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Tomar 02-04-2014 
Nossa ref. 014/2014 

Assunto: Programa do dia comemorativo do 25º 
aniversário da ATCB-DX Internacional: 
Como comemoramos as bodas de prata, 25 anos de existência, uma data a 
não esquecer e a comemorar, e desta forma divulgamos as actividades para o 

dia do convívio do aniversário da ATCB-DX Internacional no dia 04 de Maio de 

2014 em Tomar: 

 

11h00 concentração no miradouro do Castelo com saída em caravana 

automóvel para junto do “Restaurante O Infante”  

 

11h30 Caça à portadora. Para os aficionados deste tipo de prova, há (5) 

prémios aliciantes e convidativos.  

 

12h30 Recepção dos Convidados no salão do restaurante o Infante. 

 
13h00 Almoço Convívio no Salão do “Restaurante O Infante” com exposição 

de QSL’s e Diplomas na área envolvente ao almoço convívio, dentro do 

mesmo salão. Certamente devem estar lembrados de uma exposição que 

realizamos nesta cidade já lá vão uns anos bons, e vai ser uma novidade para 

os utilizadores de CB mais novos (é bom reviver o passado). Temos cinco 

prémios para as cinco estações com as melhores exposições. A Exposição 

será avaliada por um juri composto por 3 pessoas. 

 

Há estacionamento para viaturas ligeiras e pesados perto do local do 

vitamínico. Se gosta de viajar de comboio não hesite. A estação da CP fica a 5 

minutos do local do vitamínico.  

 

16h00 Cerimónia de entrega de prémios, tais como: Diplomas de presença, 
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lembranças para as estações e acompanhantes que participam na nossa Festa 

de Aniversário. Encerramento e um “oscar bravo” pela vossa presença.  

 

É importante a confirmação da sua presença a fim de facilitar a organização 

da escolha das lembranças que temos para oferecer. Se vier sem confirmar, 

arrisca-se a não levar lembrança.  

 

As confirmações devem ser feitas para:  

Fernando Seixo ou por correio electrónico: atcb@sapo.pt 

CB Estrela do Nabão: 910843343 / 926106567 

CB Zulu: 914497117 

 

Canal de aproximação ao local: 32 LSB - 27.325 MHz  

Frequência 145.500 MHz CT2IGL  

 

O Presidente da Direcção 

Fernando Seixo 
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