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CT7AHW, Joaquim Ferreira, que nós creditámos em 
mais um ano de validade. Aproveitamos para felicitar 
esta Associação cujos membros muito têm contribuído 
para o desenvolvimento e dignifi cação deste hobby. 

CT1AFG, Eng.º Miguel Julião, também Ofi cial Superior 
das nossas Forças Armadas, é nosso assinante a ler-
nos na Figueira da Foz, embora tenha o “batente” em 
Lisboa, Stª. Apolónia, para onde temos programado 
um “meeting” que vem sido adiado com pena nossa. 
Muito agradecido pelo pagamento da assinatura 
do próximo ano e igualmente pelas suas habituais 
palavras amigas e de encorajamento. Felicidades 
também para vós.

CT1AR, Jorge Araújo, antigo Quadro Técnico da SIC, 
é também nosso assinante desde o início. Pontual-
mente, como é seu timbre, enviou-nos o pagamento 
da sua assinatura, este já para o ano de 2018. Ficamos 

agradecidos pela fi delidade como leitor e, também, 
pela divulgação que tem feito junto dos seus amigos 
e familiares, alguns deles nossos assinantes. Desejo 
que goze a merecida reforma com a melhor saúde.

CT1BCT, Carlos José, 
começou como nosso 
assinante ainda mo-
rador em Tortosendo, 
ligado então ao setor 
das comunicações. 
Atualmente vive em 
Linda-a-Velha, de onde 
nos faz as costumadas 
transferências, sempre 
de quantia elevada, para 
pagamento de vários 

CQWPX – É o concurso realizado a nível mundial que 
teve lugar no último fi m-de-semana de março, como 
noutra página referimos, com a publicação da foto de 

CR6P, tendo sido operada por: CT1DWT, CT1HIX, 
CT1HXB, CT2IQK, CT2HKN, CT2JIF, CT2GSN 
e CT7AFR. De Espanha vieram os operadores 
EA1CBX e EA1HDD. Prevê-se que, com a pontuação 
bruta de 9.609.084 pts, a sua classifi cação será a de 
12ª a nível mundial, 7ª na Europa e a 1ª em Portugal, 
na modalidade. Os resultados provisórios das estações 
portuguesas que já conhecemos são os seguintes:
CQ3W (DF7ZS) -------------------------9.474.620 pts
CR5D (CT1FJO)  -------------------------  485.109 pts
CR6T  --------------------------------------  844.096 pts
CS2C  ------------------------------------  6.377.328 pts
CS9/PD3EM  ----------------------------  2.061.372 pts
CT1AJL  ------------------------------------- 53.940 pts
CT1BXT (1º de CT’s mono)  ---------  1.240.566 pts
CT2JBD  ------------------------------------- 17.850 pts
CT3EE  --------------------------------  23.759.270 pts   

CS5NRA, Núcleo de Radioamadores da Armada, 
recebe-nos na sua sede no Alfeite. Tinha-nos feito uma 
transferência de 35 euros através do seu tesoureiro, 

rador em Tortosendo, 
ligado então ao setor 
das comunicações. 
Atualmente vive em 
Linda-a-Velha, de onde 
nos faz as costumadas 
transferências, sempre 
de quantia elevada, para 
pagamento de vários 
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do QTH 
do CT1CKL pudemos fazer os ensaios que vamos 
relatar na próxima edição. Aqui, o público agradeci-
mento pela ajuda. 

CT1DMC, Eng.º Rui Afonso, amigo e duplo colega a 
ler-nos em Barroselas desde o início, pagou-nos 
mais um ano da sua assinatura. Ficamos-lhe igual-
mente gratos por todas as atenções tidas connosco. 
Na foto está com a XYL. Agora o Rui, com mais 

tempo disponível, tem tido 
uma maior atividade no hobby, dedicando especial 
carinho à ARAM-Associação de Radioamadores do 
Alto Minho, a cujos corpos diretivos pertence. Os 
seus associados reconhecem-lhe o seu trabalho! Um 
abraço.

CT1DOB, Nuno Cou-
to, passou a QRT 
definitivo. Mora-
va em Oliveira de 
Azeméis e, durante 
a sua atividade de 
radioamador, sem-
pre cultivou os va-

anos, como aconteceu recentemente com os seus 90 
euros. Agradecemos o seu contributo, desejando-
lhe igualmente as maiores felicidades e votos que 
continue a fazer bons voos, se ainda se desloca a 
Moçambique.

