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Expedição do GPDX às ilhas das FLORES e CORVO
Participação no IOTA Contest 2014 – CR2V
A convite do nosso bom Amigo Antonio Madeira, CU8AS, o GPDX – Grupo Português de DX ,
através do CT1EGW, CT1EEQ, CT1EKD e CT4NH, deslocaram-se aos Açores, para participação
no IOTA Contest 2014, da Ilha das Flores (Refª IOTA EU-089) com o indicativo CR2V.
Este grupo, já vem participando no IOTA Contest desde há longos anos, tendo ‘esgotado’ as
ilhas do continente, virando-se agora para os Açores.
O Team CR2V ficou então constituído por:
CU8AS Antonio, HB9CRV (CU8FN) Hermann, DL2HYH Siggi, DL8MLD Lutz, CT1EGW (CU8AU)
Arlindo, CT1EEQ (CU8AV) Luis Rodrigues, CT1EKD Pedro Namora , CT4NH (CU8NH) Luis Teixeira
e ainda com a participação especial de CU2CE José Melo, e do ‘carregador de pianos’ / ‘chef’
Pedro Barbosa.
Depois de algumas peripécias de viagem lá chegámos à Ilha das Flores no dia 21 de Julho, com
o tempo habitual: chuva e nevoeiro… a ilha é linda e um ainda oásis verde perdido no
Atlântico.
Dirigimo-nos para o local da estação de Conteste do António, junto ao farol do Albarnaz no
extremo Oeste da Ilha (foto 1)

Foto 1 – vista do campo de antenas para SE
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A estação estava já completamente montada num terreno que confina com o Farol e com…um
precipício de centenas de metros até ao Oceano (vista da estação para Suldoeste – foto 2)

Foto 2 – vista do extremo da antena farm para Sudoeste

Foto 3 – fim de tarde no Albarnaz, vista do shack de CU8AS
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No pequeno shack existente num extremo do terreno, junto à estrada de acesso ao Farol tudo
a postos, ou quase!, para o warm-up e inauguração dos novos indicativos de dois dos
elementos do team, CU8FN (Hermann Stein, HB9CRV) e CU8NH (Luis Teixeira, CT4NH). A
modesta antenna farm era constituída por:
1 Delta Loop para os 40 m montada em mastro da Spider Beam com cerca de 24 m de altura
1 Vertical com radiais elevados para os 80 m , também num mastro da Spider Beam com cerca
de 25 m de altura
1 Force 12 C3 (que deu os primeiros passos em 3B6 (Agalega Isl.) !) a cerca de 6 m do solo com
rotor ‘manual’
1 A3S a montada numa torre de 15 m com rotor
1 6 el para os 6 m com rotor a cerca de 6 m do solo.
Como se iria mais tarde constatar os mastros Spider Beam podem ser muito bons para férias
nas Caraíbas ou expedições similares, mas quando o vento sopra a sério…deitam-se. E
também, antenas direccionais nas Flores só a baixa altura….
De facto o tempo manteve-se extrema e estranhamente sereno ainda nesse dia , o que nos
permitiu completar alguns ajustes no parque de antenas, e fazer alguns QSOs no final do dia.
Para nós continentais, a propagação dali é bastante diferente daquela que encontramos aqui
em CTs. O signatário tinha lá estado há 25 anos (Setembro de 1990) numa expedição também
do IOTA (CU8IOTA) e confirmámos que as ’janelas de propagação’ são curtas , a juntar ao
fraco ciclo solar, o que nos augurava uma tarefa difícil, especialmente sem Internet !
No final desse dia resolvemos votar para uma activação do Corvo no dia seguinte (22 de Julho).
Depois duma votação ‘apertada’ foi decidido ir. Equipamento e antena seleccionados
(Kenwood TS480SAT + G5RV) .
Integrantes da expedição: CU8AU, CU8AV, CU8NH e DL8MLD (Lutz)…e o Pedro claro, o nosso
camera-man!
Antes, porém, o jantar. De facto gastronomicamente também não deixámos os créditos por
mãos alheias…e lá fomos para Ponta Delgada (pequena povoação distante cerca de 5 km da
Ponta do Albarnaz) onde iriamos fazer, diariamente, escala para retemperar forças. No
Restaurante o PESCADOR (chez Meireles) . Boa escolha. Era como se estivéssemos em casa…a
preços do continente, não se iludam 
No dia seguinte depois de alguma dificuldade na reserva dos bilhetes para o barco que faz a
travessia para o Corvo – recomendamos que o façam com antecedência – e com um tempo
maravilhoso, lá conseguimos embarcar num semi-rígido do ‘skipper’ Carlos Toste , com a nossa
tralha habitual. Travessia excelente, vaga larga, muitos golfinhos . Excelente.
Chegados a CU9 , esperava-nos o único radioamador activo (mas pouco) na Ilha, o solícito João
Câmara, CU9AC que de imediato se disponibilizou para nos orientar para o melhor sitio para a
operação, atendendo a que tínhamos unicamente cerca de 6 horas para mostrarmos o que
valíamos. O local seleccionado foi junto aos 3 moinhos que ficam ao lado do aeroporto.
Foi escolhido o mais rústico dos 3, e a G5RV subiu num ápice presa á roda das velas! Sistema
excelente ! Mesa e cadeiras ‘pedidas emprestadas’ no restaurante perto, e fogo à peça!
Não antes do almoço no restaurante local, obviamente!
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Foto 4 – Chegada de CU8AU (CT1EGW) à Ilha do Corvo….

