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de investigação da ITT, em Barcelona, Madrid e Paris. 
Formulamos votos de boa saúde.  

CT1AKD e CT1HBC, Dr. Vitor Nogueira e José Paiva, 
na Feira da ARAM conversando, certamente, acerca 

do nosso hobby. O primeiro, especialista em comu-
nicação HF, preferencialmente nas bandas de 40 e 
80 metros e, o segundo, com palmarés invejável em 
V-UHF, nomeadamente em 1200MHz, aproveitando 
todos os dutos para as Canárias… verdade, dois bons 
colegas que muito dignifi cam este hobby. 

CT1AMO, Intendente da Polícia, José Custódio, 
que prestou relevantes 
serviços quando esteve 
a exercer em Vila Real 
e, agora, vive em Braga, 
onde recebe esta publi-
cação tendo a sua assina-
tura válida para os próxi-
mos anos. Foi um prazer 
tê-lo encontrado na Feira 
da ARAM, Associação de 
que também é membro.

CT1BAI / CT4OL, Manuel 
Mota e Engº Alexandre 
Mota, leem ambos esta 
publicação em Estarreja, 
compartilhando um gosto 
comum que o amigo Man-
uel soube incutir ao fi lho, 
ainda estudante, e que se 
tem mantido durante todos 
estes anos. Foi um prazer 
ter encontrado o CT1BAI, 

CQG7161, Cândido Gomes, é nosso assinante desde o 
número 100, então certamente ainda no ativo como 
militar. Tem vindo sempre a cumprir com as suas 
obrigações de assinante, pagando antecipadamente a 
expedição, como recentemente fez, até novembro de 
2018. Ficamos-lhe agradecidos e reconhecidos pelas 
notas de incentivo que costuma inserir no “Post it”. 
Um abraço e votos de felicidades.

CQS5970, Armindo Silva, lê-nos há vários anos em 
Mourisca do Vouga. Costumamos receber o paga-
mento, como agora sucedeu, com um cheque de 70 
euros em nome de Noémia Silva, a quem agradece-
mos. Registamos com agrado a confi ança depositada 
nesta publicação e em quem a faz, pelo adiantado já do 
pagamento dos próximos 2 anos. Nesta oportunidade 
vão, além dos agradecimentos, os nossos votos das 
maiores felicidades.

CS7AFP e CT1ACS, Engº Filipe e Professor Leitão, 
numa foto “para memória futura” aquando da Feira da 
ARAM, em Viana do Castelo. Ambos radioamadores 
de topo, o primeiro,  especialista em sistemas in-

formáticos e, o Professor Leitão, que deixou por 
algum tempo a sua agricultura na quinta que possui 
em Povoenca para conversar com os muitos amigos 
que soube granjear. Um abraço para cada! 

CT1ABJ, Engº Joaquim Madeira, lê-nos desde o início, 
agora na sua casa em Cascais. A sua esposa, professora 
Heloísa, tinha-nos feito 2 transferências para paga-
mento da assinatura, o que agradecemos a ambos. Re-
cordamos o riquíssimo currículo deste colega formado 
em engenharia eletrotécnica de telecomunicações pelo 
IST, tendo sido ofi cial miliciano e professor na Escola 
Militar de Paço de Arcos. Fez, ainda, o curso no centro 
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e se conhece. É sem-
pre um prazer dar-
-lhe um abraço num 
destes encontros. O 
próximo irá ser nas 
Jornadas Técnicas, 
em novembro, como 
noutra página indi-
camos e que cer-
tamente terá o seu 
timbre de sucesso.

CT1DTB, Fernando Antunes, recebe esta publicação 
desde o início, na sua casa em Abrantes desde quando 
trabalhava na central hídrica do Pêgo. Às vezes 
encontrávamo-nos nas feiras da rádio, nomeadamente 
na Marinha Grande, realizada pela ARAL. Costuma 
efetuar o pagamento da sua assinatura através de 
transferência bancária, como recentemente aconte-
ceu. Agradecidos pelo pagamento para 2017. Vão 
os nossos votos de felicidades e desejos de bons 
comunicados.

