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Abreviaturas usadas em CW 

51 fifty-one aperto de mão 
55  fifty-five sucesso para você 
73  best regards meus melhores cumprimentos 
88  love & kisses beijos 
AC  @ arroba usado em endereços eletrônicos 
ADR adress endereço 
AGN  again novamente 
ANT antenna antena 
AR  end of message fim da mensagem 
BK break pedindo entrada 
BTR better melhor 
BURO  Bureau Bureau 
CL  close fechando 
CLD called chamei / chamou 
CLG calling chamando 
CQ  chamada Geral 
CU see you nos vemos 
CUAGN  see you again nos vemos novamente 
CUL  see you later vejo voce mais tarde ou até logo. 
DE de de alguém 
DN down para baixo 
DX  distância 
ES   e (algo, alguma coisa) 
EU  Europa 
FB  fine business excelente 
FER for para alguém 
FM from de alguém 
GA  go ahead vá em frente 
GA good afternoon boa tarde 
GB good bye adeus 
GD good bom 
GE good evening boa noite (cumprimento) 
GM good morning bom dia 
GN good night boa noite (despedida) 
GRD ground aterramento 
GUD good bom 
HI  clássica risada em telegrafia 
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HPE hope espero (desejo) 
HR here, hour aqui, hora 
HV have tem, tenho 
HW  how como 
K go câmbio, convidando a outra estação a transmitir 
KN go only Câmbio, convida uma estação específica a transmitir 
N not não 
NR near perto de 
NUM number número 
NW now agora 
OK  correto 
OM old man senhor, cumprimento respeitoso 
OP operator operador 
PSE please por favor 
PT point ponto 
PWR power potência 
R roger recebido corretamente 
RFI RF interference interferência provocada pelo rádio 
RPT repeater repita (repetindo) 
RST  reportagem (legibilidade, intensidade e tonalidade) 
RX receiver receptor 
SA South America América do Sul 
SK silent key fim da comunicação, não atenderá mais às chamadas  
SRI sorry desculpe, sinto muito 
STN station estação 
SUM some algum 
TKS-TNX  thanks obrigado 
TMW tomorrow amanhã 
TRX transceptor transmissor 
TU thank you obrigado a você 
TVI TV interference interferência na televisão 
U you você 
UR your seu 
VY very muito 
W watt watt 
WX weather tempo 
XMAS christmas natal 
Z  horário zulu (UTC) 
 