CT1BVK, Luís Bicho, passou a QRT defi nitivo a 1 de 
março do corrente ano. Embora ultimamente retirado 

da atividade de radioamador, o colega Bicho foi, nos 
tempos áureos do VHF, em comunicações locais, 
um operador muito conhecido e ativo. Também nos 
repetidores da Lousã e Serra da Estrela era presença 
assídua, comunicando com os seus familiares, que 
muitos deles têm indicativo. As nossas condolências 
à família, especialmente ao seu irmão, também nosso 
assinante, António Bicho, CT1ZT que vemos na foto 
que se anexa.

CT1CCN, António Santos, bom amigo e colega, vem 
como assinante desde o início e continua, mesmo 
depois da sua reforma, agora com mais tempo para a 
rádio. Tinha-nos feito uma transferência, validando a 
sua assinatura para mais um ano, o que lhe agradec-
emos. Desejamos ao colega Santos boa saúde para 
desfrutar de mais tempo que agora já possui para os 
seus hobbies.

CT1CKL, Carlos Costa é amigo de há longa data e as-
sinante desde o início. Industrial do ramo dos plásticos 
(Sacofi lme) encontra sempre tempo para se dedicar 
ao hobby que o acompanha desde que na sua vida 
académica, como aluno do ensino técnico, se apaixo-
nou pela actividade. Tem sido um colaborador in-
fatigável desta publicação fornecendo graciosamente 
muito material para teste e apoio. Assim aconteceu, 
recentemente, com a oferta de 3 tubos de fi bra de 
vidro destinados ao mastro de suporte para ensaio da 
antena bazooka que vemos na foto. A questão estava 
em saber se o tubo metálico infl uenciava a irradiação 
e as ondas estacionárias. Utilizando as varas trazidas 
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lores da lealdade, honestidade e boa convivência com 
todos. A sua perda, após prolongada doença, é uma 
infausta notícia que aqui deixámos também a todos 
os associados da REP de que era membro. 

CT1DW/LX2DW, Dr. António Callixto, é nosso particu-
lar amigo e assinante desde o número um, agora a 
receber-nos no Luxemburgo depois de ter estado em 

vários países, 
quer como radioamador, quer na sua vida profi s-
sional, que começou na docência em Portugal e 
acabou como Quadro Técnico Superior a trabalhar 
na CEE. Radioamador de prestigiado currículo, 
como aqui temos referido em parte, manteve sempre 
uma umbilical ligação ao país natal e ao seu hobby 
de sempre. Agradecidos pelo pagamento de mais 
um ano de assinatura. Espero dar-lhe um abraço em 
Friedrichshafen, na Ham radio da Alemanha onde nos 
encontrámos muitas vezes. Também uma saudação 
muito especial ao seu “primeiríssimo”, Vasco Callixto, 
escritor de nomeada já homenageado na Amadora, 
sua terra natal.

CT1EFH, Dr. Juiz conselheiro José Rainho, é nosso 
leitor e assinante que nos recebe em Linda-a-Velha. 
Habitual visitante às Feiras da Rádio, onde tem sem-
pre uns largos minutos do seu diminuto tempo para 
estar connosco trocando algumas impressões sobre os 
temas que nos são especialmente queridos. Sendo um 
apaixonado por estas coisas da rádio, nomeadamente 
a receção em onda curta de estações de broadcasting 
esperamos que, depois de jubilado, encontre algum 
tempo para deliciar os nossos leitores com os seus 

receber-nos no Luxemburgo depois de ter estado em 

vários países, 

escritos. Espero encontrá-lo na próxima Feira da REP, 
em maio, na Costa da Caparica.

CT1ESY, Joaquim Franco, é Gerente da Caixa Agrícola 
em S. Martinho do Porto e recebe esta publicação 
nas Caldas da Rainha. Tinha-nos feito, já há algum 
tempo, uma transferência de 70 euros, validando a 
sua assinatura até 2019. O colega e amigo Joaquim, 
com quem fazemos QSO’s com alguma regularidade, 
tem demonstrado uma especial consideração pela 
QSP e por quem a faz. Por tudo lhe estamos gratos. 
Desejamos igualmente as maiores felicidades pessoais 
e profi ssionais.

CT1EZH, António Jorge, recebe-nos na Lourinhã desde 
setembro de 1989 com uma fi delidade no pagamento 
que é justo realçar. Recentemente enviou-nos um 
vale postal de 35 euros, que nós já creditámos na 
validade da sua assinatura. Aproveitamos para lhe 
endereçar igualmente os nossos votos de prosperi-
dades e felicidades.

