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Ediitorial
O Jornal da AMRA
AD procura serr mais um meiio de comuniccação
entre
e os sócios dessta associação.. O Jornal tem uma periodicid
dade
trime
estral e tem po
or objetivo dar a conhecer os trabalhos

dese
envolvidos po
or associados da AMRAD ou
o por convid
dados
exte
ernos, na sua atividade profisssional, ou outrra.

A Direcção da AM
MRAD

No
otícias AM
MRAD

Desstaque

Museu das
d Transmissões M
Militares
Desta
acam-se, aqui, alguns dos envvolvimentos da AMRAD
ocorrridos no terceiroo trimestre de 20013:

O Museu da
as Transmissões Militares eestá sediado em dois locais mais
significativos: Regimento de Transmissões eem Lisboa (Gra
aça) e no Museu
u Militar
de se encontram
m verdadeiras reelíquias do iníciio da TSF em Portugal.
P
de Elvas ond

NCISTA”
 2/7– AMRAD participa no Ciência Viva – “IN

http://www.am
mrad.pt/amrad-pparticipa-no-cieenciaviva-incista/
D recebe a Engª
 5/7– A Direcçção da AMRAD

Teresa

disoft (Thales) que manifestou interesse
Cardoso da Ed
em participar n
no ISTnanosat.

 5/7 – A Direcçãão da AMRAD, recebe investigadores do
ITQB, no CS
S5CEP, para elaborar
e
e plan
near uma
experiência

científica

para

o

espaço

http://www.am
mrad.pt/istnanosat-e-itqb/
 11/7 – AMRA
AD participa na semana da
a Técnica
Rec
cetor de Ducre
etet- Popov.

http://www.am
mrad.pt/amrad-nna-semana-tecn
nica-

O colega Ped
dro Santos, CR7AID, apresentta neste Jornall um trabalho sobre o

2013/

início da Rádio
o em Portugal.
 18/8 –AMRAD
D recebe o enggenheiro aeroespacial do
CEIIA, Diogo Alvim, tendo em vista a colabo
oração do
nanosat.
CEIIA no ISTn

AD e Escuteiros da Outurela assinam
 4/9 – AMRA
protocolo de coooperação
http://www.amradd.pt/protocolo-amradd-escuteiros-da-outu
urela/



8/9 – AMRAD participa nos 1000 anos dos Esco
oteiros ver
http://www.amrad.pt//amrad-nos-100-anos-ddos-escoteiros/
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Program
mas Pedag
gógicos p
para Joven
ns
A AMRAD dessafiou o Núcleo de Estudantes de Engª Eletrón
nica, N3E, do IS
ST, para
prepararem uma
u
série de trabalhos peddagógicos para a alunos do ensino
secundário ou
u até mesmo para crianças mai s novas.
Em colaboração com Profess
sores do IST e ccom sócios da AMRAD,
A
os esttudantes
criaram os 3 módulos
m
referidos neste Jornal:: AVE, CASAR e AMRADio.
Estes estudan
ntes do N3E já têm um alongga experiência de
d ida às escolas e de
preparatem demonstrações
d
de trabalhos entusiasmantess para os alun
nos das
escolas que visitam. A exp
periência tem mostrado que é muito mas fácil a
e a comunicaçã
ão com
comunicação entre jovens de idades próóximas do que
m
velhos. A Direção da AMR
RAD agradece o empenho exce
epcional
especialistas mais
que estes jov
vens puseram na criação destees módulos peda
agógicos, que já foram
testados com grande sucesso
o, em cerca de 4400 alunos e vã
ão agora ser divvulgados
e Oeiras, atravéés de protocoloss de colaboraçã
ão que a
pelas escolas do concelho de
alizou com essas
s escolas.
AMRAD forma

A Direção
D
da AMRAD
A

AVE, CASAR
C
e AMRADIO
Progra
amas Pedagógicos p
para Jovens
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