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Nossa Ref. 127/2005 
Assunto: Encontro Nacional de Amadores de Rádio CB., 
Radioamadores 

Caros colegas e amigos Cebeistas e Radioamadores. A associação 
Nacional Amadores Rádio C B DX de  Tomar vai levar a efeito uma festa 
convívio  do CB e Radioamadores,  no próximo dia 04 de Dezembro de 
2005, convidamos todos os Cebeistas, Radioamadores e seus familiares 
a confraternizarem  connosco na Festa do Ano da CB e Radioamadores 
de Portugal,. Este evento tem o apoio da Câmara Municipal de Tomar.  A 
concentração de Macanudos  CBs e Radioamadores realizar-se-á na 
Barragem do Castelo Bode, com visita Guiada ao interior da barragem. 
Haverá várias actividades desportivas desde que haja concorrentes 
inscritos para as actividades que iremos desenvolver, passo a citar: Caça 
à Raposa, jogo do Prego, Exposição de QSLs, Exposição de Diplomas, 
máximo 10 diplomas e 10 QSLs  por concorrente, Rádios CBs e rádios 
de amadores  antigos, máximo 2 rádios por concorrente, CBs e ou 
amadores havendo já prémios e medalhas para todas as actividades 
mencionadas.(As Exposições a realizar serão feitas no Salão dos 
Bombeiros de Tomar, sendo a Exposição da responsabilidade dos que 
expõem o seu produto QSLs, Diplomas e ou rádios expostos, serão 
seleccionados três membros do CB ou radioamadores para avaliação do 
produto exposto, os concorrentes à exposição deverão entrar em 
contacto com a organização com uma semana antes deste evento para 
assim podermos proceder á coordenação das respectivas mesas, a 
exposição será no salão dos bombeiros com mesas junto ás paredes.  
Próximo  da data deste evento vai realizar uma actividade de rádio CB, 
nos 27 MHz e de radioamador na faixa dos 144 MHz  contactos directos 
portanto sem auxilio de repetidores, estando a proceder-se à elaboração 
dos respectivos regulamentos e programa de actividades. Esperamos, 
muito sinceramente, que esta concentração seja a maior de sempre, 
como não podia deixar de ser esta concentração é extensiva aos 
familiares e amigos dos macanudos de C B e Radioamadores. 
Espero por si. Colabore connosco e nós colaboramos convosco 

Saudações a todos os macanudos em geral 

P/ANAR CBDX deTomar Fernando Seixo 



PROGRAMA = 

09h00 - Concentração no Largo da ponte da Barragem 
do castelo Bode 

09h30 - Troca de QSLs e lembranças 

10h00 – inicio da visita Guiada ao interior da barragem    

11h30 – inicio da caça á portadora   

12h30 – Saída em caravana automóvel para o almoço 
convívio no salão dos bombeiros Municipais  

13h00 – Almoço convívio no salão dos bombeiros 
gentilmente cedido pelo Sr. Vereador do serviço 
Nacional  de Protecção Civil e Bombeiros de 
Tomar   

14h30 - Daremos lugar às palestras dos representantes 
dos Clubes e entidades Presentes 

16h30 - Entrega de prémios e lembranças a todos os 
presentes. 

17h00 - Sorteio de um Presidente Lincon , ou 
equivalente, caso sejam vendidas rifas no valor 
equivalente ao preço do equipamento a ser 
sorteado 

 

= EMENTA DO ALMOÇO = 

Entradas salgados, pasteis, risóis, etc.                                           
Sopa de legumes.                                                                                        
prato de bacalhau á macanudo                                                                            
prato alternativo para quem não gostar do bacalhau                                          
Sobremesa: fruta  e ou doce.                                                             
Bolo gigante para os apreciadores e alusivo à festa dos 
Macanudos 2005 que é de todos nós, amantes do CB e rádio 
amadorismo na generalidade                                                                                  



Bebidas: Águas, refrigerantes, sumos, bom vinho da região e 
café de qualidade. 

Tudo isto por um preço simbólico de € 12,00 por pessoa. Sem 
medalha € 15.00 com medalha personalizada                                                       
Para crianças dos 5 aos 10 anos, € 7,00. Com menos de 5 anos 
de idade não paga. (em caso de dúvida o menor deverá 
apresentar o BI ou sedela pessoal                                                                        
NB: quem quiser a medalha grande alusiva a este evento, terá 
obrigatoriamente de confirmar com 15 dias de antecedência 
para se proceder á gravação dos dados de cada um 

= CONTACTOS =  
 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AMADORES 

RÁDIO CB DX DE TOMAR 
APARTADO N.º 2 2304-909 TOMAR 

N.º PESSOA COLECTIVA P507167716  
URL: http://www.anarcb-dx.com 

Telemóvel: 96 654 95 50 
E-mail:  geral@anarcbdx.com   seixo@sapo.pt  

narcb@msn.com  

Contamos com a vossa presença. Colabore connosco, pois 
nós estamos convosco.  Participe ! 
A todos os presentes, desejamos, um bom convívio e 
sobretudo bom apetite. Traga a sua família e um amigo para a 
nossa festa dos macanudos  2005, esperando todo o vosso 
apoio, colaboração e participação nesta festa que é de todos 
nós.                         

Subscrevemo-nos com 73/51.                                                      
P/ANARCB-DX de Tomar 
 

Fernando Mourão Gonçalves Seixo 
 

Estação CB “Estrela do Nabão” 
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