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Destaque
Entrevista ao Dexista e Radioescuta Leônidas dos Santos Nascimento
(LSN), da cidade de São João Evangelista do Estado de Minas Gerais
no Brasil.
DXCSF: Como se deu seu início no mundo
da Radioescuta e que receptores usou?

Foto Cortesia: Leônidas dos Santos Nascimento

LSN - Dei início a radioescuta no ano de 1978, na
minha sala tinha um receptor Semp antigo que
cobria apenas algumas bandas, eu criança muito
curioso perguntei a mãe por que ela mudava de
faixa quando chegava à noite, ela explicou que a
faixa anterior, durante a noite era emissoras que
falavam outros idiomas, resolvi neste dia explorar a
tal faixa do "dia" durante a noite e descobri um
mundo mágico, escutei neste dia Rádio Canadá
Internacional, Voz da América, BBC de Londres e a
Rádio Central de Moscou, foi maravilhoso...
DXCSF: Quais as emissoras que ouvia e qual marcou sua trajetória no início do hobby?
LSN - Logo que comecei a ouvir as emissoras eu resolvi escrever para aquelas que tinha caixa
postal no Brasil, pois as correspondências internacionais eram caríssimas na época, e a
primeira que respondeu a minha carta foi a Voz da América, mas muitas me conquistaram de
uma forma diferente, tipo à Radio Nederland meu primeiro cartão QSL e primeira carta lida
no ar, a Rádio RSA me convidou pra Monitor Técnico, mas foram muitas, DW, RFI, sempre
fui apaixonado pelo Hobby.
DXCSF: Teve alguma emissora internacional que foi a sua preferida nas escutas?
LSN - São mais de 40 anos de radioescuta, acho que em determinados períodos gostei de
emissoras diferentes, RSA, VOA, DW, Radio Nederland.
DXCSF: Das emissoras ouvidas no início do hobby qual programa lhe chamava atenção, a emissora ainda está ativa?
LSN - Os programas que mais me atraia eram os programas relacionados ao Hobby, sendo
assim um que permanece até os dias de hoje é o Encontro DX da Rádio Aparecida.
DXCSF: Na atualidade qual a emissora que mais ouve e o programa que participa?
LSN - Rádio Romênia Internacional, Rádio Miami, KBS, Voz da Mongólia, Rádio Tirana,
Rádio Martí.
DXCSF: Já participou nas emissoras sendo entrevistado, qual ou quais e que ano?
LSN - Sim mais de uma dezena de vezes, KBS, BBC, CRI, VOA, NHK, RFI, RCI.
DXCSF: Qual a emissora que ouviu e que achou que foi a mais difícil de escutar?
LSN - Creio que a KOL Israel, mas tem uma emissora que queria muito ter ouvido, mas não
consegui, pela limitação de bandas do receptor da época que foi a Radio Berlin Internacional.
_________________________________________________________________________
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DXCSF: Qual a sua opinião em relação às emissoras que abandonaram e das que estão
pensando em abandonar as Ondas Curtas? As novas tecnologias realmente vieram
para dar um fim às ondas do Rádio de um modo geral, qual a sua opinião?
LSN - Em uma das minhas entrevistas a BBC de Londres com a Ana Maria Cavalcanti,
tivemos uma discussão acalorada a respeito, como a entrevista não era ao vivo ela editou a
parte, ela pregava o ﬁm das Ondas Curtas em prol das novas tecnologias, pra mim cada
emissora que encerrava seus serviços de Ondas Curtas era como um soco no estômago e não
sei com os demais amigos amantes do hobby, mas eu não consigo acompanhá-las através da
Internet ou Podcasts, mas não tem como ir contra ao avanço tecnológico.
DXCSF: Os eventos (concursos) que DXCSF vem realizando qual a sua opinião?
LSN - São muito importantes, como dizemos aqui em Minas Gerais rsrs, não deixa a "peteca"
do Hobby cair é uma forma gratiﬁcante de manter a chama do dexismo viva.
DXCSF: O que é o hobby do Dexismo (dxismo) pra você?
LSN - O dexismo pra mim foi uma maneira de conhecer o mundo, conhecer novas culturas
sem sair de casa, abriu minha mente e coração, respeitar novas culturas e demais religiões
existentes. Agora pra mim a grande riqueza do Dexismo e que mesmo que não exista mais
nenhuma emissora transmitindo foi o número de amigos conquistados, tanto entre ouvintes e
até mesmo locutores que antes eram ídolos e agora são amigos.
DXCSF: Já participou de eventos Dexistas?
LSN - Infelizmente não!
DXCSF: Já visitou alguma emissora internacional?
LSN - Até o momento não! Antes da Pandemia tinha programado uma viagem para Buenos
Aires e outra para Miami, onde pretendia visitar se possível as emissoras RAE e Radio Miami
Internacional. Interessante quando fui solicitar o visto americano, optei pelo Consulado do
Rio de Janeiro por causa das centenas de cartas que envia para a caixa postal 699 do
Consulado, que depois era enviada na valise diplomática para a VOA.
DXCSF: Quantos QSL's? Quantos países conﬁrmados?
LSN - Creio que por volta de 3000 QSLs, eu sempre fui um ouvinte muito ativo, toda
correspondência que enviava a uma emissora continha um Informe de Recepção, que é uma
forma da emissora ter um feed Back técnico como estão chegando a uma determinada região.
Por causa disto foi convidado para ser Monitor Técnico de várias delas, como: Vaticano, DW,
NHK, Taiwan, RSA.
DXCSF: Algo mais que desejas informar?
LSN - Somente agradecer ao convite pela entrevista e sigamos ﬁrmes no hobby enquanto o
mesmo existir e manter sempre a amizade com todos que amamos o hobby. Um forte 73s.
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A História da Rádio Vaticano
Após a assinatura do Tratado de Latrão, em 1929, Pio
XI encarregou Guilherme Marconi de construir uma
estação de rádio no âmbito do novo Estado do
Vaticano, para poder comunicar livremente alémfronteiras e falar aos católicos de todos os países e às
regiões do mundo onde os regimes totalitários
impediam os católicos de viverem livremente a própria
fé.

