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Leitão numa fi gura carismática, com quem é muito 
agradável tratar. Teve, também, a gentileza de nos 
levar uma “válvula”, das muitas que tem em reserva, 
e no-la entregou na Feira de Moscavide quando liqui-
dou mais um ano da assinatura. Por tudo, os nossos 
agradecimentos e reconhecimento.

CT1AFG, Miguel Julião, Major e Engenheiro, é também 
nosso assinante desde o início. Tinha-nos feito uma 
transferência de 35 euros para pagamento da sua 
assinatura para 2017, que registámos com atraso, 
escrevendo agora esta nota no correio. Acrescenta-
mos que teremos para breve o colega Julião com 
mais disponibilidade para fazer rádio, certamente a 
partir do seu QTH na Figueira da Foz. Vão as nossas 
renovadas desculpas pelo atraso e os votos de que goze 
a merecida reforma com a melhor saúde.

CT1ANK, Luís Meirinho, é nosso assinante em Arruda 
dos Vinhos desde o primeiro número (passaram 36 
anos), então Técnico Tributário da Direção Geral de 

Impostos, certamente agora já aposentado. Agradece-
mos o seu habitual cheque de 70 euros para mais 2 
anos, que acrescentámos à validade da assinatura. 
Consultando o fi cheiro, encontrámos o seu cartão QSL 
que, aqui e agora, reproduzimos com muito gosto.

CT1ASP, Henrique Teixeira, vem como assinante desde 
que se inscreveu no estabelecimento Germano Lopes 
e C.ª, no ano de 2004. Tem mantido connosco um 
relacionamento de grande cordialidade que é justo 
realçar. Pagou-nos mais 35 euros na Feira de Mosca-
vide, onde também tomámos nota do seu pedido. Na 
oportunidade, os desejos das maiores venturas.

CT1AYO, Prof. Artur Lemos, passou a QRT defi nitivo. Era 

Adelino Sá é o Diretor da Gazeta Lusófona que se 
publ ica  em 
Luzerna, na 
Suíça, e com 
quem man-
temos reci-
procidade de 
edições. Esta 
nota serve 
também para 
testemunhar 
o nosso re-
c o n h e c i -
mento pes-
soa l  pe l a 

divulgação que a Gazeta tem feito desta publicação 
junto da comunidade portuguesa emigrante. Igual-
mente felicitamos o Diretor pelo salto de qualidade 
gráfi ca dado na edição de novembro, que saiu toda a 
cores, enriquecendo, ainda, mais os temas e notícias 
que insere.

CR7AMZ, Dr. Telmo Carlos, é funcionário público 
e lê-nos nas Caldas da Rainha, onde nos recebe 
desde o ano transato, quando se inscreveu, como 
assinante, na Feira de Moscavide. Na edição deste 
ano daquele certame, voltou a entregar-nos mais 35 
euros para o próximo ano. Vão também os nossos 
agradecimentos.

CT0500, Domingos Mota, rádio escuta com indicativo 
próprio, recebe esta publicação em Santa Cruz do 
Bispo, de onde nos enviou, recentemente, mais um 
cheque de 70 euros para regularizar a sua assinatura. 
Na carta de aviso que nos endereçou, escreveu pa-
lavras muito lisonjeiras acerca da nossa publicação 
que nós, sem falsa modéstia, rejeitamos, mas que, 
na verdade, são um estímulo na persecução desta 
obra. Por tudo, os nossos respeitos e agradecimentos.

CT1ACS, Prof. Afonso 
Leitão, radioamador 
da “velha guarda” e 
amigo de há muitos 
anos, é também assi-
nante no lugar de Po-
voença, junto a Viana do 
Castelo. A sua empatia 
natural torna o colega 
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nante no lugar de Po-
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nosso assinante desde o início e morava em Arcoze-
lo, junto a Barcelos. A notícia chega-nos através do 
comum amigo CT1ETP, Carlos Alves, que nos infor-
mou do infausto acontecimento. Disse-nos ainda que 
o CT1AYO também tinha perdido a XYL ainda havia 
pouco tempo. Nesta nota queremos referir toda a alta 
estima em que todos os radioamadores tinham pelo 
colega agora desaparecido. Será sempre lembrado 
como homem bom que foi nesta passagem terrena.