CT1EEQ / CT0845, é o nosso particular amigo Luis 
Rodrigues, assinante desde o início. Vive agora em 
Almargem do Bispo, junto a Sintra, sendo um entu-
siasta do DX com várias ativações das Ilhas para o 
Diploma IOTA, onde tem classifi cação de destaque. 
Tinha-nos entregue um cheque de 70 euros para mais 

2 anos de assinatura que só recentemente man-
dámos a desconto na oportunidade de escrever esta 
nota de agradecimento. Votos de boa saúde e bons 
contactos. Um abraço.

CT1EGJ, José Sousa, técnico de eletrónica e antigo quadro 
técnico da EDP, é também nosso assinante em Viseu, 
como amiudadas vezes temos referido. Numa das 
suas idas à quinta que possui nos arredores ali para os 
lados da Póvoa de Sobrinhos, entregou-nos mais 35 
euros para pagamento da sua assinatura do próximo 
ano. Ficamos agradecidos e pedimos desculpa pelo 
atraso desta merecida referência.

CT1EIA, João Valente, é nosso assinante em Vila Nova de 
Cerveira, onde nos lê há mais de 30 anos. Habitual-

na companhia do José Vaz, na Feira da Rádio de 
Viana do Castelo, onde nos pagou já a assinatura do 
ano de 2017. Oportunidade também para um sempre 
agradável QSO, marcando outros comunicados, via 
rádio, a partir de Marvão, onde o Manuel tem também 
QTH. Este ano a propagação em 50 Megas esteve 
frouxa. Para o próximo ano é que vai ser!

CT1BES, Fernando Oliveira, nosso particular amigo, 
é também assinante em S. Pedro do Sul, lugar de 
Vila Nova de S. Félix, desde o primeiro número. 
Muito haveria a dizer deste colega de personalidade 
multifacetada com extrema habilidade manual, um 
entusiasta de todas as inovações com um raro cariz 
humano. É muito bom contactar com OM’s desta es-
tirpe! Como já aqui temos referido, o colega Oliveira 
é o “primeiríssimo” do professor José Oliveira, dire-
tor e a alma do conjunto Alafum, a quem também 
endereçamos um abraço.

CT1BMC, Xavier Fonseca, passou a QRT defi nitivo em 
9 de outubro, tendo o funeral sido realizado no dia 
10 desde o seu QTH em Vila Real para o cemitério 
de Nevogilde, no Porto, de onde era natural. É sem-
pre triste das notícias deste género e sobretudo de 
um amigo, ainda jovem, que teria, ainda, muito a 
realizar. Ficam as lembranças dos muitos QSO’s que 
fi zemos, sobretudo em VHF. Apresentamos as nossas 
condolências à família.

CT1BQN, Manuel Silva, está ao centro da foto e será o 
radioamador sénior do grupo ido do Entroncamento, 
de comboio, à Feira de Ávila. À esquerda, o Gerente 
da Loja de Radiocomunicações, a seguir, CT1DMS 
e, ajustando o SDR, CT1FFU. De realçar o elevado 

número de visitantes portugueses (muitos mais do 
que a foto mostra) que se deslocam, habitualmente, 
aos certames deste género, alguns bem longe do país. 
Será uma confi rmação da adesão que os eventos têm 
quando a qualidade do evento merece.

CT1DMC, Engº Rui Afonso foi, entre outros, o organiza-
dor da Feira da ARAM, com o êxito que é habitual 
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CT1ENF, Manuel Pereira, volta agora como assi-
nante, para quem 
enviamos a revista 
e n d e r e ç a d a  a o 
lugar de Jumeal, 
junto a Paredes de 
Viadores. Em QSO 
que estabelecemos 
aquando da reali-
zação da Feira da 
Rádio em Viana do 
Castelo, ficámos 
conhecedores do 
vasto currículo do 
amigo Pereira, viajante apaixonado por lugares 
exóticos. Ainda a possibilidade de uma deslocação 
conjunta a Marrocos para a realização de um concurso. 
Vamos combinar!

