
Pessoa Colectiva 502330716 
E-mail – trgmarconi@hotmail.com 
 
 

XII FEIRA DA RÁDIO DE COIMBRA - 2006 
 
Temos a satisfação de informar que a Feira da Rádio de Coimbra se vai realizar este ano a 2 de Dezembro 

p.f.º mas, desta vez, no mesmo local anterior a 2004, isto é, no Tryp Hotel (antigo Meliá Confort), na Avenida 
Armando Gonçalves, próximo dos Hospitais da Universidade e Pediátrico. 

 
À semelhança do ano passado, convidamos os  expositores de equipamentos novos e usados e, também, 

os colegas que tenham aparelhos por si construídos, a estarem presentes. 
 
Solicitamos, pois, a divulgação do exposto acima 

 
  

PROGRAMA  
 

- Local : Tryp Hotel- Avenida Armando Gonçalves, em Coimbra 
- Data e horário: 2 de Dezembro de 2006 – Sábado- das 10 às 18,30 horas, com intervalo para almoço das 13 às 
14,30 horas. 
- Custo das inscrições:  Profissionais    € 25,00 
       Radioamadores e associações € 20,00 
       Membros da Tertúlia   € 15,00 
- Inscrição dos expositores: Até 20 de Novembro p.f.º para o apartado 497 - 3002 - 906 Coimbra  e/ou pelos 
telefones 91 478 1636 ou 239 711 185 (este depois das 18 horas) –a/c de Guilherme Figo-CT1AZC -  ou ainda para 
o endereço da Internet,  acima indicado. 
- Montagens : Das 8 às 10 horas do dia acima indicado. O hotel dispõe de estacionamento, com acesso pela sua 
rectaguarda e elevador para transportes dos equipamentos 
 
- Convívio de radioamadores e expositores: No Restaurante Magistrado temos reserva para um almoço em 
que poderão participar os radioamadores, expositores, com suas famílias e amigos e onde serão distribuídos os 
prémios e diplomas do Concurso Rainha Santa 
 
- Contactos via rádio : Através do R1 do Trevim - Lousã. 
. 
- Nota: - Se os expositores de equipamentos de construção própria não praticarem vendas, a sua inscrição será 
gratuita, 
 
 Aguardamos, como habitualmente, a presença dos radioamadores, dos  representantes  das marcas de 
equipamentos de rádio e dos expositores de material usado e de construção caseira, para maior brilho da nossa 
iniciativa. 
   
 Lembramos que a presença de radioamadores de todo o país, será pretexto para a habitual troca de 
impressões relacionadas com o radioamadorismo e para um franco e leal convívio. 
 
 Melhores cumprimentos 
   


