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Caliz, uma descolagem a caminho dos dois anos

Desafios - Criação de uma pista definitiva
é o grande objectivo do clube

H

á cerca de 30 anos que os
aeromodelos cruzam os
céus de Leiria. Em 2007
um grupo de praticantes
deu o salto, para reforçar a aposta na
promoção da actividade, e criou o Caliz – Clube de Aeromodelismo do Liz.
José Marques é o actual presidente da direcção do clube, que, em
menos de dois anos, reúne já cerca de
60 sócios. Para já, o saldo do Caliz é
positivo. Além de um número de associados iniciais que supera as expectativas, o Clube já organizou alguns
encontros da modalidade. Em 2008,
Leiria foi palco do Encontro Nacional
de Modelos Motorizados Rc.
Depois de ultrapassado todo o
processo burocrático da criação do
Caliz, o próximo desafio passa por
conseguir criar uma nova pista para a
prática de aeromodelismo. Provisoria-

funcionava como uma secção do Aero
Clube de Leiria. A criação de uma estrutura autónoma procurou ser o primeiro passo na construção de “um
caminho próprio”, mas sem qualquer
cisão com o Aero Clube, entidade que
sempre apoiou o aeromodelismo, sublinha José Marques.

mente, os aeromodelos descolam nos
Campos do Liz, na Barosa, no entanto, o objectivo passa pela criação de
um espaço definitivo, onde possam
ser criadas melhores condições para

a prática da modalidade. A sede física
funciona nas instalações do Clube Recreativo Lis e Lena.
Até 15 de Maio de 2007, data da
fundação do Caliz, o Aeromodelismo

Núcleo aposta na formação
No seio do Caliz nasceu já uma
secção, cuja grande missão passa
pela formação. Os mais curiosos podem fazer o baptismo de voo. A associação disponibiliza um avião e um
instrutor, a preços simbólicos. A ideia
é permitir que todos os interessados
possam ter um primeiro contacto com
a modalidade. As inscrições podem
ser feitas através do e-mail geral@caliz.org, pelo telefone 918 505 435 ou
no sítio da internet www.caliz.org.

Era uma vez o Aeromodelismo
Não arrasta multidões como outros desportos, mas são já milhões os praticantes de
Aeromodelismo existentes em todo o mundo.
Em Portugal, a modalidade começou a
ser praticada nos anos 30. A partir de 1961
é coordenada pela Comissão Nacional de
Aeromodelismo, uma entidade ligada ao Aero
Clube de Portugal.
É preciso esperar por 1986 para que seja
criada uma federação autónoma, o que permitiu trazer mais dinâmica na divulgação da
modalidade. Se começou por ter apenas seis
clubes federados, hoje em dia existem quase
uma centena de clubes e vários núcleos reconhecidos.
Além da organização de encontros
e provas, a Federação Portuguesa de
Aeromodelismo tem
procurado
sempre
apostar na formação.
A modalidade conseguiu estar presente
em dezenas de escolas, no âmbito do
Desporto Escolar. No
entanto, orientações
políticas acabaram
por afastar os aeromo-

delos das escolas. Criatividade, autoconfiança e
conhecimentos sobre aerodinâmica são alguns
dos benefícios deste desporto reconhecidos
junto dos jovens.
INVENÇÃO FRANCESA. Na origem
dos modelos actuais de planadores está uma
invenção do francês Penaud. No início de 1871
construiu o primeiro modelo de uma série que
chamou de Planophore. A construção baseouse numa hélice propulsora simples, montada
sobre estabilizadores automáticos. Penaud
criou o desenho básico, usado ainda hoje dos
planadores.
Fonte: Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Voar com pouco dinheiro

Variedade – O mercado é
vasto, mas com 200 euros
pode ter um kit completo
Um dos mitos que, muitas vezes, surge associado ao
Aeromodelismo, é que se trata de uma actividade cara, o
que pode não corresponder à verdade. O mercado de aeromodelos e material de apoio é muito vasto, mas, com 200
euros pode ter um kit de voo completo, que inclui avião,
rádio e o equipamento de apoio. Depois, o único custo é o
combustível gasto nos voos.
O investimento depende apenas das possibilidades
e gostos de cada um. Numa fase posterior pode optar por
equipamentos de melhor qualidade, verdadeiros tesouros,
que podem ultrapassar os mil euros.
No Aeromodelismo a imaginação é o único limite,
uma vez que há sempre a possibilidade de personalizar
ao máximo os aviões, com pinturas e decoração a gosto.
Para os mais curiosos na área da mecânica, os pequenos
motores são também um desafio à altura, afinando até ficar
de acordo com os gostos pessoais.
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Aeromodelismo

