. A palavra aeromodelismo surge no
século passado, pela história da aviação, quando
a construção e experiência de modelos de
pequena escala seriam uma realidade e como
hobby de criar e fazer pequenas aeronaves.

Mas o rádio controlado é o sonho de qualquer
aeromodelista. Poder fazer com que a aeronave se
comportasse como um real é uma categoria com
um número de praticantes bastante significativo em
Portugal, dividindo-se em duas sub-modalidades,
aeromodelos com motores a combustão que
podem chegar a uma escala de 1:2 das dimensões
reais de uma aeronave, e aeromodelos com
Em Portugal, o aeromodelismo surge nos anos motores eléctricos que, no presente, já se utiliza
30 e, mais tarde, nos princípios dos anos 60 alta tecnologia, utilizando baterias de polímero
passa a ser coordenado pela CNA (Comissão de lítio e motores sem escovas (brushless), tendo
Nacional de Aeromodelismo), entidade que como principal diferencial o seu peso e tamanho
estaria directamente ligado ao ACP (Aero clube de muito reduzido.
Portugal).
Um hobby para alguns e um desporto para outros. Em Portugal, a entidade representativa é a FPAm
(Federação Portuguesa de Aeromodelismo),
O aeromodelismo é uma das actividades que tendo responsabilidade perante entidades oficiais
estimula o interesse por tudo o que esteja envolvido e organizações suas federadas, promovendo
com a aviação, no campo da teoria e das ideais, competições de aeromodelismo em exclusividade,
tendo sempre como base fundamental as técnicas representações nacionais e internacionais,
que são aplicadas no campo da aeronáutica. Um contando, assim, com 91 filiados no território
hobby que, por destreza, se exige muita paciência, nacional e tendo como filiado fundador S.A. do
precisão e, essencialmente, camaradagem.
Colégio Militar, fundado em Maio de 1986.
Este desporto ou hobby, como queiram interpretar,
consiste em construir modelos de aviões foguete,
naves espaciais, entre outros, em escala reduzida.
No inicio, os pequenos modelos de voo livre
eram os planadores, só mais tarde surgem, então,
as aeronaves reduzidas propulsionadas por
elásticos e, a posteriori, os motores a combustão,
mas, com uma vontade de poder controlar os
seus aeromodelos, surge então o voo circular,
onde o aeromodelo fica preso por dois cabos
de 15.92 metros como medida máxima, ligado
a um aeromodelista, que acciona o leme de
profundidade para que o modelo suba ou desça.

Asa de combate da categoria F2 classe F2D

Pitts Special S-1 Modelo Semi-escala Acrobático 1/3 escala

Planador de encosta classe F3F categoria F3

Aeromodelo acrobático da categoria F3 classe F3A

Asa Voadora modelo eléctrico da categoria F5

P47 Thunder Bolt aeromodelo eléctrico indoor categoria F4
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Existem sete categorias com regulamentação FAI
(Federação Aeronáutica Internacional) e dentro das
categorias o sub grupos de classes:
Categoria F1 – Voo livre
Classes:
F1A – Planadores (Classe A-2)
F1B – Modelos com motor extensível (Wakefield)
F1C – Motomodelos ou modelos com motor de pistão
F1D – Indoors ou modelos de interior
F1E – Planadores com direcção automática
F1G – Modelos com motor extensível (Coupe D Hiver)
F1H – Planadores (Classe A-1)
FIJ – Motomodelos (Classe 1/2 A)
F1K – Modelos com motor de CO2
F1L – Indoors ou modelos de interior EZB
F1M – Modelos de interior – iniciados
F1N – Planadores de interior de lançamento à mão
F1P – Modelos motorizados
F1Q – Modelos com motor eléctrico

Categoria F3 – Voo Rádio Controlado
Classes:
F3A – Motomodelos de acrobacia
F3B – Planadores térmicos
F3C – Helicópteros
F3D – Corridas entre pilares
F3F – Planadores de encosta
F3G – Motoplanadores
F3H – Planadores térmicos de “cross country”
F3 –
Planadores rebocados por modelos motorizados
F3J – Planadores térmicos de duração
F3K – Planadores de lançamento à mão
F3L – Transferida para F7 como F7A
F3M – Grandes modelos
F3P – Motomodelos de acrobacia de interior

Categoria F2 – Voo Circular
Classes:
F2A – Velocidade
F2B – Acrobacia
F2C – Corridas de equipa
F2D – Combate
F2E – Combate com motores diesel
F2F – Modelos de corridas silhueta a diesel

Nacionais
F3AN – Motomodelos de acrobacia - nacional
F3AI – Motomodelos de acrobacia – iniciados

Nacionais
F2BI – Acrobacia iniciados
F2CN – Corridas nacional
F2CI – Corridas iniciados
F2BN – Acrobacia nacional
F2CMGY – Corridas mini Goodyear
F2CPH – Corridas phanton