Para dirigir a nova rádio, Pio XI chamou o sacerdote jesuíta Pe. Giuseppe Gianfranceschi,
físico e matemático. Em 12 de fevereiro de 1931, Pio XI inaugurou as instalações com um
discurso em latim que suscitou grande emoção no mundo inteiro.
Entre as primeiras transmissões experimentais estava o Scientiarum Nuncius Radiophonicus,
uma resenha das atividades da Pontifícia Academia das Ciências.
Quando o Papa Pio XI veio a falecer, em 9 de fevereiro de 1939, a Rádio fez a cobertura
completa do Conclave e, em seguida, da cerimônia de coroação de Pio XII, comentada em
Foto: Divulgação
nove línguas. Novos estúdios e escritórios foram instalados na “Palazzina Leão XIII”
que fora
sede, até 1936, do Observatório Astronômico Vaticano.
Quando eclodiu a II Guerra Mundial, em setembro de 1939, a Rádio transformou-se em um
precioso meio de livre circulação de informações, apesar das censuras e tentativas de
interferências. Joseph Paul Goebbels, um dos homens mais importantes da hierarquia nazista
e ministro da Propaganda do regime de Hitler, prometeu silenciá-la; os membros da
Resistência Francesa transcreviam as transmissões radiofônicas da Rádio Vaticano e as
distribuíam clandestinamente. Na época, a redação da Rádio era formada por sacerdotes
jesuítas que transmitiam em oito línguas.
Em janeiro de 1940, nasceu o Escritório de Informações que lançava apelos em busca de civis
e militares desaparecidos e transmitia mensagens das famílias aos prisioneiros. De 1940 a
1946, foram enviadas pela Rádio Vaticano, 1.240.728 mensagens, correspondentes a 12.105
horas de transmissões.
Com o ﬁm das hostilidades, o alargar-se do
domínio comunista no Leste da Europa levou a
emissora pontifícia a multiplicar rapidamente
os programas transmitidos nas línguas dos
povos oprimidos, e novos idiomas passaram a
fazer parte de suas transmissões, o que tornou
necessária a utilização de transmissores mais
potentes e de redes de antenas direcionais.
_________________________________________________________________________
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Em 1954, iniciaram-se os trabalhos de construção de um Centro de Transmissões em Santa
Maria de Galeria, inaugurado em 27 de outubro de 1957, por Pio XII. Foram potencializadas
também as transmissões especíﬁcas voltadas para a África, América Latina e Ásia.
Em 1958, ano da eleição de João XXIII, foram instalados novos estúdios e escritórios no exMuseu Petriano, para fazer frente aos contínuos desenvolvimentos da Rádio que dedicou ao
Concílio Ecumênico Vaticano II mais de três mil horas de transmissões, em 30 línguas.
Em 1963 foi eleito Paulo VI que, com sua peregrinação à Terra Santa, em janeiro de 1964,
inaugurou a série de viagens papais. Um novo compromisso para os jornalistas e técnicos da
Rádio, enviados especiais que acompanham o Papa. Paulo VI encorajou muito o aumento da
produção de progamas informativos e formativos de qualidade. Por isso, a Rádio, após uma
breve permanência no Palácio Torlonia, transferiu-se para a nova grande sede do Palazzo Pio,
no início da Via della Conciliazione (a rua da Conciliação).
Com Paulo VI, teve início o período das grandes viagens internacionais que se intensiﬁcariam
no pontiﬁcado de João Paulo II. A Rádio Vaticano tornou-se, assim, itinerante junto com o
Pontíﬁce, ampliando seus horizontes e suas relações internacionais. Em 1971, por ocasião do
40º aniversário da Emissora, seus diretores foram recebidos em audiência pelo Papa.
Em 29 de janeiro de 1970, o então cardeal secretário de Estado, Jean Villot, inaugurou o
Palazzo Pio, a nova sede da Rádio que já transmitia 19-20 horas por dia, em 32 línguas e
dispunha de um complexo de transmissores com mais de 1.000 kW. O quadro de funcionários
era composto de 260 pessoas, de 38 países.
Em 1978, após o brevíssimo pontiﬁcado de João Paulo I, foi eleito João Paulo II que, poucos