CT1BBQ, João Martins, Técnico de Telecomunicações, 
lê-nos em Lisboa desde há muitos anos. Quando 
se inscreveu, preencheu o inquérito de então onde 
nos dava conta das suas preferências dos temas que 
habitualmente inserimos e que nós temos vindo a 
considerar. Ficamos, igualmente, agradecidos pelo 
pagamento efetuado aquando da Feira da Rádio de 
Moscavide. Mil felicidades.

CT1BEW, Ramiro Brito, é Gerente da fábrica de móveis 
ESTILARTE em Oliveira do Hospital. Assinante 
naquela localidade e um particular amigo desta 
revista, como é seu timbre, paga-nos a sua assina-
tura pontualmente, o que lhe agradecemos. Como já 
referimos em nota anterior, aguardamos a sua visita 
para tomar uma “vitamina negra” e trocar impressões 
pessoalmente, que sempre nos enriquecem. 

CT1BIC, António Xavier, é assinante em Arruda dos 
Vinhos, costuma pagar a sua assinatura quando nos en-
contra nas feiras da rádio, como aconteceu no evento 
realizado pela ARVM no passado mês de novembro, 
em Moscavide. Ficamos gratos pela entrega de mais 
35 euros, que já creditámos, acrescentando um ano 
na validade, como poderá verifi car na etiqueta. Vão, 
também, os nossos votos de felicidades. 

CT1BPT, Sílvio Leiria, amigo de há longa data, um co-
laborador de excelência, é também nosso assinante 
desde o início. Esteve connosco na Feira da ARVM, 
onde liquidou mais um ano da sua assinatura, dando 
também oportunidade para troca de impressões que 
muito nos agradam. Na oportunidade, um abraço 
de amizade e felicitações pelos êxitos profi ssionais.

CT1BQN, Manuel Silva, pagou-nos 2 anos de assi-
natura na Feira de 
Moscavide, acres-
centando à validade 
que começou há 36 
anos. Ligado ao 
setor de farmácia, 
o amigo Manuel 
faz parte do Gang 
do Entroncamen-
to, um grupo que 
sabemos coeso, 
e muito tem con-
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tribuído para a divulgação e enobrecimento desta 
atividade. Aproveitamos para, além de lhe agradecer a 
fi delidade de leitor, lhe desejar as maiores felicidades 
e boa saúde.

CT1BTW, Eng.º Pedro Fernandes, é nosso particular 
amigo e assinante 
desde o início a ler-
-nos em Espinho. 
Tinha-nos enviado 
um cheque de 70 
euros, pagando os 
próximos 2 anos 
da sua assinatura, 
o que lhe agradece-
mos. Nesta opor-
tunidade, e como já 
aqui temos referido, 
o colega Pedro possui um particular dom de cativar 
todos os que com ele convivem. Foi industrial do 
setor têxtil, já reformado, Rotário, é igualmente 
um fi lantropo, ocupando-se também em lecionar na 
Universidade, transmitindo aos seus discentes, além 
dos conhecimentos, os valores que devem reger as 
relações entre os humanos. Esperamos, para breve, 
a oportunidade de, de algum modo, lhe retribuir em 
Viseu parte de todas as atenções com que nos brindou 
quando o visitámos.

CT1BYU, Eduardo Almeida, é nosso assinante em Vila 
Viçosa, quando ain-
da trabalhava no 
Ministério da Edu-
cação como Técnico 
Superior. Supomos 
que, com o decorrer 
dos anos, goze já 
da merecida reforma 
e com mais tempo 
para a rádio e outros 
eventos relaciona-
dos, nomeadamente 

as Feiras onde nos costumamos encontrar. Agradeci-
dos pelo pagamento efetuado em Moscavide. Desejos 
de felicidades.

CT1CFI, Rui Puga, é 
funcionário au-
tárquico em Olhão 
e assinante desta 
publicação desde 
o primeiro núme-
ro. Na Feira da 
Rádio da ARVM 
entregou-nos mais 
35euros para paga-
mento da sua as-
sinatura, o que lhe 
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a vida. Atualmente tem bons equipamentos, tendo 
começado por fazer escuta num recetor Collins TCS10 
e construído as antenas. Nas bandas de VHF utiliza 
um FDK 700 AX. Ficamos agradecidos pela transfe-
rência de 70 euros para pagamento da assinatura para 
os próximos anos.