CT1ERC, Engº José Cardoso, docente doutorado no Ins-
tituto Politécnico de Vila Real, onde também é nosso 
assinante, tinha-nos feito mais uma transferência com 
os seus habituais 70 euros para validar a sua assinatura 
para mais 2 anos. Já aqui temos referido o trabalho 
desenvolvido por este colega, além das funções aca-
démicas, como motor desta atividade, fermento de 
outras conquistas, que têm vindo a concretizar-se com 
a adesão de novos alunos a este hobby.

CT1ETP, Carlos Alves, lê-nos em Barcelos e quando nos 
encontrou na Feira da Rádio da ARAM, entregou-nos 

mais 35 euros para crédito da sua assinatura. Antes 
havia-nos telefonado para dar a infausta notícia do fa-

mente encontramo-lo na Feira da Rádio da ARAM, 
em Viana do Castelo, onde costuma regularizar a sua 
assinatura, como desta vez também fez. Entregou-
-nos 70 euros para mais 2 anos, que acrescentámos à 
validade da assinatura. O amigo Valente, radioamador 
de todos bem conhecido, goza de grande popularidade 
entre os seus e nossos colegas, mercê do seu espírito 
conciliador e vontade de ajudar. Conheceu a revista 
por intermédio do comum amigo CT4LZ, Artur Fer-
nandes, ao tempo, o técnico responsável da Emissora 
Nacional em Valença. Um abraço também para ele. 
Na foto está junto da sua XYL, a quem também 
endereçamos os nossos respeitos.

CT1END e CT1ADT, Carlos Nora, Presidente da REP, 
e o Engº Manuel Esteves, antigo Quadro Técnico da 
“voz da Alemanha”, em Sines. A foto foi obtida na 

Feira da Rádio em Viana do Castelo, aonde o primeiro 
se deslocou como convidado ofi cial e, o segundo, 
aproveitou para visitar a terra de onde é natural.

encontrou na Feira da Rádio da ARAM, entregou-nos 
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que passará a ler-nos regularmente, desejamos-lhe 
as maiores felicidades e fazemos votos para que lhe 
agrade a leitura da QSP.

CT1FBU, João Lúcio, lê-nos em Azeitão, lugar de Brejos, 
desde há muitos anos. Recentemente fez-nos mais 
uma transferência para pagamento de mais um ano 
da sua assinatura. Anotámos o que escreveu no seu 
cartão de QSL mas, dada também a credibilidade que 
nos merece, continuaremos a manter este tão peculiar 
modo de proceder. Naturalmente lhe desejamos, 
igualmente, as maiores venturas.

CT1FU, Fausto Costa, eletrotécnico, é nosso assinante 
em Vila Praia de Âncora desde o primeiro número. 
Regularmente envia-nos um cheque para pagamento 
da sua assinatura, como recentemente fez, e que já 
creditámos na validade, como poderá comprovar na 
etiqueta. Nesta oportunidade, enviamos ao colega os 
nossos desejos das maiores venturas profi ssionais e 
votos de boa saúde.

CT1FXE, Engº Raúl Cavaleiro, 
quadro técnico superior da 
PT e ligado afetivamente 
à ARAM-Associação de 
Radioamadores do Alto 
Minho, onde também tem 
desempenhado cargos di-
retivos, é nosso assinante 
em Viana do Castelo, lugar 
de Meadela. Na feira da 

lecimento do seu vizinho  e amigo, 
CT4IQ cuja foto mostramos, 
como homenagem à sua amizade. 
Na outra foto, temos Carlos em 
frente do stand da REP-Rede dos 
Emissores Portugueses, também 
presente na dita feira.  

CT1ETQ, Casimiro Ferreira, lê-nos em Braga desde 
1989, onde vive. Na Feira 
da ARAM pagou-nos 
mais uma anuidade para 
o próximo ano, o que lhe 
agradecemos. Visitante 
habitual destes eventos, 
costumava deslocar-se 
também à vizinha Es-
panha, à Feira da Rá-
dio em Salnés. Vamos 
encontra-lo na próxima 
Ham radio em Pontevedra? 
Será já a 2ª edição que a 

Unión de Radioafi cionados Rias Baixas promove em 
memória de EA1CCC, Emílio Sanchez.