CT1FOP, Albino Vitória, é nosso assinante em Coja desde 
o primeiro número, então ainda recém Quadro Técnico 
da CGD de que já se encontra reformado. Apesar dos 
seus múlti-
plos afazeres 
na área da 
ajuda social, 
o amigo Al-
bino man-
tém o hábito 
salutar  de, 
nos concur-
sos do MAF, 
subir a serra 
para “dar os 
pont inhos” 
necessários, como recentemente aconteceu no pri-
meiro fi m-de-semana de abril (Costa del Sol, dias 1 
e 2). Esta nota é também pelo apreço em que temos 
a sua pessoa!

CT1FPA, Eng.º José Duarte está ligado ao setor das tele-
comunicações, com formação académica específi ca 
e desde há muitos anos é nosso assinante em Lisboa. 
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Habitualmente faz-nos o pagamento da assinatura 
com valores elevados regularizando vários anos, 
como recentemente aconteceu. Aqui fi ca mais este 
registo da entrada de 70 euros já creditados, com a 
validade actualizada nesta edição. Agradecemos toda 
a consideração tida connosco e a fi delidade como 
leitor. E, vamos, certamente, assim continuar durante, 
ainda, muitos mais anos.

CT1HFQ, António Lopes, é nosso amigo pessoal e as-
sinante em Albergaria-a-Velha, de onde nos remeteu 
recentemente um cheque de 40 euros para validar a sua 
assinatura por mais um ano e pagar as bicas do pessoal 

com o excedente. Amigo de há longa data, como aqui 
temos referido, o colega Lopes tem um largo currículo 
como radioamador, atividade que iniciou no Ultramar, 
tendo também passado por outros países africanos. 
Ofereceu ao nosso “museu” um recetor Oceanic que 
consta no acervo desta publicação. Por tudo, os nossos 
agradecimentos.  

CT1KI/SM6TDA, José Moreira, lê-nos na Suécia, onde 
utiliza o indicativo que indicamos. Regularmente 

paga-nos a sua assinatura e envia-nos mail avisando 
e juntando palavras simpáticas acerca desta publica-
ção. Aqui estamos a agradecer mais um pagamento 
de 45 euros e igualmente desejando-lhe as maiores 
felicidades. Esperamos que quando se reformar volte 
ao nosso país para gozar as coisas boas que ainda cá 
temos. No entretanto lhe enviamos um cordial abraço.

CT1MA, Paulo Costa, é nosso amigo pessoal, assinante 

desde o início e quase nosso vizinho, morador em 
Silgueiros. Compartilha connosco também o imenso 
gosto de voar! O colega Paulo é um percursor da 
aviação em asa delta, ainda na Figueira da Foz onde 
morou e para o que possui duas “máquinas”. Desta 
vez, recentemente, demos uma volta sobre a cidade 
e da sua casa num Cessna 152. Espero que tenha 
gostado. Agradecidos também pelo pagamento da 
sua assinatura para mais 2 anos. 

CT1TY, João Sequeira, amigo pessoal a quem nos temos 
referido amiudadas vezes, é também assinante em 
Alhos Vedros, na margem sul de Lisboa. Antigo 
Quadro Técnico Especializado da Siderurgia Nacional 
do Seixal, o colega João tem agora, com a sua apo-
sentação, oportunidade para fazer o que mais gosta. 
Daqui lhe enviamos os nossos agradecimentos pelo 
pagamento da sua assinatura e os votos de boa saúde.

CT2GPD, Carlos Parganha, lê-nos em Lagos. Costuma 
regularizar a sua 
assinatura quando 
desde o Algarve 
se desloca à Fei-
ra da Rádio de 
Moscavide. Este 
ano optou por 
nos fazer uma 
transferência de 
140 euros para 
validar 4 anos da 
sua assinatura. 
Ficamos agra-
decidos, não só 
pelo pagamen-
to, mas também 
pela confi ança editorial que em nós deposita. Assinan-
tes assim “obrigam-nos” a um redobrado esforço na 
persecução do objetivo para fazer uma QSP que cor-
responda às expectativas criadas ao longo de todos 
estes anos.