Categoria F4 – Aeromodelos em Maquetas
Classes:
F4A – maquetas voadoras de voo livre
F4B – Maquetas voadoras de voo circular
F4C – Maquetas voadoras de rádio controlo
F4D – Maquetas de voo livre em interior c/motor
extensível
F4E – Maquetas de voo livre de interior c/ motor co2
ou eléctrico
F4F – Maquetas de voo livre em interior (fórmula
“peanut”)

Realizou-se no passado dia 21 de Março um grande espectáculo que se desenvolveu e contou com
a presença de dezenas de pessoas no antigo aterro sanitário intermunicipal, hoje PUSIA (Parque
Urbano de Santa Iria de Azóia), onde está integrado a encosta de voo, como local de eleição Nacional,
podendo mesmo dizer Internacional, para a divulgação e prática do aeromodelismo de uma forma tão
abrangente quanto possível, que tem sido feito pela APSIA (Associação de Planadores de Santa Iria) a
primeira prova de F3F Inverno a contar para o campeonato nacional organizado por esta associação
que foi fundada em Outubro de 2003, dedicando-se única e exclusivamente ao voo silencioso (voo
a vela com motoplanadores ou planadores), nela agregando adeptos de todo o país, sendo uma
referência de prestígio para o aeromodelismos português.
Esta prova, inscrita no calendário oficial e aberto a todos os aeromodelistas nacionais e estrangeiros,
contou com 15 pilotos dos 18 que previamente estavam inscritos: José Costa, Jorge Infante, Manuel
Cruz, Abel Montez, João Costa, Serge Michaux, João Figueiredo, Paulo Renato Pina, João Batista
Oliveira, José Teixeira, Rodrigo Martins, Gonçalo Perpétuo, Carlos Carvalhosa, João Faria e João
Mestre.
A cerimónia de abertura deveria ser no dia 20, mas foi adiada por 24 horas por razões meteorológicas,
embora o tempo continuasse a não colaborar com a organização. Foi, então, pelas 13h30 que um
aguaceiro fez com que os aeromodelistas recolhessem os modelos. O director da prova Sr. Manuel
Leite deu inicio às 15h30, com uma palestra de boas vindas aos concorrentes e, com o tempo a
escassear e com cinco voos classificativos por concorrente, inicia-se a prova, decorrendo com
normalidade e bastante competitiva, devido à subida gradual da intensidade do vento, essencial
para esta modalidade, e soprando de noroeste tornou-se ideal para o cumprimento das mangas
classificativas até o sol se esconder para lá do horizonte.
Com as condições meteorológicas a colaborar, e orientado para a encosta, os tempos das mangas
classificativas melhoravam. Assim, o melhor tempo do primeiro voo foi do piloto José Costa, com
60,84”, na segunda e terceira manga classificativa o piloto João Mestre, com 52,20”e 51,56”, o quarto
e quinto voo foi para piloto João Faria, com o tempo de 51,40”e 49,76”, respectivamente.

Jorge Infante Lançando o planador do primeiro
classificado João Mestre
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João Faria lançando o planador do concorrente
Carlos Carvalhosa

Nacionais
SM – Semi-maquetas de voo circular
ES – Escalas silhueta de voo circular
Categoria F5 – Aeromodelos Eléctricos Rádio Controlados
Classes:
F5A – Modelos para acrobacia
F5B – Motoplanadores
F5C – Helicópteros
F5D – Corridas entre pilares
F5E – Modelos solares
F5F – Planadores de 10 baterias
F5G – Grandes planadores
Categoria F6 – Classes Promocionais do Aeromodelismo
Classes:
F6A – Modelos de acrobacia artística
F6B – Aeromusicais
F6C – Helicópteros de acrobacia artística
F6D – Planadores de lançamento à mão
Categoria F7 – Mais leves que o Ar
Classe:
F7A – Balões de ar quente
Fotografias: Fidel Cardoso

Esta primeira Prova de aeromodelismo F3F Inverno,
que ficou assim ordenada:
1º Classificado – João mestre …………...3909
2º Classificado – João Faria ……….........3900
3º Classificado – João Figueiredo……….3775
4º Classificado – Jorge Infante ………… 3716
5º Classificado – José Costa……………. 3597
6º Classificado – Manuel Cruz…………...3479
7º Classificado – Abel Montez……………3432
8º Classificado - João Costa……………..3410
9º Classificado – Serge Michaux…………3245
10º Classificado – P. Renato Pina…… …..3209
11º Classificado – J. Batista Oliveira ……. 3033
12º Classificado – José Teixeira …………. 2902
13º Classificado – Rodrigo Martins ………. 2552
14º Classificado – Gonçalo Perpetuo………2219
15 ª Classificado – Carlos Carvalhosa …… 1193
Resta-me agradecer a amabilidade de todos os
concorrentes, e em especial a APSIA na qualidade do
seu director da prova sr. Manuel Leite de Almeida,
pela divulgação e prestígio do Aeromodelismo em
Portugal. Bons voos.

João Faria preparado para o cumprimento de
mais uma manga classificativa