CT1EXX, Luis Jorge, é nosso assinante na Lourinhã, 
tendo-nos feito uma transferência de 35 euros 
validando a assinatura para lhe ser expedida para sua 
casa. Já antes tínhamos contactado com este colega 
e, consultando o fi cheiro, relembrámos o nosso envio 
da lista de indicativos em 1992 e, posteriormente, 3 
calendários da coleção de rádios de 1994! Agora, 
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CT1WW, Tiago Frederico, SK (Silent Key)

(Boletim da REP de janeiro de 1997.

Fez  20 anos no dia 1 de novembro!)
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QSJ’s para atualizar a sua assinatura. Não precisava! 
Ficamos agradecidos e daqui lhe endereçamos os 
nossos votos das maiores felicidades pessoais e na 
vida académica. Um abraço. 

CT2HKN, Miguel Gonçalves, está na foto, primeiro à 
esquerda, seguido de CT1HXB, Joel, e CT1ENV, 
António, que foi obtida na Iberádio, em Ávila, aonde 
se deslocaram. De referir que o Miguel, assinante em 

Esposende, é um visitante habitual às feiras de rádio, 
nomeadamente na Alemanha, aonde o costumamos 
encontrar, integrado no grupo de radioamadores do 
Minho que espero ver na próxima, em Friedrich-
shafen, em julho de 2017. Lá nos encontraremos!

CT2IAE, Eduardo dos Santos, lê-nos em Viana do Cas-
telo, lugar de Cardielos, desde há vários anos. Cos-
tumamos encontrá-lo 
na Feira da Rádio 
e, desta vez, com a 
agradável surpresa 
de ter levado a famí-
lia, com a XYL, a 
fi lha Leonor e o bebé. 
Uma nota muito 
agradável ver neste 
evento crianças que 
serão o futuro e a 
continuação desta 
atividade. Um abra-
ço de felicidades 
e os desejos das 
maiores  fe l ic i -
dades. Agradecidos 
pelo pagamento de mais 2 anos da assinatura.   

rádio entregou-nos mais 70 euros para mais 2 anos 
da assinatura. Visitante habitual à Feira de Friedri-
chshafen, na Alemanha, sugeriu-nos a colocação das 
fotos no nosso site da página Web. Estamos a proceder 
à renovação desse modo de informação. Entretanto, 
fi ca já a sua imagem obtida no referido evento.

CT1GCM, João Lima, é nosso assinante a ler-nos 
em Darque, junto a Viana 
do Castelo, desde 2006. 
Habitualmente encon-
tramo-nos na Feira da 
Rádio da ARAM, como 
recentemente aconteceu, 
e onde também costuma 
pagar-nos a sua assina-
tura, como também fez 
desta vez, tornando-a 
válida até fi nal de 2017. 
Agradecemos e, desde já, 
a promessa para novo encontro no próximo ano e, 
esperamos, para os muitos que ainda hão-de vir! 

CT1HBC, José Paiva, particular amigo e assinante recebe-
-nos em Leça da Palmeira, é 
também “concursista mor” 
com uma ascendência na 
classificação do campe-
onato MAF digna de lou-
var. No concurso “QSL” 
que teve lugar recente-
mente, classifi cou-se em 
7º lugar em 144MHz, 2º 
lugar em 432MHz e um 
1º lugar em 23cm com o 
record da distância entre 

CT1HBC e EA8CTKl o que lhe conferiu direito a 
troféu. De louvar a sua persistência, além dos conhe-
cimentos técnicos, até porque o amigo Paiva transmite 
de um QTH a baixa altitude. Agradecidos por mais 
um pagamento da assinatura.

CT1TE, Engº António Magalhães, assinante e colabora-
dor de alto gabarito, lê-nos agora no Brasil, onde se 
encontra a fazer o seu doutoramento depois de uma 
brilhante carreira no observatório astronómico junto 
ao Porto. Recentemente enviou-nos mais uns quantos 
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Podem, ainda, consultar mais informações em https://
CT7AEZ.blogspot.pt ou no site https:sites.google.com/
site/ct7aez. Esperamos que, numa próxima ativação nos 
acompanhe ao farol de Peniche!  