dias após sua eleição, visitou a sede do Palazzo Pio. O Papa das grandes peregrinações
apostólicas na Itália e no exterior; o Papa que, todo primeiro sábado de cada mês, rezava o
Terço ao vivo, em união espiritual com o mundo inteiro. Com ele, a Rádio comemorou seus 60
anos, ocasião em que João Paulo II visitou o Centro de Transmissões de Santa Maria de
Galeria.
As novas possibilidades oferecidas pela modena tecnologia levaram a uma rápida
transformação das atividades de radiodifusão. Das tradicionais Ondas Curtas e Médias se
passou, nos anos 90, às transmissões via satélite – com duas estações terrestres no Vaticano –
e, em seguida, através da Internet.
Um número crescente de emissoras de vários tipos e dimensões, sobretudo católicas mas não
somente, pôde, assim, passar a retransmitir os programas da Rádio Vaticano em seus próprios
idiomas: em 2005 já eram mais de mil.
A produção dos programas passou rapidamente da tecnologia analógica à digital:
desaparecem os gravadores com ﬁtas magnéticas e os computadores tomaram o seu lugar.
Os eventos de dimensão mundial do Grande Jubileu do ano 2000, a morte de João Paulo II e a
eleição de Bento XVI, em 2005, empenharam profundamente a Rádio Vaticano, no seu
serviço de presença na vida da cidade (com o desenvolvimento de canais em FM ao vivo, para
Roma) e de difusão da mensagem da Igreja Católica no mundo inteiro, e multiplicaram suas
formas de colaboração e serviço com emissoras e agências de informação de todos os tipos.
_________________________________________________________________________
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Em 2006, a Rádio Vaticano celebrou os seus 75 anos de existência, com a primeira e histórica
visita de Bento XVI, no dia 3 de março, ao Palazzo Pio; permanecem gravadas na memória
dos funcionários as palavras do Papa que, com tom cordial e amável, exortou a emissora
pontifícia a ser uma voz da verdade e um coro de muitas línguas a serviço da paz e do diálogo
entre as religiões.
Um nova meta foi alcançada em 2007, com o 50º aniversário do Centro de Trasmissões de
Santa Maria de Galeria, celebrado na presença do cardeal secretário de Estado, Tarcisio
Bertone. Durante o ano, uma novidade na área multimedial marcou presença no site web da
Rádio: graças a uma colaboração em estreita sinergia com o Centro Televisivo Vaticano
(CTV), são publicadas, diariamente, notícias em vídeo, “pílulas” televisivas de um minuto,
que narram as atividades do Papa, com a ajuda das imagens gravadas pouco antes, pelo CTV.
Nos últimos anos, foram feitas muitas experimentações de tecnologias de transmissão digital
(DRM, T-DAB, T-DMB). Também do ponto de vista informativo, radiojornais e boletins
produzidos pela emissora vão ao encontro de uma notável ramiﬁcação de distribuição, graças
à utilização sistemática de newsletters, podcasts, e contribuições áudio e vídeo.
Em 2009 a dupla Rádio Vaticano-CTV desembarcou no YouTube, com o novo canal vaticano
em quatro línguas, enquanto 2010 foi o ano do Twitter (6 canais).
Foi uma das últimas fronteiras alcançadas pela emissora que, segundo sua longa tradição,
continua a se manter orientada para a vanguarda tecnológica que se faz necessária seja para
adequar a própria missão ao “rápido desenvolvimento” das comunicações, seja para “dar uma
alma” ao mundo digital e à Internet.
E chegamos a 2021: a Rádio Vaticano, nascida em 12 de fevereiro de 1931, completou seus 90
anos de existência, com o olhar voltado para o futuro; quase 12 mil horas de transmissão em
um ano, incluindo transmissões ao vivo, programas informativos, litúrgicos e musicais. Esta é
a carteira de identidade da Rádio Vaticano. Hoje transmitimos em 41 idiomas e todos os dias
levamos as palavras do Evangelho e a voz do Papa para o mundo inteiro.
A Rádio Vaticano sempre falou muitos idiomas, mas não tínhamos programações linguísticas