CT2GQP, João Jerónimo, lê-nos na Praia do Ribatejo, 
de onde nos transferiu, recentemente, 35 euros para 
validar a sua assinatura por mais um ano. Agrade-

regularizar a sua 
assinatura quando 
desde o Algarve 
se desloca à Fei-
ra da Rádio de 
Moscavide. Este 
ano optou por 
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conhecido “Gang da Beira Serra”, que é constituído 
por um grupo de amigos daquela região que têm na 
rádio o seu hobby de eleição (incluindo o CT2JNM!). 
Recentemente fez-nos mais um pagamento da sua 
assinatura, que nós lhe agradecemos, bem como as 
suas palavras amigas que são tão entusiasmantes. 
Desejamos-lhe igualmente as maiores venturas na 
sua nova vida empresarial. Um abraço.

CT3EE, Luís Camacho, fi cou em QRT defi nitivo a 28 
de março do corrente ano, após prolongada doença. 

Todos conheciam bem o colega Luís pelo seu dina-
mismo especialmente nos contest’s e o seu palmarés 
no DXCC. Foi uma grande perda para o nosso hobby. 
À família e aos radioamadores madeirenses as nossas 
condolências.

CT3IB, José Marques, lê-nos na ilha da Madeira, cidade 
do Funchal, onde é funcionário público. Tinha-nos 
enviado um vale postal de 35 euros para pagamento de 
mais um ano da sua assinatura, que tem quase 25 anos. 

Ficamos agradecidos e lhe desejamos bons contactos, 
especialmente nos modos digitais, modalidade que 
tem a sua preferência.

CT4HA, Carlos Marques, lê-nos atualmente em Mafra, 
lugar de Stº Isidro, depois de ter vivido nos Olivais 
Norte, em Lisboa. Tinha-nos feito uma transferência 
de 35 euros, no início de março, para pagamento da 
sua assinatura. Já tem a validade atualizada. Estamos 

cemos e, na oportunidade, lhe desejamos que faça 
boas viagens no seu camião, onde também tem insta-
lada uma estação de radioamador com equipamentos 
de alta qualidade. Vamos tentar contactá-lo nos 40 
metros a partir de CT2GQP/Móvel. Desejamos feli-
cidades e “buena carretera”. 

CT2HQT, Paulo Mendes, é assinante em Leiria, lugar 
das Colmeias, tendo-nos pago recentemente os seus 
habituais 70 euros para mais 2 anos da sua assinatura. 

Radioamador que costumamos encontrar na Feira que 
a ARAL realiza em junho na Marinha Grande e certa-
mente iremos voltar a estar presentes na edição deste 
ano. Relembramos que o colega Paulo é o Presidente 
da ARAL onde tem desenvolvido trabalho meritório 
que a todos encanta. No próximo mês de maio, como 
noutro lugar referimos, irá receber os muitos colegas 
que, certamente, se deslocarão a Fátima, ativando a 
estação especial de radioamador aquando da visita 
do Papa.

CT2HYA, João Melo, lê-nos na Nazaré, de onde, recente-
mente, nos fez uma transferência de 35 euros para 
pagamento de mais um ano da sua assinatura. Ficamos 
agradecidos. Tivemos o gosto de conhecer o colega 
João numa Feira da Rádio da REP, quando almoçámos 
na mesma mesa e tivemos o prazer de fazer um QSO 
que depois repetimos via rádio. Desejamos igualmente 
as maiores felicidades.

CT2JAH, José Marques, lê-nos em Coja, lugar da Senhora 
da Ribeira, desde há muitos anos. Pertence ao bem da Ribeira, desde há muitos anos. Pertence ao bem 
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em crer que goste de operar portátil porque vemos 
na foto a bem conseguida instalação do rádio em 
modo bem acomodado. Aproveitamos para também 
lhe desejar as maiores felicidades pessoais para si e 
sua família.

CT4UH, Manuel Bravo, é um radioamador de todos bem 
conhecido, antigo radialista do Rádio Clube Português 
e da Emissora Nacional, agora dedicado às atividades 

da ARRLx, entre outras. No dia 14 de março perdeu a 
sua XYL, Lurdes Bravo, CT1YBQ, após prolongada 
doença. Apresentamos ao amigo Manuel as nossas 
condolências.

CT5JOD, Arlindo Farinha, vem como assinante desde 
2008 a receber-nos em Almoster, no Alentejo. Tinha-
-nos pago 70 euros para 2 anos da sua assinatura, que 
já estão creditados. Apesar do atraso, agora aqui esta 
referência com os nossos agradecimentos e os nossos 
votos das maiores felicidades pessoais.