CT1CWF, Flávio Soares, pertence ao prestigiado grupo 
de radioamadores 
do Entroncamento, 
sendo nosso as-
sinante desde há 
30 anos. Eletricista 
dos caminhos de 
ferro,  o  colega 
Flávio sempre gos-
tou da rádio e con-
tinua interessado 
neste hobby que, 
acreditamos, seja 
para sempre. Agradecidos pelo pagamento da sua 
assinatura que fez na Feira da ARVM.

CT1DFJ, Jorge Neto, lê-nos no seu QTH em Leiria desde 
o início. Radioamador entusiasta e entusiasmante, a 
ele se devem também as grandes realizações que a 
ARAL-Associação de Radioamadores de Leiria, tem 
levado a cabo. Temos pena que não tenha continuado 
com o fazer das “vitaminas” que preparava de modo 
exímio e apetitoso! Ficamos agradecidos por mais um 
pagamento da sua assinatura.

CT1DRE, Sebastião Ferreira, lê-nos em Tires, junto ao 
aeródromo, onde tem o seu QTH e de onde opera a 
sua bem equipada estação de radioamador. Assi-

agradecemos. Nesta oportunidade, igualmente os 
nossos votos das maiores venturas profi ssionais e 
pessoais.

CT1CFU, Manuel Vargas, é assinante desde o iní-
cio, então na vida 
militar e a morar na 
Amadora. Na Feira 
da Rádio da ARVM 
entregou-nos mais 
35 euros para vali-
dar a sua assina-
tura para mais um 
ano, o que também 
lhe agradecemos, 
além de nos ter 
visitado na nossa 
banca que tivemos no hall do IPDJ. Para 
o próximo ano lá nos encontraremos, certamente. 

CT1CGE, Francisco Melo, é nosso assinante na Da-
maia, onde nos recebe desde o início. Então ligado ao 
serviço de escritório de que, deduzimos, já se tenha 
reformado, fi cando com mais tempo para praticar 
o seu hobby de sempre. Agradecidos por mais um 
pagamento, validando a assinatura para o próximo 
ano. Mil felicidades.

CT1CKP, Edgar Moreno, é assinante há mais de dez anos 
a ler-nos em Queluz, lugar de Monte Abraão. Técnico 
de Farmácia, o colega Edgar tem na rádio a sua paixão 
que começou como rádio escuta em 1972, então com 
o indicativo CT0437, paixão que manterá, estamos 
certos, durante toda 

sua bem equipada estação de radioamador. Assi-
certos, durante toda 
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nante com uma fi delização gratifi cante, recentemente 
enviou-nos mais um cheque para renovar a sua as-
sinatura para o próximo ano, o que lhe agradecemos. 
Igualmente lhe desejamos as maiores felicidades e 
votos de boa saúde.

CT1DRY, Eng.º Vítor Pau-
lino, é assinante desde 
o início, então a rece-
ber-nos em Alverca, na 
REN, onde ainda tra-
balha. Radioamador 
com exímia habilidade, 
trouxe para uma feira da 
rádio anterior os equipa-
mentos que construiu 
na juventude. Verda-
deiras obras primas! 
Ficamos agradecidos 
por mais um pagamento efetuado em Moscavide.

CT1DXQ, Eng.º Carlos Barreira, é visita habitual às 
Feiras da Rádio nacionais e estrangeiro e esteve con-
nosco em Moscavide, onde liquidou a sua assinatura 
que começou também lá, em 2009. Antigo Gerente da 
Sodicentro, em Coimbra, agora já retirado e com mais 
tempo para dedicar ao hobby que o acompanha desde 
sempre e, estamos em crer, até ao fi nal da vida. Bons 
contactos, especialmente em VHF, lhe desejamos 
desde a sua estação adicional no campo.

CT1DYK, Dr. João Segurado, vive ali para os lados de 
Torres Vedras, onde está 
ligado profi ssionalmente 
ao setor farmacêutico. Na 
rádio, é um entusiasta da 
construção e montagens 
de circuitos, nomeada-
mente antenas de aço 
inox, que a corrosão 
exige por estar junto ao 
mar, e que a sua habi-
lidade primorosa torna 
em verdadeiras obras-
primas. Espero voltar a 

encontrá-lo na Feira da Alemanha no próximo ano! 
Agradecidos por mais um pagamento.

