CORREIO dos

ASSINANTES
CN8MC
é o indicativo oficial da Associação Real dos
Radioamadores de Marrocos. De lá temos
operado os concursos em condições de excepcional comodidade. A sede, como temos
referido em reportagens anteriores, é a antiga
residência de um embaixador tendo as instalações sido agora aproveitadas para servir os
radioamadores marroquinos e quem os visita.
Numa das salas do primeiro piso têm uma sala
de reuniões onde colocaram as bandeiras de
muitos países. Faltava a portuguesa! Recentemente foi-lhes enviada a do nosso país e o
microfone Shure que também se vê na foto e
que tinha ficado como oferta, uma gentileza
do CN2AL e CN2BW como reconhecimento
pelas facilidades concedidas.

……
CN8YZ
Youssef vive em Settat,
perto de Casablanca em
Marrocos e com ele contactei recentemente, nos
40 metros com sinais 59++.
Este operador está relacionado com o radioamador W7EJ, Jim, de quem
era amigo e operavam os
concursos no modo multi,
com indicativo CN2R e que
passou a SK em dezembro
do ano passado. A publicação desta nota e a foto
artística do Jim (feita pelo

CN8YZ) será uma homenagem a ambos e
um reconhecimento ao seu dedicado esforço
pela dignificação deste hobby onde obtiveram
resultados assinaláveis.
CQU2635, FERNANDO GONÇALVES
é Gerente da firma RICAFRE, que se dedica à
reparação de eletrodomésticos na cidade de
Faro e vizinhanças. Pois, o colega Gonçalves
fez-nos a sua habitual transferência de 70
euros, que valida a sua assinatura até quase
2021. Gratos pela confiança depositada em
quem dirige esta publicação que ele acredita
(nós também) que fará, então, daqui a 2 anos,
4 décadas de existência. E será para continuar…
CR7AIO, JORGE SANTOS
é Técnico de Eletrónica e lê-nos em Fornalhas
Velhas. Tinha-nos feito uma transferência de
105 euros para pagamento de mais 3 anos da
sua assinatura que verá atualizada na etiqueta
que acompanha esta edição. Ficamos gratos
pelo pagamento e também pela confiança
depositada com este leitor que se segue ao
exemplo de muitos outros assinantes.
CT0500, DOMINGOS MOTA
lê-nos em Stª. Cruz do Bispo, de onde nos fez
uma transferência de 105 euros para pagamento de mais 3 anos da sua assinatura. Teve,
ainda, a amabilidade de nos telefonar para
nos avisar e, na oportunidade, trocámos um
alongado QSO recordando amigos comuns
(Eng.º Leitão Maria – CT1AEX, Eng.º Manuel
Pesqueira), seus colegas na UNICER, onde
trabalharam juntos. E foi um desfilar de factos
passados desde quando o amigo Domingos
frequentou a Escola Industrial Infante D.
Henrique, no Porto, passou pela guerra em
Angola, mantendo sempre o seu gosto pela
rádio e eletrónica. Agradecemos, igualmente,
as palavras amigas.
CT1AJR, ENG.º JOSÉ ROCHA
sendo assinante desde o início, tem tido connosco uma desmesurada consideração que
nós não conseguimos retribuir de todo. Antigo
funcionário da então Direcção dos Serviços
Radioeléctricos (DSR), passou pelo ICP até se
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reformar da ANACOM. Agradecidos também
pela resposta ao inquérito. Referimos ainda
que o colega e amigo tem para venda um
transcetor VHF/UHF, como novo, a um preço
convidativo. Podem contactá-lo pelo mail
josepereira.rocha@sapo.pt

……

……
CT1ALP, CARLOS PEREIRA
eletrotécnico de formação académica, de todos
conhecido quando trabalhou na Leiritrónica,
depois SONIGATE, é nosso amigo pessoal e assinante a ler-nos em Leiria. Membro destacado
da ARAL, onde desempenha lugares na Direção
com muito trabalho e organização. Continua
a ser um entusiasta deste hobby onde soube
granjear muitos amigos. Ficamos-lhe também
agradecidos pelo pagamento de 70 euros feito
na Feira da Rádio. Na foto com a camisola da
sua ida à feira da Ham Radio.