CT7AFN / CT0207, Engº Carlos Gorjão, lê-nos em 
Alcanena, lugar da Louriceira, sendo também nosso 
colaborador com artigos de elevado interesse como 
acontece nesta edição. Tinha-nos feito uma trans-

ferência com os seus habituais 70 euros, que nós já 
creditámos, atualizando a validade da sua assinatura, 
que remonta a vários anos. Ligado ao setor aeronáu-
tico como piloto e também à indústria dos aviões 
em Ponte de Sor, o amigo Gorjão possui vastíssimo 
currículo nestas áreas. Presentemente, como hobby, 
faz montagens de equipamentos para trabalhar em re-
fl exão lunar e comunicados nos 10GHz. Vai, também, 
um abraço pela distinta amizade.

CT7AKT / F4CQS, Philipe Protal, radioamador francês, 
também com indicativo em Portugal, vive no Algarve 
e é presença habitual nas Feiras da Rádio. Esteve em 
Ávila, aonde transacionou vários equipamentos que a 

sua coleção já não suporta… Seria muito interessante 
que levasse os seus Collins para a Feira de Moscavide.  

CU2AO, Carlos Drumond e Silva, gerente bancário, 
já reformado e atualmente dedicado a artigos de 
colecionismo, é nosso assinante em Ponta Delgada. 

CT2JIC, Joaquim Ligeiro, 
recebe-nos há muitos anos 
no seu QTH de Alhadas, 
junto à Figueira da Foz. 
Recentemente fez-nos mais 
uma volumosa transferên-
cia, pagando a sua assina-
tura até ao fi nal de 2017. 
No QSO que então esta-
belecemos, mais uma vez 
anotámos a gentileza das 
suas palavras amigas que são também um estímulo 
na feitura desta revista. Daqui lhe endereçamos um 
cordial abraço, com votos de boa saúde para gozar a 
reforma que se avizinha.

CT4QC, José Costa é técnico de eletrónica em Braga, 
onde trabalhou na Grunding. Radioamador de há 
muitos anos e assinante desde o início, tinha-nos 
feito uma transferência de 140 euros para pagar 4 
anos da sua assinatura, o que lhe agradecemos, as-
sim como a sua fi delidade de leitor. Rádio operador 
“da velha guarda”, mantém neste hobby o seu gosto 
preferencial. Desejamos-lhe, igualmente, tudo de bom 
e levamos em consideração as sugestões de conteúdos 
que nos indica. Um abraço.

CT7ABG, José Esteve, é assinante em Barcelos, lugar de 
Vila Cova. Na Feira da Rádio da ARAM esteve com 

a família. Também recebeu o prémio do concurso em 
VHF/UHF, na oportunidade, entregou-nos mais 35 
euros para pagamento de outro ano da sua assinatura. 
Os nossos agradecimentos e os votos das maiores 
felicidades para todos.

CT7AEZ / CT2GET, Pedro Correia, é amante destas coisas 
da rádio, um apaixonado pela técnica de eletrónica e in-

formática que gosta sempre 
de aprender e saber mais. 
Na próxima edição pub-
licaremos um seu  estudo 
feito sobre “filtros com 
stubs” que achámos muito 
proveitoso para dar a co-
nhecer aos outros leitores. 
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EA1DDO/HK1H, Máximo, está à direita da foto obtida 
na Iberádio. Dele temos publicado alguns interes-
santes artigos sobre os seus estudos e experimentos. 
Adiantamos que o colega Máximo tem também casa 

na Colômbia, onde instalou uma estação de alto 
rendimento para avaliar das possibilidades de comu-
nicações em HF, VHF e UHF. Opera regularmente em 
modos digitais, aproveitando os dutos troposféricos, 
dispersão meteórica e tenta aproveitar as aberturas 
esporádicas. É também o representante ofi cial da 
revista Dubus, na Espanha.