Foto 5 – CORVO Isl (EU-089) o nosso ‘mastro’ de antena e ‘shack’ ! Vista para EU
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CU8NH/P iniciou as hostilidades e num ápice estavam cerca de 150 QSOs feitos…seguiram-se
CU8AU/P, CU8AV/P e CT8/DL8MLD/P…

Foto 6 – CU8AV (CT1EEQ) sob um Sol ‘abrazador’ …
Muitos perguntavam o porquê do /P em vez de /CU9, mas este prefixo já não é autorizado,
dado que os Açores (quanto a nós erradamente) ‘perderam’ o CU e ficaram totalmente
descaracterizados com a adopção dos CT, CR e CS… Será um assunto para analisar visto que foi
nitidamente um erro de ‘casting’. Os Açorianos estavam distraídos e também não houve
qualquer complacência por parte da tutela. E serviu para quê? Quando grande parte dos Países
adoptam, em crescendo, uma política de dessiminação dos prefixos que lhes estão alocados,
nós refugiamo-nos no antigo bloco ‘central’….
Bom voltemos às Ilhas…

6

Foto 6 – CT8/DL8MLD/P (Lutz) @ CORVO Isl.

Foto 7 – CU8AU (CT1EGW) @ CORVO Isl.
O tempo esteve sempre magnífico e foi até cansar e sermos chamados para o barco de
regresso. A G5RV e o cabo coaxial ficaram nas Flores , pode ser que o João (CU9AC) se anime e
active mais frequentemente esta Ilha esquecida. Ficou a promessa de voltar e ‘queimar’ a ilha
de vez 
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Foto 8 – CU8AV, CT8/DL8MLD, CU8NH, CU8AU e CU9AC
Na viagem de retorno o nosso ‘skipper’ fez um tour pela maravilhosa costa da Ilha das Flores,
mas o mar estava já ‘levantado’…prenúncio da noite que se aproximava…

8

Foto 9 – DL8MLD (Lutz) e CU8AV (Luis) no regresso do Corvo
De facto na noite de 22 para 23 de Julho a mãe natureza mostrou a dureza da vida nas
Ilhas…ventos , para nós ‘ciclónicos’ mas para os residentes foi ‘mais uma noite normal’…. O
resultado foram TODAS as nossas antenas arrancadas e destruídas, salvo a Force 12 e a de 6 m
que se encontravam a cerca de 6 m de altura … (Foto 10, abaixo)
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Foto 11 – ‘…e tudo o vento levou…’ .Aqui, até os contentores estão espiados…
E depois de muito trabalho…(sim! ‘’aquilo’ lá em cima é de facto um escadote!!!)

Foto 12 – Tudo mais ou menos direito…e vem a calmaria…
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Foto 13 – Voltou a calma, a presença constante do Oceano e da Ilha do Corvo….
Tudo isto a escassas horas do Conteste se iniciar…
Sábado 26 de Julho 12:00 locais (=UTC) , QRZ de CR2V ! Na foto (14) abaixo, Siggi (DL2HYH)
no shack dos multiplicadores, excelente operador de CW!
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Foto 15 – CT1EKD a aviar ‘neles’ em SSB, na Run station

Foto 16 – DL8MLD, Lutz, também um excelente operador de CW
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Foto 17 – Hermann Stein, HB9CRV/CU8FN na estação de multiplicadores

Foto 18 – O ‘nosso’ Arlindo, CU8AU (CT1EGW) , no descanso do guerreiro…
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Foto 19 – O nosso ‘chef’ Pedro Barbosa, no seu ‘ambiente’…

Foto 20 – CU2CE , José Melo e CT4NH (CU8NH), Luis
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Foto 21 – DL8MLD, Lutz e CU8AU, Arlindo

CT4NH, CT1EGW, HB9CRV, DL2HYH, DL8MLD, CT1EEQ, Pedro Barbosa, CU8AS, CT1EKD, CU2CE
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O resultado final em termos de pontuação será apurado pelo Hermann, fiel depositário dos
nossos Logs, e por ele enviado ao IOTA Contest Committee.
CR2V válida para: IOTA EU-089, WLOTA 947
Grid Locator (Flores) : HM49jm
Grid Locator (Corvo) : HM49kq
Um agradecimento especial ao colega CU2DX, Francisco Gil, pelas facilidades concedidas junto
da SATA, e ao meu particular amigo Zeca Toste pela experiência única que me proporcionou a
bordo do Bombardier 400 da SATA !

CU8AS, Antonio Madeira, no seu ‘elemento’…

Uma palavra final para o nosso anfitrião, CU8AS, António Madeira.
Excepcional a todos os títulos !

Muito Obrigado António por tudo e mais alguma coisa!...
and where do we go next ?
73 do GPDX, Grupo Português de DX