CT1BHG, JOÃO CARDOSO
lê-nos quase desde o início em Tomar, lugar
de Carregueiros. Tinha-nos feito uma transferência de 70 euros para mais 2 anos que já
acrescentámos à validade da sua assinatura,
que vem desde setembro de 1981! Ficamos
agradecidos e igualmente lhe desejamos as
maiores venturas pessoais e na sua atividade
profissional como Topógrafo e Projetista.

……
CT1BJZ, VICTOR SILVA,
veio de Odivelas à Feira da ARAL. Lá entregou-nos os seus habituais 70 euros para pagamento dos próximos 2 anos da sua assinatura. Ficamos reconhecidos pela ajuda e pela confiança
……
CT1AR, JORGE ARAÚJO
vem como assinante desde o primeiro número. Antigo quadro técnico da SIC, goza agora a
sua reforma em Olivais Velhos, junto a Lisboa.
Tinha-nos enviado uns documentos sobre a
rádio de antigamente, verdadeiras relíquias
que nós havemos de mostrar aos nossos leitores. Para já, os nossos agradecimentos com
os votos de boa saúde para gozar o merecido
descanso.
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que deposita na continuidade desta publicação.
É também um estímulo para a sua feitura.
Igualmente lhe desejamos as maiores venturas.
……
CT1BPP, LUÍS MATIAS
é nosso assinante em Moura, recebendo-nos desde o início. Tinha-nos feito mais um
pagamento de 35 euros para creditar na sua
assinatura de há tantos, tantos anos e que
nós, mais uma vez, agradecemos. Gerente
bancário no Alentejo, o colega Matias goza
agora a merecida reforma. Desejamos-lhe
longa vida com boa saúde. Gratos por toda a
consideração que tem tido connosco.
……
CT1CKL, CARLOS COSTA
industrial do setor da embalagem, é um amigo
de longa data e radioamador de largo currículo, especialmente na área da construção e reparação de equipamentos com montagem de
antenas. Tinha-nos feito uma transferência de
140 euros para mais 4 anos da sua assinatura.
Que dizer mais?! Assim a QSP vai publicar-se
para sempre…

Vem a propósito enaltecer o trabalho deste
colega e dos outros associados nas múltiplas
realizações do Clube de Radioamadores do
Entroncamento que muito contribuem para
a divulgação deste hobby com proeminência
do seu cariz cultural e recreativo.
……
CT1DBS, ENG.º PEDRO CARVALHO
é um radioamador de todos bem conhecido.
Nesta edição tem também um bem elaborado
artigo, numa tradução fiel e cuidada acerca do
tema cadente da actualidade como é a utilização
do modo digital FT8. Na foto o temos embevecido com o seu QRP, modalidade de que é apaixonado especialmente em CW. A publicação desta
nota e foto é, também pelo reconhecimento pela
sua ajuda na feitura desta publicação.

……

……
CT1COU, PEDRO MARTINS
recebe esta publicação no Entroncamento,
a cujo Clube de Radioamadores também
pertence. Pagou-nos mais uma anuidade
na Feira da ARAL, o que lhe agradecemos.

CT1DFJ, JORGE NETO
é assinante em Leiria, onde nos recebe desde o
início. Também amigo de longa data, o colega
Neto é um radioamador de feitio singularmente
cativante, “otimista militante” com quem é muito agradável conviver. Salientamos ainda o seu
amor fraternal à ARAL, onde tem sido, além de
entusiasta congregador, um trabalhador insano. Já temos creditado, embora com atraso, o
pagamento que nos fez há alguns meses. Vai,
na oportunidade, um cordial abraço.

……
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CT1DQS, ENG.º MÁRIO RAMOS
lê-nos há mais de 30 anos no seu QTH em
S. Tomé de Negrelos. Recentemente fez-nos
uma transferência de 105 euros para 3 anos
da sua assinatura que, estamos certos, durará
por mais 30… As maiores felicidades pessoais
e venturas para a sua corretora de seguros.
……
CT1EGA, DR. NUNO SOUSA
lê-nos em Aljubarrota, lugar de Lameira. Tinha-nos pago mais um ano da sua assinatura,
como habitualmente faz quando vem à Feira
da ARAL. É um concursista de mérito com
longo palmarés de resultados. Desejamos que
continue com o mesmo interesse durante muitos anos na companhia do seu amigo CT1AGS,
com quem o vemos na foto.