EA1GAR, Victor Rodriguez, é nosso assinante em 
Pontevedra, lugar 
de “O Rosal”, para 
onde lhe enviamos 
esta publicação com 
muito gosto. Foi 
uma agradável sur-
presa tê-lo encon-
trado na Feira da 
Rádio da ARAM. 
E vamos voltar a fa-
zer um QSO direto, 
se não antes, pelo 
menos no próximo 
congresso da URE, 

em Santiago de Compostela. Até lá, as nossas cordiais 
saudações.  

EA1HRR, Fidel Arribas, e EA2XR, Juan Vicente, 
estão juntos na foto obtida na Iberádio, em Ávila, 
depois de um muito agradável QSO, desta vez feito 
pessoalmente. O colega Fidel vive na Cantábria, em 

Já em janeiro nos tinha 
feito uma transferência 
e, com outra que fez 
recentemente, a vali-
dade passou para até 
fi nal de 2017. No QSO 
que estabelecemos, foi 
um gosto ouvir este 
simpático colega, que 
prometeu e nos com-
prometemos para um 
encontro pessoal em 
breve. Cá o aguardo no continente para a agendada 
“vitamina negra” que esteve quase a ser tomada em 
Ponta Delgada. Vai, agora, um abraço de muita estima.  

EA1BLA, Manuel Rivas, no encontro das Jornadas 
Técnicas da URE, nosso assinante na Galiza e visi-
tante habitual destas. Na foto, está à direita trocando 
impressões com outros colegas, certamente sobre as 

bandas de SHF, em que é perito. Um abraço ao seu pai, 
EA1TF, também nosso assinante no Ferrol.   

EA1BYA, Joseba Gonzalez, é também um radioamador 
entusiasta que se “viciou” com um recetor a válvulas 
construído pelo seu pai em 1974. É presença habitual 
nos concursos do campeonato da URE, especialmente 
em V-UHF. Esteve connosco na Feira de Ávila, onde 
nos disse do seu gosto em trabalhar nas bandas de HF 

e até 2300MHz. Aprecia sobretudo as comunicações 
em telegrafi a e em baixa potência. Tem, ainda, o 
gosto de colecionar chaves de morse. Na foto, é o 
último da direita. 

Já em janeiro nos tinha 
feito uma transferência 
e, com outra que fez 
recentemente, a vali-
dade passou para até 
fi nal de 2017. No QSO 
que estabelecemos, foi 
um gosto ouvir este 
simpático colega, que 
prometeu e nos com-
prometemos para um 
encontro pessoal em 

Pontevedra, lugar 
de “O Rosal”, para 
onde lhe enviamos 
esta publicação com 
muito gosto. Foi 
uma agradável sur-
presa tê-lo encon-
trado na Feira da 
Rádio da ARAM. 
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lugar desafogado e com boa propagação em V-UHF, 
bandas para que possui antenas enfasadas. O Juan tem 
o seu QTH na Vizcaya e, junto à casa, montou uma 
elegante torre com boas antenas direcionais. Vamos 
escutar-nos, certamente!

EA1KT, Cristobal Garcia, é o Presidente da AMSAT-EA 
em parceria com 
o nosso assinante 
M a n u e l  R i v a s , 
EA1BLA, ambos 
professores univer-
sitários. Levou para a 
Iberádio muito equi-
pamento relacionado 
com satélites, área 
em que o Cristobal 
é especialista, tendo 
escrito muitos artigos 
sobre satélites meteo-

rológicos e feito muita investigação. Causaram grande 
impacto e interesse as suas antenas de parábola que faz 
com uma singular habilidade.

EA1XT, Juan Seoane, veio 
da Corunha, onde tem o 
seu QTH habitual para 
também estar presente na 
Iberádio. Foi um grande 
prazer tê-lo conhecido 
pessoalmente. O colega 
Juan é muito ativo nas 
bandas de V-UHF, par-
ticipando nos concursos 
da IARU e “caçando” 
indicativos em propaga-
ção tropo e esporádica, 
modalidade de que gosta especialmente.