8 boas razões para praticar

O

Aeromodelismo não se
esgota no gosto de telecomandar um pequeno avião. São muitas e
variadas as razões que atraem cada
vez mais praticantes para esta modalidade.
A mais óbvia é o gosto pelos aviões, permitindo descobrir, à escala, os
segredos da aerodinâmica, os truques
para fazer bons voos, boas aterragens
e descolagens.
No entanto, é uma actividade ideal para os amantes da mecânica, já
que conseguem perceber, manobrar e
descobrir os mais pequenos detalhes
do funcionamento de um motor. O trabalho de casa é uma etapa fundamental do Aeromodelismo. Quando chega
à pista, o motor, os controladores e

todo o equipamento devem estar a 100
por cento, já que os erros se pagam
caros, quando falamos em quedas de
um aeromodelo, que chega a atingir os
200 quilómetros por hora.
Mas até no trabalho de preparação existem vantagens, já que não
obriga a longas noitadas em garagens
ou barracões. Se não quer prescindir
do convívio familiar, qualquer mesa
de cozinha se transforma rapidamente numa bancada de trabalho, com a
vantagem de poder partilhar os segredos do pequeno avião com eventuais
interessados.
A quarta boa razão para praticar
Aeromodelismo é a possibilidade de
desfrutar de uma actividade ao ar livre.
A legislação determina que as pistas
tenham de estar afastadas de fios ou

habitações, por exemplo. Regras que
garantem umas horas bem passadas
em contacto com a natureza.
Aliado ao silêncio do campo, há
também a agitação dos convívios, que
anima a atrai muitos praticantes. Anualmente realizam-se vários encontros da
modalidade, que promovem o convívio
entre os praticantes e onde se trocam
conhecimentos e técnicas.
Também na saúde existem benefícios. Os reflexos e a visão saem melhorados com a prática do aeromodelismo. Quando o aeromodelo está no
ar os movimentos têm de ser rápidos e
precisos, obrigando a uma boa capacidade de concentração.
A criatividade é outra característica que pode, e deve, ser explorada,
e que vai muito além de decorações

personalizadas e motores alterados.
Em qualquer encontro é usual vermos
aviões a lançarem pára-quedistas, ou
até pequenas bombas, sem qualquer
finalidade bélica, antes pelo contrário. No Aeromodelismo vale tudo, mas
apenas para divertir.
Os materiais usados na construção dos pequenos aviões são, nos dias
de hoje, eles próprios uma vantagem.
No caso de acontecer o pior, e tiver
um acidente aéreo, a probabilidade de
perder, irremediavelmente, o equipamento, é reduzida. Os motores são já
muito resistentes e mesmo a carcaça
do aeromodelo consegue ser reparada
na maior parte dos casos. Pode ficar
um bocado remendada, mas continua
a conseguir satisfazer as delícias dos
amantes do telecomando aéreo.

Um hobby para adultos

Perigos – Sem supervisão, não é aconselhável a prática de aeromodelismo por crianças

Q

ualquer semelhança entre um eventual modelo que se encontra num supermercado e um verdadeiro modelo de
aeromodelismo é pura coincidência.
A modalidade até pode ser encarada, por muita
gente, como um divertimento de crianças, mas implica algumas regras de segurança que, sem supervisão, podem originar alguns incidentes.
O avião usa combustível a sério, logo é inflamável. As hélices não são mortais, mas podem
provocar ferimentos. Um motor descontrolado no
ar vai provocar uma queda aparatosa e que pode

provocar estragos significativos. Por tudo isto, um
planador é algo que não deve incluir na lista de
presentes para os miúdos lá de casa. As crianças podem praticar Aeromodelismo, mas com a
supervisão de alguém que perceba do assunto.
Cumpridas todas as regras de segurança,
estão garantidos momentos de pura diversão. O
piloto até pode ficar em terra, de telecomando na
mão. Mas lá fundo, acaba por voar sempre com a
extensão que se eleva nos céus.