especiais. A rádio Web, que agora está sendo criada, estreará em italiano, francês, inglês,
espanhol, português, alemão e armênio. Ao longo deste ano, serão criados quase 30 canais ao
vivo, correspondentes ao mesmo número de idiomas, que podem ser ouvidos tanto na página
da rádio, especialmente desenvolvida em sinergia com o Vatican News, como através do
aplicativo da Rádio Vaticano. Será dado um amplo espaço à música e à liturgia em latim. Hoje
a Rádio Vaticano faz parte do Dicastério para a Comunicação.
O Programa Brasileiro
Depois de 27 anos de fundação da Rádio
Vaticano, nasceu também o “Programa
Brasileiro”. Era o dia 12 de março de 1958.
Desde então o Programa Brasileiro
juntamente com outros programas da Rádio
Vaticano constitui o “universo” de países e
comunidades da emissora do Papa.
_________________________________________________________________________
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Seu primeiro responsável foi o Padre Antônio Aquino, que, na época, era Reitor do Pontifício
Colégio Pio Brasileiro, em Roma. Em todos esses anos, nossa redação contou com a
colaboração direta de vários Bispos, sacerdotes e leigos.
Somos um grupo de proﬁssionais da comunicação irmanados pelo desejo de levar ao povo
brasileiro e aos ouvintes de língua portuguesa, espalhados pelo mundo, a voz e os
ensinamentos do Santo Padre, o Magistério da Igreja, e as notícias da Igreja no mundo.
Paralelamente, buscamos oferecer um amplo panorama das notícias internacionais, dando
ênfase aos temas e problemáticas relacionados com a liberdade e os direitos humanos,
sobretudo o direito à vida. Acreditamos, ﬁrmemente, que a base de uma boa formação é a boa
informação.
Além disso, as reﬂexões, análises e orientações oferecidas pelos sacerdotes que compõem a
nossa equipe, fornecem os fundamentos necessários a uma correta análise e avaliação da
realidade que nos circunda, a ﬁm de que possamos defender e promover os valores cristãos e a
dignidade do ser humano no seio de cada cultura, num mundo marcado pela dor, pela
indiferença e pela injustiça. Um mundo que clama por uma nova Evangelização.
A partir de 8 de janeiro de 1996, a Rádio Vaticano começou a transmitir também através do
Satélite Intelsat VI.
Graças às redes de rádio em todo o país como Canção Nova, Rede Católica de Rádio, através
da Rádio Aparecida, Rede da Milícia da Imaculada, Rede Fraternidade no Rio Grande do Sul e
de inumeráveis emissoras espalhadas por todo o país, hoje a “Rádio do Papa” pode ser ouvida
em todo o Brasil. São 3 programas diários colocados à disposição das emissoras e dos
ouvintes e um semanal de aprofundamento,. Programas que também chegam ao continente
africano, como por exemplo, a Rádio Nova de Cabo Verde.
Nas cerimônias papais na Praça São Pedro e na Basílica Vaticana, como também nas viagens
Apostólicas, o Programa Brasileiro também está sempre presente com a crônica do evento em
português.
Além das emissoras que nos retransmitem via satélite, nós oferecemos também uma
programação através da rede, Internet e Ondas Curtas. Outra maneira de estar presente na vida
da Igreja e do povo brasileiro é o site Vatican News.
Via Internet o Programa Brasileiro da Rádio Vaticano oferece notícias diárias das atividades
do Santo Padre e da Igreja em Roma e no mundo. Agora com um novo instrumente, a WEB
Rádio em português.
O Programa Brasileiro da Rádio Vaticano completa neste ano 64 à serviço da Igreja no Brasil.
O Programa em língua portuguesa 80 anos. Foram anos buscando documentar ﬁelmente os
acontecimentos mundiais e suas ressonâncias, mas acima de tudo divulgando a Palavra do
Papa, seus ensinamentos e seu magistério. Décadas de serviços e um princípio fundamental
inalterável, “bem informar para bem formar”.
Contato com a emissora
Rádio Vaticano
Serviço em Português
00120 Cidade do Vaticano
Fonte: Vatican News