CT1EAP, Dr. Luís Gas-
par, Técnico Superior 
da REN-Rede Elétrica 
Nacional, vem como as-
sinante desde o início e 
a ler-nos no seu QTH de 
Leiria, lugar das Quin-
tas do Sirol. É visitante 
habitual das feiras da 
rádio e companheiro na 
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Alemanha, onde também costuma deslocar-se. Na 
Feira da ARVM pagou-nos mais 70 euros para os 
próximos 2 anos da sua assinatura. Ficamos recon-
hecidos pela ajuda.

CT1ELF, Dr. Fernando Pin-
to, docente jubilado, é 
nosso assinante a ler-nos 
no Porto. Visita habitual 
às feiras da rádio, esteve 
na da ARVM, onde li-
quidou mais um ano da 
sua assinatura que vem 
desde o tempo em que 
também era praticante 
da CB e tinha o indica-
tivo CQK3773. Além 
da rádio, o amigo Fer-
nando é também um colecionador e um apaixonado da 
numismática. Agradecidos, igualmente, pelas moedas 
que nos arranjou.

CT1EPR, Luiz Dias, antigo Gerente Bancário, dedica-se 
atualmente a realizar um 
trabalho de investigação 
sobre as radiocomuni-
cações, nomeadamente 
transmissões militares, 
com especial incidência 
sobre os equipamentos 
utilizados na guerra do 
ultramar. É já consi-
derado um perito, até 
pelas altas patentes das 
Forças Armadas, que 
encontram no trabalho 

do amigo Luiz uma fonte de conhecimento, a todos os 
títulos, louvável. Para nós é também uma honra tê-lo 
como assinante e colaborador. Agradecemos por mais 
um pagamento feito na Feira da ARVM.

CT1ESA, Comandante Cruz Galego, é Piloto profi ssional 
da aviação civil com um currículo tão rico quanto o 
de radioamador. Pratica este hobby com afi nco espe-
cial, voltando a atenção sobretudo para o cultivo das 
relações humanas e entreajuda com os colegas com 
quem se relaciona, nomeadamente nos Field day 
que a ARVM realiza. Fez, também, uma incursão na 
literatura, escrevendo e publicando o relato da sua 
odisseia da viagem aérea de Lisboa a Macau num 
pequeno monomotor. Foi com grande prazer que lhe 
demos um abraço na Feira da Rádio de Moscavide 
quando nos pagou a sua assinatura. 

CT1ESC, Manuel Mendes, Eletricista profi ssional, tem 
também na eletrónica e nas comunicações o seu gosto 
preferencial. Recebe-nos em Famões, junto a Odive-
las, desde o início e habitualmente regulariza a sua 
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Tem mantido connosco 
uma fi delidade que é justo 
realçar. Desta vez, na 
Feira da ARVM entregou-
-nos 70 euros para mais 2 
anos da validade da sua 
assinatura. Esperamos que 
continue a gostar de nos ler. 

CT1JQS, José Quintal, dedicado assinante e amigo 
desta publicação que recebe e igualmente paga para 
os seus familiares. Técnico de Eletrónica de alto 

gabarito, com formação 
académica na antiga Es-
cola Industrial Mouzi-
nho de Albuquerque, 
em Lourenço Marques, 
continuou a exercer em 
Braga, onde trabalhou 
na Grundig. Liquidou a 
sua assinatura na Feira 
da ARVM, bem assim 
a do seu irmão CT3FC, 

a residir no Funchal. Na oportunidade, uma saudação 
ao seu familiar, CT1DOS, Renato Vilares!

