
 

 

     

Diploma das Aldeias do Xisto 

  

    

Este Diploma é atribuído pela ARC - Associação de RadioAmadores 

de Coimbra, aos Radioamadores e SWL’s que façam prova de ter 

comunicado com um mínimo de DEZ estações de amador, transmitindo 

desde diferentes Aldeias referenciadas na lista de Aldeias do Xisto 

publicada pela ARC. 

  

 

Condições: 

  

1- Qualquer actividade para este diploma deve ser comunicada antes da 

operação ao Award Manager, ficando o mesmo também responsável 

por divulgar a actividade.  

 

2- Deve-se indicar ao Award Manager os operadores da actividade. 

 

3- As activações terão de ter no mínimo três horas de operação. 

 

4- As actividades deveram ser feitas em pelo menos duas bandas com a 

obrigatoriedade de uma das bandas 10, 15 ou 20mts e outra banda a 

escolha do operador. 

 

5- Os responsáveis da activação devem apresentar o log e provas 

credíveis da estadia no local da actividade ao Award Manager, 

nomeadamente fotografias ou pequenos vídeos. 

  

 Consideram-se válidas as operações efectuadas dentro dos limites físicos 

das Aldeias. 

  

Aos operadores das expedições, serão creditadas as referências activadas 

por eles próprios. 

 

 

 



 

Novas referências das Aldeias do Xisto serão primeiramente aprovadas por 

ADXTUR Agência de Promoção Turística das Aldeias do Xisto e 

posteriormente adicionadas à lista pela ARC - Associação de 

Radioamadores de Coimbra. 

  

A data de início dos contactos válidos é a de 30 de Maio de 2010. 

  

Serão passados Diplomas para todas as bandas de HF/VHF/UHF (SSB, 

CW , RTTY, Satélite e Modos Digitais) 

Não são válidos contactos feitos via Repetidores.   

 

Não é necessário o envio de cartões de qsl para o pedido do Diploma, basta 

a lista de contactos, reservando-se no entanto à ARC o direito de pedir 

prova de confirmação de qualquer contacto que lhe ofereça dúvida, por 

qualquer meio que julgue conveniente. 

  

Se no entanto forem enviados os cartões de QSL directamente à ARC, 

deverá ser enviada a quantia em selos ou IRC’s necessários para a 

devolução das respectivas qsl’s por correio registado. 

  

A Direcção da ARC – Associação de Radioamadores de Coimbra, poderá a 

qualquer momento, sendo necessário, modificar/alterar as bases deste 

Diploma. 

  

  

O custo do Diploma é: 

- Gratuito para os sócios da ARC  

- 10 € para Portugal. 

- 15 € para o resto do mundo. 

  

Os pedidos do deverão ser dirigidos a:  

ARC - Associação de Radioamadores de Coimbra 

                                                                       Po box 8039 

                                                                       3020-999 Coimbra 

                                                                       Portugal 

                                                                       e-mail: cs6arc@qsl.net  

 

 
 

 

 

Award Maneger: ct2fun Helder 

                     mail: hjmedina99@gmail.com 
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Concelho Aldeia do Xisto Referência 

Vila de Rei Água Formosa xst 01 

Oleiros Álvaro xst 02 

Góis Aigra Nova xst 03 

Góis Aigra Velha xst 04 

Fundão Barroca xst 05 

Arganil Benfeita xst 06 

Lousã Candal xst 07 

Lousã Casal Novo xst 08 

Lousã Cerdeira xst 09 

Lousã Chiqueiro xst 10 

Góis Comareira xst 11 

Pampilhosa da Serra Fajão xst 12 

Penela Ferraria de S. João xst 13 

Proença a Nova Figueira xst 14 

Vila Velha de Rodão Foz do Cobrão xst 15 

Miranda do Corvo Gondramaz xst 16 

Pampilhosa da Serra Janeiro de Baixo xst 17 

Fundão Janeiro de Cima xst 18 

Castelo Branco Martim Branco xst 19 

Sertã Pedrogão Pequeno xst 20 

Góis Pena xst 21 

Figueiró dos Vinhos Casal de S. Simão xst 22 

Castelo Branco Sarzedas xst 23 

Lousã Talasnal xst 24 