E-mail: qsl.request@spc.va
Site: www.vaticannews.va/pt

A Rádio Vaticano transmite em
idioma português para o Brasil:
Das 01h às 01h30 UTC, em
7305 kHz
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Breve história da indústria nacional de equipamentos de rádio (parte 1)
Num país sem memória como o nosso, escrever sobre a indústria nacional de equipamentos de
rádio é uma missão quase impossível, uma vez que nesse verdadeiro oceano de informações
que é a internet, praticamente não se encontra nada mais do que uma página de informações a
respeito do assunto, sendo, portanto, um verdadeiro garimpo no escuro.
É possível que muitos colegas não se entusiasmem com este tema e certamente críticas não
irão faltar à indústria nacional, mas entendo que é necessário que se faça justiça a quem
desbravou a ﬂoresta numa época em que havia sérias restrições à importação de componentes
eletrônicos, bem como ausência de matéria prima de boa qualidade, reserva de mercado,
inﬂação elevada e política de câmbio massacrante, isso sem falar do contrabando que permitia
a entrada de equipamentos mais soﬁsticados e até com preços menores do que os fabricados
no Brasil.
Precursores da indústria do rádio no Brasil
Data de 1926 a fundação do que poderíamos, mesmo sem muita propriedade, denominarmos
como sendo a primeira indústria de rádio instalada no país: a Rádio Industrial Brasileira,
sediada à Avenida Moema, no bairro de mesmo nome na cidade de São Paulo. A RIB pertencia
ao engenheiro Lefréve Junior, e o primeiro transmissor comercial foi fabricado no ano de
1927 de forma absolutamente primitiva e artesanal.
Em 1931, a Rádio Guarani, já em condições mais avançadas, passou a produzir receptores
comerciais, inaugurando assim de forma oﬁcial a indústria do rádio no país.
A Rádio Guarani chegou a produzir bobinas, alto-falantes, capacitores variáveis, chassis e
muitos outros componentes utilizados na montagem de um receptor de rádio na época e,
guardadas as devidas proporções, representou um marco nesse segmento industrial.
Da Guarani surgiu a Cacique que representou uma ampliação
e um desenvolvimento ainda maior dessa indústria,
abrangendo a fabricação de um elevado número de tipos de
peças e componentes. O mercado nacional ainda muito
restrito e a especialização de fabricantes de peças e
componentes estrangeiros, levaram a Cacique a encerrar as
suas atividades prematuramente. Faltava aos fabricantes da
época a indispensável maturidade econômica e industrial
para subsistir uma indústria daquela natureza, e que mesmo
nos países mais desenvolvidos ainda não haviam atingido o
estágio deﬁnitivo. Veja na foto um modelo de receptor de
rádio fabricado pela Cacique na década de 30.
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Foto: Divulgação

A partir de 1935, o mercado entrou numa fase de crescimento contínuo e acelerado, e já em
1937 havia no Brasil cerca de 250.000 receptores de rádio, atingindo a expressiva marca de 1
milhão de receptores 10 anos depois, em 1947. Esse crescimento assombroso foi motivado
pelo aumento do poder aquisitivo da população, criando um mercado altamente interessante
para os fabricantes da época.
De 1947 em diante, o crescimento foi vertiginoso em quase todos os segmentos da atividade
industrial, e o surgimento de inúmeras indústrias posicionou o país entre os mais adiantados
do mundo no segmento eletrônico, capacitando a indústria do rádio para intervir em outros
setores eletrônicos mais avançados.
Os mais importantes fabricantes da época foram a Semp Rádio e Televisão, que iniciou as suas
atividades em 1942, a Indústria e Comércio de Rádios Invictus, cujo início das atividades foi
em 1943 e a Empire Indústria Nacional de Rádio e Televisão S/A, cuja unidade fabril era
localizada na Rua Aurora, no centro eletrônico de São Paulo próximo da Rua Santa Iﬁgênia.

EMPIRE

SEMP

A fábrica da Invictus, na época a maior delas, era localizada na Rua da Consolação num
galpão industrial com 3 andares e 1250 metros quadrados de área construída onde após ampla
reforma passou a funcionar, desde fevereiro de 2004, a Companhia de Teatro Fábrica São
Paulo, com 2 salas de espetáculos.

