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Informamos as pessoas interessadas em Rádios e Equipamentos Antigos que levaremos a efeito uma 
Exposição, a ter lugar no próximo mês de Fevereiro de 2008.  
 
Local  
A primeira EXPOSIÇÃO de EQUIPAMENTOS e RÁDIOS ANTIGOS, prevista para o dia 16 de 
Fevereiro de 2008 (Sábado), será apresentada no Tryp Hotel, pertinho dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra, a funcionar entre as 09.30 e as 19.00 horas. 
 
Aparelhos a expor 
Se tiver, Rádios Antigos, Gira-Discos, Gravador, Auto-Rádio, Grafonola, Gramofone, Máquina de 
Cinema, Emissor, Receptor de Banda Corrida, Amplificadores, etc., Esta Exposição é para si 
 
O que se pretende? 
Será apresentar, as grandes máquinas de outrora quer aos mais novos, como a todos aqueles que 
tiverem empenho e saudosismo por aparelhos antigos e que outrora fizeram brilhar o mundo. Há gente 
interessada em vender, comprar ou trocar aparelhos, mesmo avariados. 
 
Convívio 
Desejamos um bom convívio ao longo do dia, entre os expositores e visitantes. E a aumentar esta 
expectativa, planeou-se um bom almoço sob a forma de Bufete regado com bom vinho, dentro das 
instalações do Hotel. Estes Bufetes são muito famosos pela boa confecção, grande variedade, bem-estar, 
boa hospitalidade e quantidade de comida, que vai para além das saladas, frutas, passando pelos 
apetitosos pratos frios e quentes. 
 
A inscrição 
Qualquer pessoa pode inscrever-se desde já, para o Almoço e pedir a reserva de uma ou mais mesas, 
conforme a necessidade. Cada mesa tem aproximadamente 130x70. 
 
As condições 
No momento da inscrição, cada pessoa pagará no mínimo 50% ou o custo total, (Mesa + Refeição). O 
restante valor será liquidado antes da abertura da exposição. 
 
O futuro 
O resultado final desta Exposição, irá determinar a feitura de novos eventos. A cidade de Coimbra, 
agradece a todos. 
 
Preço de adesão 
Cada refeição: Bufete completo------------22 € 
Cada mesa: Coberta com pano verde----20 € 
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Esta ficha, depois de preenchida, terá de ser devolvida na volta do correio para a nossa morada: 

CATRA – Apartado 2111 – 601 3001 COIMBRA, no caso de estar interessado(a) 
 
 
Eu………………………………………………………………………………………………………. 
 
Morador em…………………………………………………………………………………………… 
 
Localidade……………………………………………………………………………………………... 
 
Código postal…………..    ……        Reservo…..mesa(s)                              Reservo……..almoço(s) 
 
Telefone………………..     ……………… 
 
Correio electrónico……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
-----------------------Recorte por este picotado e devolva para a morada acima indicada------------------ 
 
 
 
 
Declaro que estou interessado em expor um ou mais equipamentos antigos e para isso solicito a 
reserva de……..mesa(s) ao preço de 20.00€ cada, com cerca de 1,30x70Cms 
 
Declaro também que tenho interesse em almoçar no Hotel, pedindo a reserva de………almoço(s) 
ao preço de 22.00€ por pessoa. 
 
NB - Pretende-se motivar as pessoas de qualquer parte do nosso país para virem até à cidade do 
Mondego, passar connosco um dia completamente diferente. Venha conviver com tanta gente. 
Já imaginou trazer o seu, pequeno ou grande rádio ou até mesmo qualquer máquina antiga e dizer 
aos presentes que é possuidor de um aparelho “se calhar……até é raro em Portugal? …. 
Pode não o querer vender e muito menos trocar por outro, mas o facto de vir até ao centro de 
Portugal, vai conhecer muita gente com os mesmos interesses. 
 
A nossa empresa, irá estar também presente, como aliás já é apanágio em outras efemérides. Neste 
certame iremos apresentar as grandes novidades da micro iluminação “ a chamada luz do futuro”, 
sem desperdiço, sem aquecimento, sem agressão à saúde das pessoas e com preços cada vez mais 
baixos. Estamos a fazer os possíveis para a presença de um Fabricante de Placas Solares. 
Viagem sempre que puder pela nossa página www.radiosantigos.com é lá que vai 
encontrar muita informação e produtos de grande interesse para toda a gente. 
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