é também nosso assinante a ler-nos naquela
cidade do Alto-Douro. Tinha-nos feito uma
transferência de 70 euros para mais 2 anos, que
acrescentámos à validade da sua assinatura.
Relembramos que este nosso colega, embora
pouco ativo nas bandas de radioamador, operou
desde Timor Leste quando lá se deslocou em serviço. Na foto com um grupo de radioamadores
que o acompanhou é o primeiro da esquerda.
……
CT1ETN, FERNANDO DIOGO
vive em Felgueiras e de lá nos transferiu 105
euros para 3 anos da sua assinatura. Ficamos agradecidos por esta boa ajuda, que vai
contribuir para a saída mensal da revista que
estamos a preparar para breve. Mil felicidades
também para vós. Ficamos reconhecidos pela
confiança depositada nesta publicação.

……
CT1EPP, FERNANDO MOREIRA
lê-nos em Linda-a-Velha, de onde nos fez uma
transferência de 35 euros para validar a sua
assinatura por mais um ano, o que lhe agradecemos. Já antes havíamos contactado com este
nosso assinante a propósito da nossa vontade
no saber das opiniões de quem nos lê. Foi
importante o ter conhecimento dos assuntos
que lhe despertam mais interesse. A nossa
existência só tem razão de ser se tivermos o
agrado dos assinantes como é este caso.
……

……
CT1EWA, PAULO SANTOS
vive na Marinha Grande, onde recebe esta
publicação quase desde o início. Pagou-nos 35
euros na Feira da ARAL para regularizar mais
um ano da assinatura. O Paulo é um radioamador entusiasta, diretor da ARAL durante
muitos anos, continuando ligado à associação
e sendo um elemento de grande valia em todas as realizações. Um bom concursista, onde
obtém elevados palmarés.

CT1ERC, JOSÉ CARDOSO
Professor doutorado no Instituto de Vila Real,

……
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CT1FNM, ANTÓNIO GUERREIRO
lê-nos no seu QTH em Lagoa e tinha-nos
enviado mais um cheque de 70 euros que
nós creditámos validando a sua assinatura
em mais 2 anos. O colega Guerreiro é um
radioamador da “velha guarda” que se dedica
profissionalmente aos trabalhos de radiotecnia, que exerce com a maestria que todos lhe
reconhecemos. Ficamos agradecidos e lhe desejamos, igualmente, as maiores felicidades.
……
CT1FRP, ILÍDIO MARQUES
lê-nos em Vialonga, junto a Lisboa. Antes
havia-nos feito um pagamento de 70 euros,
agora já creditados. Igualmente fizemos a
atualização da sua morada, que será a mesma,
mas com novo nome de rua. Ficamos agradecidos por tudo, incluindo as amáveis palavras
que escreveu no mail. Desejamos igualmente
as maiores felicidades.
……
CT1FSE, ENG.º LUÍS LOPES
recebe esta publicação em S. Domingos de
Rana e tinha-nos feito uma transferência de
70 euros, só agora creditada quando também
escrevemos esta nota de agradecimento. O
colega Luís Lopes teve a amabilidade de nos
telefonar dando-nos essa indicação, aliás,
como costuma proceder. Lamentamos o
atraso ocorrido e desejamos-lhe, igualmente,
as maiores venturas profissionais e felicidades
pessoais. Relembramos que o colega Luís
Lopes recebeu em 2013 o prémio da Caixa
Geral de Depósitos como o melhor aluno do
Mestrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicação do ISEL. Mais um motivo para
felicitações e a renovação do pedido para
nova colaboração de artigos certamente com
a qualidade e interesse como os anteriores.

ma, nos Estados Unidos, e que tivemos o gosto
de conhecer pessoalmente na Feira da Alemanha, aonde se deslocou com o comum amigo
e também assinante W2M, Manuel. Na foto
estão ambos desfrutando certamente da visita
à Ham radio de Friedrichshafen. Este exemplar
já seguirá para os Estados Unidos, onde já se
encontra depois das suas férias na Murtosa.

……
CT2GAM, CARLOS PINHO
é Gerente da Master CD, empresa de fabrico
e duplicação de CD/CD-R e DVD-R, na Marinha
Grande. Quase nosso conterrâneo, natural ali
de perto de Castro Daire. Tem tido connosco
um relacionamento de grande amizade. Na
Feira da Rádio da ARAL teve banca própria,
certamente no intuito de enriquecer o evento.
Entregou-nos mais 35 euros para acrescentar
a validade da assinatura, que vem desse 1997.