CT1JSP/M0PAM, Armando Martins, vive agora no 
Reino Unido, lugar de Herney Bay Kent, onde tem 
tido difi culdades em montar as suas antenas pelas 
restrições da comuna. Ao que sabemos, conseguiu 
a respetiva autorização e já temos o colega Martins 
com boas comunicações. Relembramos, ainda, 
que este operador de rádio tem um vasto currículo 
desde quando emitia de 
Angola, como CR6IL, 
depois desde a Suazilân-
dia como ZD5E. Pro-
fissionalmente o amigo 
Martins foi um paladino 
das viagens feitas com 
camião com passagem 
por todos os países da 
Europa e Médio Oriente. 
Cá o aguardamos em 
março para lhe dar um abraço. No entretanto, vão, 
também, os nossos agradecimentos pelo pagamento 
da assinatura e os votos da melhor saúde.

assinatura na Feira da 
ARVM, como recente-
mente aconteceu. Fi-
camos gratos pelo tempo 
que já está connosco 
numa fi delidade de leitor 
que é justo realçar. Igual-
mente lhe desejamos as 
maiores felicidades. 

CT1FCI, Paulo Vieira, vem 
como assinante desde há muitos anos. Técnico de Ma-
nutenção de maquinaria industrial, com formação aca-
démica específi ca nesta área, goza agora da merecida 
reforma, com mais tempo para rádio. É também um 
elemento ativo da ARCL-Associação de Radioama-
dores da Linha de Cascais, onde cultiva o seu espírito 
de confraternização e ajuda os radioamadores menos 
sabedores. Ficamos agradecidos pela transferência de 
105 euros, regularizando a sua assinatura por mais 3 
anos. Foi também com grato prazer que recentemente 
fi zemos um QSO direto.

CT1FJE, Dr. Fernando Barranha, recebe esta publicação 
em Fronteira, no Alentejo. Na Feira de Moscavide, 
liquidou mais um ano da sua assinatura, como já é 
habitual. Numa das vezes que nos escreveu, colocou a 
hipótese de nos enviar alguma colaboração sua acerca 

das suas experiências. Ficamos, ainda, aguardando 
algum relato que nos queira fazer chegar. Os outros 
leitores acharão interessante.

CT1FSM, Carlos Alegre, recebe-nos em Linda-a-Velha 
desde que se inscreveu no já longínquo ano de 2003. 
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se desloca todos os anos municiando-se de toda a 
espécie de material que necessita para as montagens. 
Agradecidos por renovar a sua assinatura na feira 
da ARVM.

CT1WV, João Martins, é um assinante, radioama-
dor e amigo da 
“velha guarda”. 
Já colaborou 
connosco na 
feitura de al-
gumas repor-
tagens, nomea-
damente  no 
trabalho que 
realizámos so-
bre CT1NB, 
Eng.º Nesbit. 
É também um 
apaixonado por este hobby, especialmente na área 
técnica, onde os seus largos conhecimentos estão 
sempre ao dispor dos amigos. Igualmente os nosso 
88’s à simpática XYL.

CT1ZG, Vasco Félix, 
é um radioamador 
de há longos anos, 
que agora regressa 
ao hobby. Ligado 
profissionalmente 
ao setor da comu-
nicação, o amigo 
Vasco foi jornalista 
no Diário de Notí-
cias e radialista na 
Antena 1, agora com 
maior tempo para se 
dedicar ao radioama-
dorismo. Sempre recordaremos, agradecidos, a ajuda 
promocional que deu a esta revista.

CT2CRD, José Rei, é nosso assinante no Cacém e tem 
um longo currículo ligado à eletrónica. Trabalhou 
na manutenção da TAP depois da sua formação 
académica que iniciou na Escola Afonso Domingos 

e paralelamente em 
empresas a que 
dava assistência a 
marcas reputadas 
como, por exem-
plo, a QUOD. Atu-
almente dedica-se 
ainda à reparação e 
restauração de rádios 
antigos, para o que 
possui ofi cina espe-
cializada. Estivemos 
juntos na Feira da 

dor e amigo da 
“velha guarda”. 
Já colaborou 
connosco na 
feitura de al-
gumas repor-
tagens, nomea-
damente  no 
trabalho que 
realizámos so-
bre CT1NB, 
Eng.º Nesbit. 
É também um 

, 
é um radioamador 
de há longos anos, 
que agora regressa 
ao hobby. Ligado 
profissionalmente 
ao setor da comu-
nicação, o amigo 
Vasco foi jornalista 
no Diário de Notí-
cias e radialista na 
Antena 1, agora com 
maior tempo para se 
dedicar ao radioama-

CT1MA, Paulo Costa, é quase nosso vizinho em Viseu 
porque mora em Silgueiros, lugar do Porrinheiro. 
Herdou de seu pai, além de outras qualidades e bens, 
o indicativo de radioamador que continua a prestigiar. 
O amigo Paulo tem também outros hobbies além do 
radioamadorismo e, em comum com quem faz esta 
nota, o gosto de voar. Possui, inclusive, 2 aeronaves 
sem motor com que exercita a sua habilidade e testa 
a performance. Quando nos entregou 70 euros para 
mais 2 anos da assinatura, fi cou agendada uma volta 
conjunta voando sobre a cidade. Vai ser em breve. 
No entretanto, um cordial abraço também pela sua 
distinta amizade.

