
União de Rádioamadores dos 
Açores nas Festas da Praia 2007. 
 
A URA, União de Rádioamadores dos Açores, estará este ano presente nas Festas da 
Praia, através da activação do CU3URA, instalado no auditório Municipal, na Praça 
Francisc Ornelas da Câmara da Praia da Vitória.  

A União de Radioamadores dos Açores, U. R. A., tem como objectivo unir,  
dinamizar e divulgar as actividades radioamadoras nos Açores, fomentando o gosto 
pelas rádiotransmissões e pelas estações amadoras.   

A URA foi constituída oficialmente a 28 de Maio de 1986 em Angra do Heroísmo. Os 
seus 211  associados têm ao seu dipôr além da prestação de serviço de envio e recepção 
de QSL, uma sede com área de convívio e uma 
estação de rádio amador com o indicativo CU3URA, operacional nas 
bandas dos 0,75 aos 80 metros.  

Em Radio Packet tem instalada uma BBS 
na frequência 144.625 Mhz, com o indicativo CU3URA-5, apoiada pelo 
"digipeater" URA na Serra do Cume na Praia da Vitória. 

Nos 50.013 Mhz mantém um beacon com o indicativo CU3URA/SIX, 
24 horas/dia localizado na Serra de Santa Bárbara e emitindo: ………. 
DE CU3URA/SIX HM68. 

Quanto a repetidores de fonia, a U.R.A. tem instalados 3 repetidores, um em UHF e dois 
em VHF. Na Serra de Santa Bárbara localiza-se o R4, que passará a RV56 e terá o 
indicativo CQ1VSB. Na Serra do Cume localizam-se os outros dois, nomeadamente o 
R5, que passará a RV58 e terá o indicativo CQ1VCM e o RU5, que passará a RU698 e 
terá o indicativo CQ1UCM. Os tones de entrada serão todos iguais, 88,5 Khz. 

É notável o esforço da U.R.A. em integrar na seu grupo de trabalho um número de jovens 
que se interessam pelas rádio-comunicações. Os jovens, futuros rádio amadores, 
estiveram presentes como rádio-operadores durante os cortejos de abertura das festas, 
cortejo de grupos folclóricos e cortejo das marchas, mantendo muitos populares, 
autoridades e autarcas informados sobre os desenrrolar dos cortejos. Este excelente grupo 
de novos operadores de rádio recebeu treino na forma de manusear equipamentos e 
orientações sobre as exigências relativas ao trabalho em grupo neste tipo de eventos.  



A equipa da U.R.A. integra jovens de toda a ilha, alguns deles membros de agrupamentos 
de escuteiros locais. Notável ainda foi colaboração que este grupo de rádio-operadores  
prestou no apoio às comunicações no mar durante as regatas de catamarans pontuavéis 
para o  X I I I  Campeonato Nacional de Hobby Cats, realizado na baía da Praia da 
Vitória. 

A equipa da U.R.A., nas Festas da Praia da Vitória, está instalada no auditório Municipal 
da Praia da Vitória, na Praça Francisco Ornelas da Câmara.   

 

A equipa coordenadora:  

CU3CY, CU3FB, CU0AMD, CU3AU 

 

 

 