INVICTUS
O desenvolvimento da Indústria Brasileira de rádio
Em 1943 o país dependia em quase 100% da importação para abastecer-se de receptores de
rádio, e viu-se diante dos problemas ocasionados pela guerra. Nessa época, praticamente toda
a produção da indústria eletrônica mundial era destinada para ﬁns militares, principalmente
nos Estados Unidos e na Europa, nossos principais fornecedores, onde toda a indústria foi
colocada a serviço das necessidades bélicas. Os materiais, a mão de obra e as instalações
disponíveis passaram a destinar-se exclusivamente à fabricação de receptores de campanha
para as forças armadas, desde a infantaria até a aviação e a marinha de guerra.
_________________________________________________________________________
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História do Rádio
Foto: Divulgação

Até 1943, a indústria de rádios no Brasil não ia além da montagem de kits que utilizavam cerca
de 85% de materiais e componentes importados. Muito esforço foi empreendido visando a
obtenção das licenças necessárias para a importação de peças, sobretudo de válvulas
eletrônicas, bem como encontrar junto às indústrias americanas a disponibilidade necessária
que lhes permitissem fornecer para as indústrias nacionais. A insegurança dessa situação
constituía um verdadeiro desaﬁo à nossa capacidade de iniciativa no campo industrial.
Tornava-se evidente que somente a fabricação em larga escala de peças e componentes em
nosso próprio país, poderia assegurar a regularidade de fornecimento necessária para atender
ao mercado interno em contínua expansão.
O surgimento da indústria nacional de equipamentos de rádio foi a resposta vitoriosa a esse
desaﬁo. Era preciso produzir localmente bobinas, transformadores e outras peças e
componentes e ampliar a produção de caixas, além de passar da fase de simples montagem de
kits para o desenvolvimento de circuitos nacionais. Isso implicava em mobilizar técnicos para
pesquisas de laboratório e as tarefas especializadas relacionadas à criação de novos modelos e
circuitos, além de capacitar a mão de obra e incentivar a instalação e o desenvolvimento da
indústria de peças e componentes.
Diante das perspectivas apresentadas pelo mercado
interno, deﬁniu-se pelo modelo utilizado pelas
indústrias americanas, ou seja, o da especialização na
montagem do receptor em si, permitindo assim o
surgimento de indústrias paralelas que começaram a
crescer em torno desse mercado.

Laboratório de eletrônica na década de 50

Foto: Divulgação

As indústrias auxiliares
A primeira indústria chamada auxiliar a desenvolver-se no país por conta do crescimento do
mercado de equipamentos de rádio foi a marcenaria, que contava com artíﬁces de primeira
qualidade. Do ponto de vista estético, os móveis para rádios e fonógrafos se comparavam
vantajosamente com os de qualquer outro país. A excelente qualidade de nossas madeiras
igualmente concorria para a alta classe de nossa indústria que, a princípio produzidos por
simples marcenarias, passou logo a constituir objeto de empresas especializadas.
A partir de 1943, sob o estímulo da expansão da indústria de rádio receptores, desenvolveu-se
acentuadamente a produção, por empresas especializadas, das seguintes peças e
componentes:
·
Caixas e móveis de madeira;
·
Tecidos afônicos e ornamentais;
·
Transformadores de tensão;
·
Chassis, blindagens, suportes e mecanismos de escala;
·
Fios elétricos;
·
Componentes eletromecânicos: soquetes, chaves de onda, capacitores variáveis,
terminais, isoladores, etc;
·
Plásticos para knobs, escalas e caixas;
·
Capacitores, resistores e alto-falantes.
Por: Paschoal Francisco Fideli
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Escutas Realizadas (Logs)
Escutas Realizadas
Editor: Dario Gabrielli
Viale della Resistenza, 33 B, IT - 30031
Dolo (Ve) - Itália