EA1YO, Pedro, é o Presidente da URE e está na foto, o 
primeiro à esquerda; ao centro, o alcaide de Ávila e, 
à direita, CT1FFU, Matias. A imagem foi obtida na 
Iberádio que decorreu em Ávila a 15 e 16 de setembro, 
como largamente anunciámos, e que se traduziu num 
grande êxito. Estiveram presentes as entidades ofi ciais 
de Espanha e o evento contou com larga participação 
de expositores e visitantes portugueses.

EA2FC, Fernando, é um 
entusiasta do V-UHF 
com larga participação 
em todos os concursos 
onde costuma obter 
boa classifi cação. Foi 
um grato prazer tê-lo 
encontrado na Iberádio, 
em Ávila. A publicação 
desta foto é um compro-
misso que nos fez para 
participar no MAF de 
2017. Vamos escutar-
-nos com os seus fabulosos sinais e uma inconfundível 
modulação! 

EA3WL, Núria Soler, é uma radioperadora bem conhecida 
de todos, mercê também, das suas atividades nas 
expedições Dx que já realizou a lugares remotos. 

Ultimamente, dedica-se principalmente a fazer 
ativações de castelos, vértices e monumentos para 
divulgação desse património. Esteve na Iberádio, 
onde obtivemos a foto onde se encontrou com muitos 
colegas e amigos.

EA4BA, Blas Pascual, é o primeiro à esquerda do grupo 
que esteve a operar a estação de radioamador insta-

lada no hall dos pavilhões onde decorreu a Iberádio. 
Habitualmente, a URE leva para estes eventos os 
equipamentos de onde se fazem vários comunicados, 
contribuindo para a divulgação dessas realizações.
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DF1GW, Wolf foi durante 
vários anos o responsá-
vel pela realização do 
encontro de weinheim 
que inclui a feira de 
material e o camping 
na sede da associação 
DL0WH. A publicação 
desta foto é também 
o nosso tes-temunho 
do apreço que sempre 
demonstrou para com 
quem faz esta revista.

DL7UKM, Mike está na foto com DK2FH que tem um 
boné onde colo-
cou todas as tar-
jetas de entrada 
no  rec in to  da 
UKW- Feira de 
Weinheim.O pri-
meiro foi nosso 
anfi trião aquando 
da realização das 
últimas jornadas 
técnicas, con-
forme notícia da 
edição passada. 
Já deixámos en-

contro marcado para o próximo ano! 

EA Contest Club, como o nome indica, é um clube que 
agrega os “afi cionados” dos concursos. Em Ávila, 
tinha stand próprio com uma estação de radioama-
dor, cujo software permitia avaliar a destreza dos 

operadores que o desejassem. Na foto, parte dos 
organizadores, tendo um deles na mão um exemplar 
desta revista que recebem regularmente.

EA4DO, Isidro Ruiz, e EB4CMS, na foto, defronte do 
cartaz “Arquivo histórico” no stand que tiveram na 
Iberádio, promovendo este hobby e fazendo referência 

a um passado rico em investigação nas radiocomuni-
cações. Apontamos que o Dr. Isidro é doutorado em 
jornalismo pela universidade de Compostela e, num 
dos muitos artigos que escreveu na Revista da URE, 
trouxe uma entrevista com o Rei Juan Carlos, EA0JC 
que é também “radioafi cionado”.

EA8ACW, Leoncio Rodriguez, 
veio das Canárias para es-
tar presente em Ávila. Foi 
também uma oportunidade 
de conhecer pessoalmente 
o Leo, que vive em Las 
Palmas e que se revelou 
de uma singular simpatia. 
Disse-nos que o radio-
amadorismo é o hobby 
de sua eleição e o seu 
gosto é fazer comunicados, muitas vezes de móvel, 
porque passa muitas horas em condução. Voltaremos 
a ver-nos em Santiago de Compostela, no Congresso 
da URE? Um abraço!