……

……
CT1GIF, ALTINO REBELO
é nosso novo assinante a ler-nos em Ronkonko-

CT2GFW, JOSÉ BEJA
é nosso assinante em Odivelas e fez-nos
recentemente mais uma transferência de 35
euros, renovando a sua assinatura por mais 2
anos. Atualizou a morada e, na oportunidade,
trocámos um agradável QSO onde ficámos
sabedores do seu gosto pelo DX, feito em
fonia, no modo tradicional. Deu-nos, ainda,
algumas indicações sobre o seu gosto pelos
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temas que publicamos. Por tudo, os nossos
agradecimentos.

……
CT2HLH, JOSÉ PEREIRA
mora em Corroios e de lá nos fez uma transferência para pagamento de mais um ano da
sua assinatura. Ficamos muito gratos pela fidelidade como assinante e também agradecidos
pela confiança depositada nos editores. Igualmente lhe desejamos as maiores felicidades.
……
CT2HQT, PAULO MENDES
é o Presidente da Direção da ARAL e nosso
assinante a ler-nos nas Colmeias, junto a Leiria.
Na Feira da Rádio realizada na Marinha Grande
entregou-nos mais 35 euros para pagamento
da sua assinatura, o que lhe agradecemos. Relembramos que o Paulo tem feito um trabalho
meritório à frente da Associação. Acrescentamos que a sua ação de pôr no ar a estação
de Fátima que tem trazido muito prestígio ao
radioamadorismo, mesmo a nível mundial.

fissionalmente esteve ligado à Rádio Difusão,
tendo trabalhado na Rádio Renascença, Rádio
Clube Português e RTP, entre outros. Atualmente está retirado como Quadro Técnico
Superior de uma multinacional ligada ao ramo
da electromedicina. É o representante português na IARU, como coordenador da região 1.
Faz parte do grupo de trabalho do Comité de
Compatibilidade Eletromagnética da Região
1 da IARU. Preside à Delegação da REP como
membro da UIT. Ainda, no nosso país, está na
Direção do GRC-Grupo de Radioamadorismo
e Científico do concelho de Cascais, que se
dedica ao incentivo, promoção e organização
de eventos na área das telecomunicações. Um
radioamador cujo currículo muito contribuirá
para enriquecer os textos dos artigos dos
nossos colaboradores habituais.

……
CT4HA, CARLOS MARQUES
fez-nos recentemente mais uma transferência
de 35 euros para regularizar a sua assinatura
que iniciou na Feira da REP, na Costa da Caparica, há alguns anos. Este exemplar que lhe
enviamos para St.º Isidro, junto a Mafra, leva
a etiqueta atualizada e também os nossos
agradecimentos.

……
CT4AN/CT0347, ENG.º JOSÉ FRANCISCO
tem, nesta edição, um longo e interessante
artigo que faz a abertura dos conteúdos. Está
combinado que continuará a dar-nos a sua
colaboração que nós antevemos de grande
interesse dada a qualidade dos artigos a que
nos habituou. O José Francisco leva 50 anos de
atividade como radioamador e também pro-
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……
CT4VS, HENRIQUE COSTA
passou a QRT definitivo. Oriundo das Beiras,

viveu a sua juventude no Ultramar, de onde
regressou na época da descolonização. Tendo,
além de muitas outras atividades, a gerência
da TELESCAN, empresa dedicada às comunicações aeronáuticas, é uma grande perda no
ramo empresarial e uma profunda mágoa
para a família e os seus muitos amigos.

aprender. Tem na rádio o seu principal culto.
É sempre com prazer que fazemos um QSO.

……

……
CT7/JA5AQC, MASARU HANAZAKI
radioamador japonês que encontrámos na
Feira da Rádio da ARAL, esteve em Portugal
operando desde a estação do seu amigo CT4NH.
Fizemos o contacto em 40 metros exatamente
na véspera da Feira, dia 8 de junho. Na foto está
com CT1END e CT4NH à sua direita e CT1EEQ
e CT1WO à sua esquerda.

