
            A.R.B.A.  Associação  de  Radioamadores  da  Beira Alta 

     
Almoço convívio de Natal ARBA 2017 

 
Estimado Sócio: 

 
A ARBA tem o prazer de convidar  o colega e Exmª. Família para o 

almoço de Natal da ARBA,  que irá realizar-se no dia 
10 de Dezembro de 2017, (domingo) na cidade de Viseu. 

 

Gostaríamos que estivesse presente. 
 

O local da “vitamina” é no Restaurante MOTA em Viseu, Tel: 232 468 072, na 
urbanização quinta do seminário na rua do Seminário lote 13 loja D e E, junto ao 

bairro do Serrado e a  300m da PSP de Viseu  e  terá todo o gosto de nos 
atender a partir das: 

 

12h 45m   ( o mesmo local do ano passado ) 
 

Temos a seguinte ementa: 
Entradas 

Sopa  -  Grelhada Mista c/ nacos de vitela  -   Sobremesa  -  Bebidas  -  Café 
 

Por  apenas  . . .  13,00€ 
 

Confirmações para almoço:                ( crianças acima de 6 anos pagam 7€ ) 
 
 
 

A confirmação da sua presença deverá ser  feita para o nosso 
colega : 

 
Martins  -   CT1CMW telf.  960 203 087 

 
 

CT1ASM (Joaquim Jorge)  tm. 936 200 016  
CT1EPO (João Neto)          tm. 966 555 446 
CT1CMW (João Martins),   tm. 960 203 087  
Ou por email – ct1asm.jjjorge@gmail,com  
 
Sem mais de momento, renovamos os melhores cumprimentos. 
 
 
CT1ASM – Joaquim Jorge 
CT1CMW – Martins 
CT1EPO – João Neto 
 

.     

 

                             Informações gerais: 
 

Repetidor Echolink da S. da Estrela RU726 
 

Já se encontra em pleno funcionamento 
 

Repetidor RV48 da S. da Estrela 
 

Este repetidor teve uns dias com problemas de antena, mas a equipe 
técnica na semana passada resolveu o problema e já se encontra em 

pleno funcionamento de Rx e Tx. 
 

Repetidor D-STAR da S. da Estrela 
 

FINALMENTE O REPETIDOR D-STAR  encontra-se em perfeito 
funcionamento e com a sensibilidade que nós acreditamos ser boa 

encontrando-se já em pleno funcionamento de Rx e Tx. 
 

Ao nosso colega CT4RK o muito obrigado pelo alinhamento das cavidades 
o que contribuiu  para que o mesmo tenha uma boa escuta. 

CARLOS MOURATO - CT4RK um sincero BEM HAJA em nome da 
ARBA pela ajuda que nos tens dado.  

( das  várias  que  já nos  ajudas-te ) 
 

Mas não nos podemos esquecer das ajudas dos colegas,  
Jorge CT1JIB e Rogério CT2JCL que têm sido incansáveis,  

também a eles um sincero BEM HAJA em nome da ARBA. 
 

NOVO  Repetidor ? 
 

Sobre este NOVO  Repetidor   
Troca de informações na sobremesa após o almoço. 

 
Página da ARBA 

 
Lembramos o colega que para aceder a pagina da ARBA o seu endereço 

é: 
ct1arb@gmail,com 

www.arba.com.pt 
 

 Não recebeu e-mail? 
É porque não o temos... 

por isso mande-nos o seu e-mail  


