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Veja as fotos do encontro da Confraria do Ferro de Solda em Araras realizado em 22/11/2009.

Gostaria de agradecer ao Faris - PY2WR pelo envio das fotos!
{morfeo 52}
22 DE NOVEMBRO DE 2009
Domingo - 09:00h
"RESTAURANTE DO LAGO"
O tradicional encontro - CONFRARIA DO FERRO DE SOLDA - que antes acontecia na cidade
de São Paulo, Churrascaria Estrela do Sul, este ano será realizado na cidade de Araras - SP.

Local: Restaurante do Lago ( Este local é muito conhecido e de fácil acesso)
Bom estacionamento e tranqüilo para mostrar os seus equipamentos pesados no porta-malas,
além de outras coisas: válvulas, componentes, capacitores variáveis, soquetes etc.

É um evento aberto para todos: Amplitude Modulada, QRPs, QROs, Dxistas, Radio escutas,
Galenistas, montadores etc.

EXPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS e Feirinha de rádios e componentes (Leve o seu para
expor)

Qualquer dúvida entre em contato com: Clodoaldo - PY2BGN, Orlando - PY2CIF e Sérgio PU2MGN. Ou também escrevam ou enviem mensagens para a página 813-AM.

Atenção Ricardo - PY2HE: Será que desta vez você vai ganhar? Será que conseguirá chegar
antes que alguém da nossa equipe? Por esta você não esperava, né? Ha ha ha!

Curiosidade: O desenho feito especialmente para este evento é baseado em fatos reais.
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Aconteceu com o nosso colega Delson - PY2DME, quando ainda morava em
Pirassununga-SP.

O Delson (na época PY2TTQ) realizava QSO's "de esquina" com o seu amigo Amauri PY2WEG com "antenas alternativas", não muito irradiantes. Ele usou para testes um ferro de
solda e uma enceradeira. O melhor foi o ferro de solda de 100W que ficava apoiado no vitrô do
quartinho (shack).

A idéia do desenho foi baseada nesta história e diretamente se faz um link com o no nome do
encontro.

Para quem quiser fazer uma camiseta personalizada para o encontro, clique na figura para um
desenho em alta resolução.
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