CT1VF, Vítor Costa, é assinante e um particular amigo a 
ler-nos há muitos anos em Lisboa quando o conhece-
mos, então ligado ao setor da restauração. Passou 
depois pela Radiotelex e ultimamente dá a sua co-
laboração profi ssional a um seu familiar na galeria de 
arte contemporânea PAULO SANTOS, na Pontinha, 
Lisboa. Manteve sempre o gosto pela rádio e pelas 
comunicações e uma fi delização a esta publicação, 
cujo editor também muito o considera. Agradecido 
por mais um pagamento. Votos de boa saúde. 

CT1VJ, Milton Baeta, é um particular amigo e assinante 
a quem nos temos aqui referido amiudadas vezes, 
também pela sua dedicação às energias alternativas 
em que tem empenhado esforço na montagem e desen-
volvimento de técnicas para aproveitar a energia solar 
e eólica. Presidente do Conselho de Administração 
das Alcatifas Tricana, com vários estabelecimentos 
na capital e lojas em vários pontos do país, encontra 
ainda tempo para a rádio, sua paixão de sempre. 
Apesar dos seus muitos afazeres profi ssionais, cultiva 
o relacionamento humano com o aprimorado sentido 
de afabilidade que a todos encanta. Agradecidos por 
mais um pagamento da sua assinatura.

CT1VZ, Eng.º Vítor Afon-
so, passa a ler-nos, 
agora, em Lisboa. Tí-
nhamos um amigo co-
mum, CT1WW, Tiago 
Frederico, a que nos 
referimos na edição pas-
sada. É com redobrado 
prazer que o sabemos 
também interessado na 
salvaguarda destas notas 
para memória futura. 

CT1WO, Eng.º Vítor Silvestre, é um bem conhecido ra-
dioamador mercê das suas qualidades de investigação, 
nomeadamente nas bandas de SHF e as suas ligações 
ao ensino superior e à AMRAD. Assinante desde há 
muitos anos, é também companheiro habitual nas 
deslocações às feiras, nacionais e à Alemanha, onde 
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marcas reputadas 
como, por exem-
plo, a QUOD. Atu-
almente dedica-se 
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CT2ICS, José Berardo, é novo assinante a ler-nos em 
Torres Vedras, tendo-se inscrito na Feira da Rádio 
de Moscavide. Já antes havia recebido a revista, que 
interrompeu por razões que então explicou. É com 
redobrado prazer que agora o recebemos no seio desta 
comunidade de operadores.

CT2IGL, Fernando Seixo, é agora nosso assinante a ler-
-nos em Tomar. Encontrou-nos na Feira de Moscavide, 
onde nos liquidou a sua assinatura já do próximo ano. 
Referimos que o colega Seixo é um entusiasta da 
rádio, tendo levado a cabo várias iniciativas para a 
sua divulgação que são sempre de louvar. Os nossos 
agradecimentos. 

CT2IMM, António Diniz, lê-nos no seu QTH nos Olivais, 
junto a Lisboa. Habitualmente faz o pagamento da as-
sinatura na Feira de Moscavide, como aconteceu em 
novembro passado. O colega Diniz é um destacado 
membro da Associação de Radioamadores de Mosca-

vide (ARVM), onde tem dado a sua inestimável ajuda. 
Agradecemos a sua entrega de 35 euros para 2017. 
Desejamos-lhe, igualmente, as maiores felicidades e 
fazemos votos de grandes prosperidades.