CT5KJL, Filipe Nobre da Silva, já retirado das funções que 

tinha como agente da autoridade, ocupa-se atualmente, 
como hobby, a cultivar este campo da rádio de que gosta 
especialmente. Agradecemos o envio de mais um vale 
postal para pagamento da sua assinatura para mais um 
ano. Desta vez, como combinámos, vamos dar-lhe um 
abraço na Feira da Rádio da Alemanha, onde pensa 
deslocar-se na companhia da sua simpática esposa. A 
ambos também desejamos boa viagem.

CU2AAR Dr. Vítor Pacheco, é nosso assinante em Ponta 
Delgada, funcionário público na Direção Regional 
do Desenvolvimento Rural depois de ter concluído 
a sua licenciatura em Gestão. Tinha-nos pago a sua 

assinatura por transferência bancária, com a validade 
agora atualizada. Relembramos que o colega Pa-
checo é familiar de outro grande radioamador de S. 
Miguel, CT2AC, depois CU2AC, José César, exímio 
telegrafi sta e com quem ganhou o gosto pelas radio-
comunicações. Ficamos, então, aguardando a sua 
visita a Viseu quando se deslocar ao Porto, aonde 
estuda o seu QRPp.

CU2DV, Manuel Cabral, lê-nos, desde o início, nos 
Açores, ilha de S. Miguel e lugar da Achadinha, onde 
se dedica profi ssionalmente à atividade de Técnico 
da Rádio. Tem um grande gosto pela eletrónica e na 
prática das radiocomunicações. Tinha-nos feito uma 
transferência validando a sua assinatura, cuja data vai 
atualizada nesta edição. Ficamos agradecidos e lhe 
desejamos, igualmente, as maiores venturas.

CU2GD, Osvaldo Viveiros, é Técnico de Telecomunicações 
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e Informática a ler-nos em Ponta Delgada, nos Açores. 
Tinha-nos feito uma transferência de 35 euros para mais 
um pagamento da sua assinatura do próximo ano, o que 
nós lhe agradecemos. Então, para quando a retribuição 
da prometida visita ao Continente?! Um abraço.

CU3ABS, Carlos Oliveira, é funcionário público na ilha 
Terceira, Açores, e recebe esta publicação na Praia 
da Vitória. Embora um pouco arredado das comu-
nicações via rádio, tivemos o gosto de falar com o 
colega Oliveira num QSO recente onde trocámos 
várias opiniões acerca deste hobby. Aqui, também, 
esta nota pela consideração que tem revelado por esta 
publicação e por quem a faz.

CU3HS, Mário Ferreira, lê-nos em Angra do Heroísmo, 
onde exerce a pro-
fissão de Eletri-
cista. Inscreveu-se 
quase logo desde 
o início e costuma 
pagar a sua assi-
natura através de 
vale postal, como 
recentemente fez 
com 70 euros. 
Sendo um apaixo-
nado pelas radio-
comunicações, 
pode envaide-
cer-se com a sua 
estação de radio-
amador que vi-
mos na net e que 
o colega Mário 
mantém sempre atualizada. Ficamos agradecidos.

CU7AA, Altino Goulart, recebe-nos na Horta desde 
quase o início desta publicação. Tinha-nos feito uma 
transferência de 35 euros para pagamento da sua as-
sinatura para o corrente ano, o que lhe agradecemos. 
Como já aqui temos referido, o amigo Altino é um 
radioamador de referência (não só pelo indicativo), 

mercê do seu trabalho e dos seus serviços prestados a 
este hobby. Para quando uma nova visita ao continente 
com uma outra passagem por Viseu?! Vai, desta vez, 

um cordial abraço também pela consideração que 
revela para connosco.

CU7BC, Eng.º Marco Dutra, é nosso assinante na Horta, 
lugar da Feteira. Tinha-nos feito uma transferência 
de 35 euros, pagando mais um ano da sua assinatura, 
que só agora foi lançada, motivando esta nota de 
agradecimento. Relembramos que o colega Marco é 

um entusiasta sobretudo das bandas de VHF e acima, 
tendo participado ativamente em várias expedições 
quando estudou no Continente. Desejamos-lhe as 
maiores venturas na sua empresa que dirige naquela 
ilha dos Açores. Um abraço.

CWJF, grupo de radioamadores que, como a sigla indica 
se dedica a agregar os entusiastas de CW, sob respon-
sabilidade de PY4KL, é nosso assinante em Juiz de 

Fora, no Brasil, desde há muitos anos. Tinha-nos pago 
a assinatura através de IRC, que nós convertemos em 
moeda. Para nós é também com orgulho que mante-
mos estes colegas como leitores. Na foto, da esquerda 
para a direita: PY4CY; PY4VG; PY4WAS e PY4EM. 