EA8AK, Fernando Martins, lê-nos na sua bela ilha 
de Tenerife, lugar La Laguna, que já visitámos. É 
presença habitual nos eventos realizados pela URE, 
em cujo boletim costuma escrever artigos de muito 
interesse que por vezes reproduzimos. Esteve con-

nosco em Ávila e, como 
prometido, enviou a sua 
foto de há vários anos, em 
que está à direita, sendo 
o primeiro o CT1PK, a 
XYL, e a seguir, a XYL 
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vantes e que os visitantes aproveitaram para adquirir 
o material a melhores preços.

Falcon Radio, empresa de radiocomunicações de todos 
bem conhecida e onde trabalham muitos radio-
amadores, incluindo o seu Gerente, teve uma bem 
treinada equipa na Iberádio. Voltada para o setor 

ligado ao radioamadorismo e afi ns, o grupo vindo de 
Barcelona, foi incansável no prestar esclarecimentos 
acerca do material relacionado com esta actividade e 
que comercializa para o setor grossista.

Icom, reputada marca de equipamentos de radioamador que 
não necessita mais comentários. A sua presença nos 
eventos da URE é habitual, em stand próprio, com a 

mostra dos últimos modelos de rádios para esta ativi-
dade. Na foto, os responsáveis da marca para Espanha 
defronte dos painéis com os novos Ic-7300 e IC-7851.   

KUHNE ELECTRONIC, esteve também representada 
pelos seus donos que vemos na foto na Feira de 
Weinheim, apresentando os seus novos produtos de 
altíssima qualidade e destinados essencialmente às 
altas frequências (VHF a SHF). Tivemos oportuni-
dade de observar, entre outros, os novos modelos de 
amplifi cadores (1200 Mhz e acima), pré amplifi cado-

de CT1BH. A foto que também agora mostramos é 
recente, obtida aquando do nosso encontro.  

EA8TJ, Domingo González, 
vive em Tenerife mas veio 
ao continente participar 
nas Jornadas Técnicas da 
URE, em Ávila. Todos os 
que fazem VHF e frequên-
cias acima, contactaram 
já com o TJ que, quando 
a propagação ajuda, põe 
sinais fabulosos na Europa, 
especialmente nos concur-
sos da URE. Foi um grato prazer dar-lhe um afetuoso 
abraço. E, vamos ao campeonato, no próximo ano!

EC4DX, Javier Prados, faz parte do staff que a URE le-
vou para Ávila, encarregue 
de rececionar os visitantes. 
Registamos a afabilidade 
com que recebeu todos, ten-
do tido um especial carinho 
por quem faz esta publica-
ção. A inserção desta nota 
e foto será, também, uma 
homenagem à sua dedicação 
a este hobby.

António Mota, da fi rma Loja 
das Radiocomunicações 
no Porto, esteve também 
presente na Feira de Ávila. 
Ao que nos disse, ficou 
encantado com o potencial 
que estes eventos têm para 
o setor comercial. Aqui 
encontrou “resmas” de apa-
relhagens e uma multidão 
interessada! Vamos, certamente, encontrar-nos na 
próxima!

Astroradio, veio de Barcelona, trazida pelo seu dono, 
Salvador, também radioamador, que se fez acompa-
nhar pela família ajudando às muitas solicitações dos 
interessados, grande parte deles, clientes. Interessante 
a estratégia comercial desta empresa, que vendia 
diretamente fazendo ações promocionais sempre cati-
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res, fi ltros, repartidores, etc. Uma característica dos 
aparelhos da Kuhne, de qualidade alemã, baseia-se no 
slogan da empresa: Equipamentos para vencedores.

URA-União de Radioamadores dos Açores, que inau-
gurou a sua nova sede a 28 de maio passado, como 
largamente estão descrevemos, teve a foto trocada 
porque não corresponde à atual direção. Por isso aqui, 
agora, inserimos a imagem devida, com as nossas 
desculpas por eventuais transtornos causados. Acres-
centamos os membros da assembleia geral: Presidente, 
Manuel Valadão, CU3CS; Secretários Paulo Borges, 
CU3EM e João Lima, CU3AA.

Módulos de 
transveters:

a qualidade 
alemã para 
amadores e 
profissionais
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