CT2ISX Paula Leal / CT2KJU Maria Tomás - O de-
senvolvimento do radioamadorismo no feminino é o 
grande objectivo de Ana Paula Leal (CT2ISX) e Maria 
Tomás (CT2KJU) com a criação do XLS – Amateur 
Radio Ladies Portugal. As duas pretendem, segundo 
disseram à QSP na última Feira de Rádio da Asso-
ciação de Radioamadores de Moscavide, que “mais 

membro da Associação de Radioamadores de Mosca-

Rádio da ARVM, onde nos pagou a sua assinatura 
que, acreditamos, fará por muitos mais anos.

CT2GQN, José Colaço, recebe esta publicação em Vila 
Real de St.º António, em cuja autarquia exerce a sua 
profi ssão como quadro técnico de gabarito. Assinante 
de há muitos anos, tem tido para com esta publicação 
e por quem a faz uma desmesurada atenção que nós 
agradecemos. Igualmente o nosso reconhecimento na 
ajuda para mais uma assinatura. A sua foi revalidada 
com o pagamento que nos endereçou. Por tudo, o 
nosso reconhecimento.

CT2HKN, Carlos Gonçalves, o nosso bem conhecido 
operador dos concur-
sos, onde o tratamos 
por Miguel. Asso-
ciado da ARAM, não 
deixa de visitar tam-
bém a ARVM-Asso-
ciação do Alto Minho 
e Vila de Moscavide, 
onde se encontra com 
os seus muitos amigos 
e colegas da rádio. 
Entregou-nos mais 35 
euros, liquidando a 
assinatura do próximo 

ano, o que lhe agradecemos. Também nesta oportuni-
dade, o relembrar-lhe que, no próximo mês de março, 
recomeça o MAF!

CT2HKT/CQG4771, Arlindo Caspirro, lê-nos em 
Alvaiázere desde há muitos anos. Regularmente 
faz o pagamento da sua assinatura por transferência 
bancária, sempre antecipadamente, como agora acon-
teceu, fi cando válida para 2017. Ainda a gentileza 
do seu telefonema avisando da sua ação e que se 
traduziu numa oportunidade para uma conversa que 
estabelecemos. Renovamos os nossos agradecimentos 
e enviamos os votos de boa saúde.

CT2HQY, Mário Filipe, 
é nosso assinante em 
Lisboa, radioama-
dor que operou ai-
nda como CT5 mas, 
mercê do seu estatuto 
e entusiasmo, tem 
agora a possibilidade 
de transmitir em 
toda a largura das 
bandas que a nova 
classe lhe permite. 
Pagou-nos a sua as-
sinatura na Feira de 
Moscavide para mais um ano. Ficamos agradecidos 
e lhe desejamos, igualmente, as maiores felicidades.

CT2HKN, Carlos Gonçalves, o nosso bem conhecido 
operador dos concur-
sos, onde o tratamos 
por Miguel. Asso-
ciado da ARAM, não 
deixa de visitar tam-
bém a ARVM-Asso-
ciação do Alto Minho 
e Vila de Moscavide, 
onde se encontra com 
os seus muitos amigos 
e colegas da rádio. 
Entregou-nos mais 35 
euros, liquidando a 
assinatura do próximo 

CT2HQY, Mário Filipe, 
é nosso assinante em 
Lisboa, radioama-
dor que operou ai-
nda como CT5 mas, 
mercê do seu estatuto 
e entusiasmo, tem 
agora a possibilidade 
de transmitir em 
toda a largura das 
bandas que a nova 
classe lhe permite. 



Suplemento | DEZEMBRO 201688

da ARVM para regularizar o próximo ano da sua as-
sinatura. Por tudo lhe estamos agradecidos.

CT4GN, José Costa, Operador Gráfi co, é também membro 
do NRA-Núcleo de Radioamadores da Armada, e 
nosso assinante a receber-nos em Caneças. Visitante 
habitual das feiras da rádio, esteve connosco na de 
Moscavide, onde nos entregou mais 35 euros para 
creditar na validade. Ficamos agradecidos.

CT4GV, Dr. Luís Costa, Professor Universitário na UAL, 
é visitante habitual das feiras da rádio. Voltámos a 
encontrá-lo em Moscavide em novembro passado, 
onde nos entregou mais 35 euros para renovar a sua 
assinatura para 2017. Ficamos, ainda, expectantes 
para o artigo que nos irá escrever sobre este tema que 
tanto gosta. Agradecemos antecipadamente.