EA1AZ, Ismael Gozado, esteve connosco no Congresso da 
URE, em Santiago de Compostela, onde convivemos 
e trocámos ideias acerca deste hobby de que tanto 
gostamos. Ficou aprazada uma visita sua e da XYL, 
de mota até Viseu, dado que desde Valladolid, onde 
mora, até Portugal, não é longe. No entretanto, vai 
a prometida foto do seu QSL e o renovado convite. 
Aqui e também por esta via a confi rmação de toda a 
consideração que temos por quem nos lê. Felizmente, 
também em Espanha temos grande audiência e 
congratulamo-nos em o saber nosso adepto. E, porque 
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o sabemos um telegrafi sta exímio, perguntamos como 
vão os comunicados em CW?!

João André, Eng.º e nosso assinante no Estoril, recebe-nos 
desde quando ainda estudante a morava no Estoril. 
Tinha-nos enviado um pagamento de 35 euros, que 
nós agora creditámos em mais um ano da sua assina-
tura. Ligado profi ssionalmente ao setor da informática 
depois de uma carreira como radiotécnico da Marinha 
Mercante, o Eng.º André trabalha agora na sua em-
presa de eletrónica e telecomunicações para quem 
auguramos as maiores prosperidades.

Joaquim Soutinho, Eng.º, é nosso conterrâneo ali da “linda 
princesa do Vouga”, vila de Vouzela. Atualmente está 
radicado na cidade de Seia, onde tem vindo a desen-
volver meritória atividade na docência em paralelo com 
o seu sempre gosto empresarial na área dos projetos 
de eletrónica para o que possui, além da formação 
académica, um inato gosto e aptidão. Tinha-nos feito 
mais uma transferência, renovando a sua assinatura 
para mais um ano, o que também lhe agradecemos.

PP5ASN, Alda Niemeyer, é nossa querida leitora no Brasil 
desde há muitos anos, quando nos escrevia sobre o 
Padre Landell de Moura e dos seus trabalhos de in-
vestigação da rádio. Nesta edição sai uma nota sobre 
o assunto e aqui colocamos esta referência pessoal 
com os nossos votos de venturas e saúde.

PY2JJ, Marcelo Altamore, lê esta edição da Revista no 

seu QTH em S. Paulo. Tivemos o ensejo de o contactar 
recentemente na banda dos 40 metros com um sinal 
de forte (5-9) mesmo com a propagação fechada. Tal 
facto deve-se, além do mais, às magnífi cas condições 
com que o colega Marcelo trabalha: antena cúbica 
de três elementos e um linear de potência de saída, 
excitado por outro a servir de prévio.

PY7AYE, Murilo Ferreira, lê-nos no Brasil, cidade de 
Tanarabira, desde há muitos anos. Costumava pagar-

-nos por transferência 
bancária da Western 
Union, que nós con-
vertemos em euros. Por 
lapso nosso, faltou um 
lançamento na validade 
da sua assinatura, que 
nós atualizamos nesta 
edição. Estranhamos 
que os mails que nós 
lhe enviámos para 
o endereço tenham 
vindo devolvidos! Em 
qualquer dos casos, o 
assunto está resolvido 
a seu contento. Na 

oportunidade, e por seu intermédio, uma saudação 
especial aos radioamadores brasileiros, país onde 
contamos vários assinantes. Aproveitamos para os 
informar que, por vezes a QSP se extravia. Nesse 
caso, favor avisem-nos, preferencialmente por mail 
de modo a ser expedido novo exemplar.

René Sigrist, é um radioamador suíço com indica-
tivo HB9AAI e mora em Luzerna. Esta nota vem a 

propósito da visita recente que lhe fi zemos 
também na sequência da venda que este colega 
realizou de equipamentos para o nosso país. Podem 
consultar a sua página na net e observar a coleção de 
material que este colega acumula na sua loja da rua 
Obergund, naquela cidade. O René possui autêntico 
um mini museu, tantos os equipamentos, alguns 
deles com interesse histórico. Está neste momento a 
negociar a loja onde está instalado, praticando preços 
mais acessíveis. 

-nos por transferência 
bancária da Western 
Union, que nós con-
vertemos em euros. Por 
lapso nosso, faltou um 
lançamento na validade 
da sua assinatura, que 
nós atualizamos nesta 
edição. Estranhamos 
que os mails que nós 
lhe enviámos para 
o endereço tenham 
vindo devolvidos! Em 
qualquer dos casos, o 
assunto está resolvido 
a seu contento. Na 