CT7AFY, DR. PAULO XAREZ
lê-nos em Lisboa há mais de 6 anos, quando se
inscreveu como assinante. Recentemente fez-nos mais uma transferência de 70 euros para 2
anos da validade da sua assinatura já atualizada.
Licenciado em Informática de Gestão, o Dr. Xarez está numa área de grande desenvolvimento,
mercê da procura que esta atividade revela.
Desejamos-lhe as maiores venturas.

……
……
CT7ADM, ENG.º ARMINDO MARTINS
recebe esta publicação desde agosto de 2010
na sua casa em Pedra Furada, junto a Barcelos. Tinha-nos feito um pagamento de 70
euros validando a sua assinatura por mais 2
anos. Ficamos agradecidos e, igualmente, lhe
desejamos as maiores felicidades pessoais e
êxitos profissionais.
……

CT7AGE, DIOGO RAMOS,
é nosso assinante em Albergaria. Já tínhamos
contactado por outra via, mas foi um grato prazer tê-lo encontrado na Ham radio em junho,
quando lá nos encontrámos na Feira da Rádio

CT7ADX, CARLOS ESTEVES
é nosso assinante na Atalaia, um radioamador exemplar e um colega excecional. Como
habitualmente, visitou-nos na Feira da ARAL,
tendo regularizado a sua assinatura já para
o próximo ano. Gosta de construir, ajudar e

Suplemento | JULHO/AGOSTO 2018

7

da Alemanha. Agradecidos pelo pagamento
que então nos fez. Esperamos encontra-lo
também nos próximos eventos.
……
CU2AA, ENG.º JACINTO GIL
lê-nos na sua casa de Ponta Delgada, nos Açores. Fez-nos mais uma transferência de 35 euros
para mais um ano da sua assinatura, que vem
desde o início, e desejamos se prolongue por
muitos mais anos. Acresce que o amigo Gil é o
“primeiríssimo” de outro grande radioamador
a nível mundial, CU7DX, Francisco Gil, presentemente no conselho de administração da entidade aeronáutica no Continente. Um abraço a
ambos relembrando que o colega Jacinto é já o
decano dos radioamadores açorianos.

MÁRIO CRESPO
Engenheiro em Montemor-o-Velho está ligado
profissionalmente ao setor agrícola, mas com
a paixão pelas radiocomunicações. Amigo e
também colega, costuma telefonar-nos dando
sempre oportunidade a um agradável QSO. Ficamos reconhecidos pela transferência de 105
euros, acrescentados à validade da assinatura.
Votos de boa saúde para si e para os seus.
……
RUI JORGE
é novo assinante com o número 8603 que se
inscreveu na Feira da ARAL, por intermédio do
comum amigo Carlos Costa que o tem ajudado
no entrosar neste nosso hobby. Ainda não
tem indicativo de radioamador, mas espera-se
para breve a sua entrada nesta grande comunidade dos amantes das radiocomunicações.

……
CU2CR, DR. PEDRO GUIMARÃES
recebe-nos há mais de 12 anos no seu QTH
do Livramento, junto a Ponta Delgada. Tinha-nos feito uma transferência de 35 euros,
agora creditada, validando a assinatura até
final do ano. Já lhe respondemos por mail.
Agradecemos-lhe e igualmente desejamos
as maiores felicidades e votos de bons DX’s.

……
JOSÉ MONTEIRO
é Técnico de Eletromecânica e vem como
assinante recebendo-nos na Serra das Meadas, Quinta das Amoreiras, junto a Lamego.
Tinha-nos feito a sua habitual transferência de
70 euros para mais 2 anos da sua assinatura.
Ficamos-lhe agradecidos e lhe desejamos
igualmente as maiores venturas.
……
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……
SM6TDA/CT1KI, JOSÉ MOREIRA
lê-nos na Suécia, onde opera com o indicativo
daquele país, sendo igualmente em Portugal o
CT1KI desde há muitos anos. Tinha-nos feito
uma transferência de 90 euros para mais 2
anos de assinatura, já registado, embora com
atraso de que nos penitenciamos.

……
NOTA:

Nesta edição demos nova paginação a esta secção
destinada essencialmente aos nossos assinantes.
Também pode ser lida no nossa página web QSPREVISTA.COM
Lamentavelmente não foi possível inserir todas as
notas. Sairão no próximo número.

