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No passado dia 24 Julho, a APEA e a ANA, promoveram mais uma visita á 
placa do Aeroporto Internacional de Faro.

Sendo que a esta atenderam vários as-
sociados, dos diversos pontos do país, 
uns deslocando-se de carro e outros de 
avião, todos com um só destino, Faro.
A visita iniciou-se ás 8h com um tempo 
ensolarado, começando assim por spot-
tar o mítico B727, que se encontra inope-

racional, e vários bizjets que se encontravam parqueados na placa.
Esta visita é uma das mais apetecidas, devido a permitir uma enorme pro-
ximidade entre os spotters e os aviões, 
podendo assim captar detalhes que  no 
dia a dia nos passariam despecebidos ou 
mesmo insignifi cantes.
Durante esta visita observamos as se-
guintes companhias: Aer Lingus, Monar-
ch, British Airways, EasyJet, Thomsonfl y, 
First Choice, BMI Baby, Jet2, Swiss, Norwegian, Flybe, Ryanair, Scandi-
navian Airlines, Primera, Aurela, entre outros. A associação mais uma vez 
fi nda esta visita, sem qualquer incidente, salientando o excelente convívio 
vivido, tanto entre associados, como com operacionais do aeroporto.

Visita ao Aeroporto de FaroAssociado do Mês

André Hora
Idade
19
Sócio nº
219
Profi ssão
Estudante de Tecnologias Comuni-
cação Multimédia
Localidade
Moreira da Maia
Eq. Fotográfi co
Sony A350
Sony 18-70 / 55-200
Sigma 70-300 
Registo preferido
RA-76951
Registo de sonho
UR-82060
RF-32821 
Destino de sonho
Gibraltar (GIB)
Cancun (CUN)
Avião que gostava de voar
BE-200
Avião que gostava de fotografar
Concorde
B-26J - (N6123C)
Avião preferido de fotografar
B777 / A330
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Riat - Royal International Air Tattoo

Realizou-se nos dias 17 e 18 do mês 
de Julho de 2010, mais uma edição do 
Royal International Air Tattoo, em Fair-
ford - UK, tendo como um  dos temas a 
“Battle of Britain - 70th Anniversary”.
Este que é considerado um dos maiores 
espectáculos militares a nível mundial, 
tem o seu auge nos dias 17 e 18, no en-

tanto, durante toda a semana que antecede o Airshow, podem-se sempre 
contemplar, com os mais variados movimentos, quer em chegadas, voos 
de apoio ou treinos. 
Nos dias posteriores ao evento, nomea-
damente, na segunda feira, são os movi-
mentos das partidas, um ciclo “non stop”, 
desde as 09h, até cerca das 13h, movi-
mentos estes, compostos por uma   gran-
de e variada quantidade de aeronaves. 
Este ano, o evento contou com a pre-
sença de cerca de 20 países no  seu  programa, juntando cerca de 200 

aeronaves que, no seu conjunto, forma-
ram uma enorme exposição estática, de 
display’s aéreos, e ainda de suporte às 
operações. 
Como todos os anos, durante o espec-
táculo, existem as participações, consi-
deradas como as “Stars of the Show”, 

e sem excepção este ano foram: o Messerschemitt BF109; US Navy F/A-
18E/F Super Hornet, USAF F-22A Raptor e a patrulha acrobática da casa 
RAF Red Arrows Display Team.
A edição deste ano, contou ainda com a presença do Airbus A400M, e o mí-
tico Avro Vulcan B2, infelizmente, de sa-
lientar também, algumas desistências,        
nomeadamente do MiG 21 Lancer.
Em suma, para todos e quaisquer aman-
tes da aviação militar, é sem dúvida um 
espectáculo a não perder e que, se re-
pete todos os anos.
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Existem aviões que chegam a ter 18 
rodas. O número delas depende do 
peso. Os pneus das aeronaves têm 
câmara e não ar, sendo assim cheio 
de nitrogénio como os pneus de al-
guns autocarros.
Como o nitrogénio não é combustív-
el, se acontecer algum aquecimento, 
ele não alimenta o fogo.
A vida útil do pneu é contada através 
das suas aterragens (cerca de 250 
aterragens) sendo que os pneus de 
avião podem ser recauchutados até 
sete vezes.

 

Quanto mais baixo a aeronave 
voa, mais combustível ela gasta, 
enquanto que quanto mais alto 
for, menor é a resistência do ar, 
menos nuvens, mais efi ciência 
dos motores, logo menos gasto 
de combustível.

Sabias que...?

Foto: Alberto Guedes

Foto: Alberto Oliveira



Visita á Base Aérea de Beja
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A APEA – Associação Portuguesa de Entusiastas de Aviação efectuou uma visita à BA11 e às diversas uni-
dades aí baseadas. 

Localizada no centro do Alentejo, esta unidade alberga as Esquadras 552 
“Zangões”, 103 “Caracóis” e 601 “Lobos”. As missões por elas desempe-
nhadas variam entre a instrução avançada, missões de busca e salva-
mento, guerra marítima e apoio à população. A Esquadra 552 é também 
responsável pela patrulha acrobática Rotores de Portugal e a Esquadra 
103 pela exibição de performance do Alpha-Jet.
A visita iniciou-se às 8:15, tendo a primeira Esquadra a ser visitada a 
552. Para além de terem assistido a um briefi ng pelo seu Comandante, 

foi possível assistir e fotografar a saída de duas missões, uma busca 
e salvamento na costa portuguesa e uma de instrução. Seguiu-se uma 
visita às antigas instalações da Esquadra 101, que agora alberga parte 
do dispositivo nacional de combate a incêndios, estando presente um 
Kamov 32, pertencente à EMA – Empresa de Meios Aéreos. A meio da 
manhã visitou-se a equipa de socorro às aeronaves, onde os associados 
assistiram à demonstração de um dos meios de combate a incêndios em 
aeronaves.
A Esquadra 601 foi a seguinte a ser visitada. Os responsáveis explicaram algumas das suas mais recentes 

missões, em especial a de combate à pirataria no Mar do Índico. Houve 
ainda a oportunidade de fotografar 2 P3C. 
A manhã terminaria na Esquadra 103. Casa dos “Caracóis” e dos Alpha 
Jet, foi possível fotografar a chegada e saída de várias missões de treino 
e testemunhado in loco os problemas que o calor gera nas operações, 
com a temperatura a rondar os 45º, o que obriga a cuidados especiais na 
preparação das aeronaves e tripulações. 
Até para o ano Beja.
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Destaques JetPhotos - APEA Portugal
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Destaques Aeroporto Porto

Destaques Aeroporto Lisboa

Destaques Aeroporto Faro

EI-RJZ         Luis Gonçalves I-ADJL                Pedro Silva

OK-CCK                 Carlos Gomes N92SR                            José Dias

G-STRN         Paulo Carvalho PH-GGW         Paulo Carvalho
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G-BTPH     Carlos Guimarães

TC-TLE                         Tiago Palla

RA-85757         Ricardo Gomes

N738MA         Paulo Carvalho


