
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CT7CA# - Algarve Castles & Fortresses Activity 
 

by ADXG – Algarve DX Group 
 
 
Na sequencia da actividade anterior CT7LH# - Algarve Lighthouse Activity, o 
ADXG e o RCL  vão levar a cabo mais uma actividade no mesmo âmbito. 
Desta vez resolvemos divulgar o Diploma dos Castelos e Fortalezas de Portugal 
assim como as edificações espalhadas um pouco por todo o Algarve. 
Das 40 e muitas referências que poderíamos activar, optámos por 11 
distribuídas de sotavento a barlavento. 
 
A actividade consiste em colocar no ar em simultâneo no mesmo fim-de-
semana 11 (onze) castelos e ou fortalezas do Algarve. 



Decorrerá no fim-de-semana de 06 e 07 de Setembro de 2008 nas seguintes 
fortificações: 
 
CT7CAA – Fortaleza de Alcoutim  F-003 
CT7CAB – Forte da Boca do Rio  F-052 (DPRN - Parque Natural  FF-12)* 
CT7CAE – Castelo de Silves  C-118 
CT7CAF – Forte de Faro   F-019 
CT7CAG – Castelo de Lagos  C-059 
CT7CAL – Castelo de Loulé  C-063 
CT7CAM – Castelo de Castro Marim C-032 (DPRN – Parque Natural FF-22)* 
CT7CAP – Castelo de Paderne  C-004 
CT7CAR – Forte do Rato, Tavira  F-046 
CT7CAS – Fortaleza de Sagres  F-054 (DPRN – Parque Natural FF-12)* 
CT7CAV – Castelo de Alvor  C-099 
*DPRN – Diploma dos Parques e Reservas Naturais http://adxg.sytes.net  
 
 
Iremos trabalhar em CW, SSB, RTTY nas bandas de 40 e 20 metros 
essencialmente, mas sem esquecer as outras. 
Estão envolvidos na actividade cerca de 30 radioamadores do Algarve e 1 de 
Espanha. 
Teremos também um Diploma alusivo á actividade e será entregue a quem 
conseguir contactar pelo menos 5 dos 11 indicativos especiais. O preço do 
diploma é de 5€ (portes incluídos) e deve ser pedido via QSL Manager – 
CT1GFK. 
As QSl serão Full-Collor e podem ser pedidas directamente para CT1GFK, por 
Bureau para CT1GFK ou por email para cu8at@sapo.pt .De referir que os 
pedidos feito por email serão respondidos via bureau. 
 
Pelo ADXG e RCL 
CT1GFK, Toze 