CT4VK, Manuel Marques, é nosso assinante em Casais 
do Regedor, junto a Azambuja. Técnico qualifi cado 
do setor automóvel na General Motors, manteve 
sempre um especial gosto pelas radiocomunicações, 
sendo nosso leitor desde o número um. Recentemente 
fez-nos mais um pagamento, validando a sua assina-
tura para mais um ano. Ficamos gratos por todas as 
atenções que tem tido connosco.

CT7ACP, Abel Baptista pagou-nos mais um ano da sua 
assinatura na Feira de Moscavide, o que lhe agra-
decemos. Estamos em 
crer que, também na 
Feira, o colega Abel 
se terá “municiado” 
de mais equipamen-
to, otimizando a sua 
estação de radioama-
dor que já é efi ciente 
e muito boa. Opera-
dor de alto gabarito, 
o amigo Abel é de 
todos bem conhe-
cido, mercê da sua 
atividade regular e, 
sobretudo, o seu espírito otimista. É sempre um prazer 
contactá-lo pessoalmente ou via rádio.

mulheres possam aparecer e aderir ao grupo de Yankee 
Ladies” que formaram recentemente. Para o efeito elas 
criaram uma página no Facebook – YLS, Amateur 
Rádio Ladies Portugal. O facto de não se ouvirem 
com frequência “vozes femininas” no panorama dos 
radioamadores portugueses levou Maria Tomás e Ana 
Paula a tomar esta iniciativa. A participação deste 
grupo em atividades de outras associações portugue-
sas de radioamadores foi a promessa deixada pelas 
duas operadoras para o futuro próximo.

CT2IVW, Amílcar Paulino, nosso assinante de há lon-
gos anos, costuma pagar a sua assinatura na Feira 
de Moscavide. Na edição passada daquele certame, 
entregou-nos mais 35 euros referentes a mais um ano 
(o próximo 2018), para regularizar o envio que tão 
gostosamente lhe fazemos. Oportunidade para, além 
de lhe agradecer, enviar igualmente os nossos votos 
de felicidades.

CT2JBM, Eduardo Rodrigues lê-nos já há vários anos, 
quando se inscreveu na Feira da Rádio da ARVM. 
Na edição deste ano daquele certame entregou-nos 
mais 35 euros para creditar na validade que já leva a 
etiqueta atualizada. Ficamos gratos e igualmente lhe 
desejamos as maiores felicidades.

CT2JBV, Silvério Carmo, antes foi assinante desta 
publicação ainda como CT5. Inscreveu-se na Feira 
da Rádio de Moscavide onde nos entregou 35 euros 
para validar a sua assinatura. Ficamos gratos e lhe 
desejamos igualmente as maiores felicidades.

CT2JBY, Silvério Carmo, é novo assinante a ler-nos em 
Olhão, lugar de Bias do Sul. Inscreveu-se na Feira da 
Rádio de Moscavide e, posteriormente, fi zemos um 

contacto “via direta” a saber dos gostos deste colega 
que tem na rádio o seu hobby principal. Espero voltar 
a encontrá-lo, na próxima vez, na Feira promovida na 
sua região pelo RCL.

CT2JYV, Luís Oliveira, recebe esta publicação no seu 
QTH do Entroncamento. Já antes nos tinha enviado 
um artigo relatando algumas experiências que reali-
zou e nós demos notícia em janeiro de 2014. Desta 
vez entregou-nos mais 35 euros na Feira da Rádio 

decemos. Estamos em 
crer que, também na 
Feira, o colega Abel 
se terá “municiado” 
de mais equipamen-
to, otimizando a sua 
estação de radioama-
dor que já é efi ciente 
e muito boa. Opera-
dor de alto gabarito, 
o amigo Abel é de 
todos bem conhe-
cido, mercê da sua 
atividade regular e, 

Notas F inais
Apesar das habituais 8 páginas do correio dos 

assinantes, não conseguimos incluir todas as notas 
devido também ao elevado número de assinantes 
entrados nas Feiras da ARCL e ARVM. Lamentavel-
mente, fi cámos sem espaço para referir, entre outras, 
as notas e fotos sobre atividades SOTA e Reunião de 
Associações e Núcleos. Sairão na próxima edição.