E-mail: escutas_dx@outlook.com

Finalmente, passou mais um ano cheio de preocupações e dificuldades. Felizmente
as classificações, apesar dessas dificuldades conseguiram para que este mês
possamos publicar esta coluna que, na minha opinião, é importante para uma revista
dedicada à escuta de rádio. Infelizmente nas últimas edições poucos leitores
contribuiram e isso não agrada, como esta coluna vive com a sua ajuda, por isso
pedimos para colaborar mais ativamente, enviando suas colaborações apenas em
língua portuguesa/ brasileira caso contrário, seus dados não serão inseridos. Pedimos
também àqueles que não recebem o lembrete para a colaboração que geralmente
enviamos algumas semanas antes do prazo para nos enviar uma comunicação para o
livro de endereços, de modo a incluí-lo na lista. Desejando um Feliz Ano Novo cheio
de serenidade. Recordo que as próximas colaborações devem chegar até 15 de
março de 2022.
Dario
ALEMANHA
17880 Sáb, 11 de dezembro de 2021. 1024-1033, Radio Mashaal, Biblis-D, em
pashto. Locutores mulheres e homens falam das notícias, provavelmente; 1030 Uma
curta música e comunicação de anunciantes de retorno; 1032 Music. Má recepção:
352 (JRX)
CHINA
7225 18/12/21 2115 CHN Rádio Internacional da China (CRI) Music, mx, yl,
transmissão em idioma croata, 55555 (AAS)
7265 18/12/21 2120 CHN Rádio Internacional da China (CRI) Music, mx
chinesas, transissão em idioma italiano, 44444 (AAS)
9865 18/12/21 2040 CHN Rádio Internacional da China (CRI), yl, om,
comentários em idioma mandarim, 44444 (AAS)
9720 18/12/21 2051 CHN Rádio Internacional da China (CRI) Music, mx
chinesas, yl, comentários em idioma búlgaro, 34333 (AAS)
11925 18/12/21 2125 CHN Rádio Nacional da China (CNR1), yl, comentários
em idioma mandarim, 44444 (AAS)
15210 Sáb, 11 de dezembro de 2021. 1036-1045, China Radio International,
Kunming-CHN, em inglês. Locutores mulheres e homens conversam; 1039
Music; 1042 Comunicação de anunciantes de retorno. Recepção da feira: 353
(JRX)
15220 Sáb, 11 de dezembro de 2021. 1048-1057, China Radio International,
Kashgar-CHN, em húngaro. Locutora feminina fala e uma música clássica; 1052
Comunicação do homem; 1056 IS; 1057 Termina a programação. Má recepção:
352 (JRX)
15580 Sáb, 11 de dezembro de 2021. 0950-1000, CNR1-Voice of China,
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Escutas Realizadas (Logs)
Lingshi-CHN, em chinês. Locutores homem e mulher falam; 0955 Comunicação
de locutores e pequenas canções; 1000 pips de tempo. Recepção da feira: 353
(JRX)
17490 Sáb, 11 de dezembro de 2021. 0919-0927, China Radio International,
Kashgar-CHN, em inglês. Locutores mulheres e homens falam durante este
registro. Má recepção: 252 (JRX)
17570 Sáb, 11 de dezembro de 2021. 0940-0950, China Radio International,
Urumqi-CHN, em inglês. Locutores mulheres e homens conversam; 0944 Uma
conversa entre o locutor homem e outra mulher - uma conversa agradável.
Recepção da feira: 353 (JRX)
CITADE DO VATICANO
7365 18/12/2021 2101 CVA Rádio Vaticano, que todas as pessoas tenham
acesso a vacinação... Cada um de nós somos responsáveis uns com os outros... a
pandemia tirou muito das pessoas... Anastácio desde Luanda... Plataforma que
trata para o cuidado da natureza, políticas ambientais em Angola. 44444 (AAS)
COREIA DO SUL
9870 13/12/21 0102 KOR KBS World Radio, prova de frequência, mx
coreanas, comentários sobre o Corona Vírus, px Melodias de Corea, 34333 (AAS)
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
12160 18/12/21 2056 USA Brother Stair, om, comentários em idioma inglês, mx,
id, 34333 (AAS)
11930 18/12/21 2137 USA Rádio Martí, om, comentários em idioma espanhol,
"Tradicional Cubano, me parecia una película Americana, no habia permiso,
hombre, mujer, la sociedad no es perfecta", 44444 (AAS)
FRANCA
9790 18/12/21 2046 F Rádio França Internacional (RFI), mx instrumental, yl,
om, comentários em idioma francês, 34333 (AAS)
ITALIA
7365 18/12/2021 2101 CVA Rádio Vaticano, que todas as pessoas tenham
acesso a vacinação... Cada um de nós somos responsáveis uns com os outros... a
pandemia tirou muito das pessoas... Anastácio desde Luanda... Plataforma que
trata para o cuidado da natureza, políticas ambientais em Angola. 44444 (AAS)
MADAGASCAR
9765 18/12/21 2108 MDG Rádio Palavra Alegre (World Christian Broadc.
KNLS), mx em espanhol “Gloria a Dios y cantamos gloria a Dios”, id, px De
Coração para Coração, Deus tem poder de transformar pessoas... px Radio DX
Rádio Europa Livre 26/08/1968. 44444 (AAS)
_________________________________________________________________________
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MONGÓLIA
12085 Sáb, 11 de dezembro de 2021. 0903-0915, Voice of Mongolia,
Ulaanbaatar-MNG, em inglês. O locutor mulher fala; 0910 Uma canção; 0913
Comunicação do homem. Má recepção: 252 (JRX)
TAILÂNDIA
17530 Sáb, 11 de dezembro de 2021. 0929-0939, Radio Farda, Udon ThaniTHA, em Farsi. Música; O locutor mulher fala; 0935 Locutor fala após
telefonema. Má recepção: 352 (JRX)
Agradecendo aos amigos que colaboraram nesta edição com as informações das
escutas, são:
AAS = Antonio Avelino da Silva, Caruaru, Pernambuco, RX Degen DE 1103 com
antena telescópica
JRX = José Ronaldo Xavier, Cabedelo, Paraíba. RX XH DATA D-808 com antena
Sony AN-71
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Foto: Divulgação

Estações Numéricas (Spy numbers ou Numbers Stations)
Mais cedo ou mais tarde, todos os ouvintes de ondas curtas irão
ouvi-las, as estações de número: grupos de 5 dígitos /
raramente letras são lidas por uma voz masculina ou feminina
sintetizada, são digitados em código Morse ou enviados em
modo digital. Todas as transmissões começam com um
identiﬁcador / chamada, geralmente um grupo de 3 dígitos,
repetido várias vezes. Os seguintes grupos de ﬁguras
especiﬁcam a chave de descriptograﬁa / contagem de grupo da
mensagem que termina, por exemplo, com uma série de "Zero"
s (ou "out" se falado).
Cada rede tem sua própria "impressão digital": a programação,
a modulação e o formato da transmissão são típicos de uma
rede especíﬁca e ajudarão o ouvinte a atribuí-la a um
determinado país.

Um número crescente de ouvintes de serviços públicos está em busca de Number Stations,
Grupo YAHOO. Os resultados são publicados em boletins informativos ou no site de Ary
Boenders " Number & Oddities ".
A história por trás das estações de números
Muito tem sido escrito até agora sobre o propósito das estações de números. Aﬁnal, podemos
assumir com segurança que são uma ferramenta robusta e conﬁável dos Serviços Secretos
para manter contato com seu "pessoal" no exterior, ou seja, seus agentes.
As poderosas transmissões podem ser recebidas por qualquer pessoa em qualquer lugar - até
mesmo com um rádio portátil barato, escondendo assim perfeitamente os verdadeiros
destinatários. A recepção com sucesso pode ser conﬁrmada por qualquer meio e a qualquer
momento.
Depois de ouvir um pouco o número de estações, podemos nos perguntar: Podemos
interpretar as mensagens? Não, não podemos. Podemos anotá-los (decodiﬁcá-los), mas não
podemos decifrá-los. Os destinatários usam One Time Pads (imagem) para descriptografar,
uma chave do mesmo comprimento da mensagem, que é usada apenas uma vez. Qualquer
tentativa de descriptografar uma mensagem requer pelo menos dois espécimes com
propriedades comparáveis (por exemplo, a chave de descriptograﬁa foi usada duas vezes ou a
mesma mensagem foi criptografada com duas chaves). Este não é o caso com OTPs e
quaisquer resultados produzidos não são conclusivos - são ambíguos; isso signiﬁca que eles
podem ser verdadeiros ou não.
Estações com número ativo
As Number Stations estão no ar há muitos anos, na verdade logo após o primeiro uso das
ondas curtas para ﬁns militares, e tiveram seu apogeu durante a guerra fria. Uma variedade de
estações de voz com todos os tipos de introduções musicais só podiam ser classiﬁcadas com
nomes como: Cynthia, Magnetic Fields, Edna Sednitzer, Swedish Rhapsody ou Tyrolian
Music. Isso foi há muito tempo e nosso mundo se tornou menos colorido. Apenas uma
estação, provavelmente do Egito, ainda usa uma introdução musical. Agora podemos ouvir
regularmente cerca de 12 redes de voz em russo, inglês, alemão, tcheco, árabe e espanhol e
menos de 10 estações Morse.
_________________________________________________________________________
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Não surpreendentemente, Rússia, Israel e Cuba são os jogadores mais ativos no jogo dos
Números.
O pessoal da E2k há muito tempo começou a classiﬁcar todas as redes. As estações de Morse
são "M", as estações de voz são "E" (inglês), "S" (eslavo), etc., seguido por um número. Como
um país pode operar várias redes em modos diferentes, elas são listadas como "famílias" I a
XVIII.
O fascínio das estações numéricas
Não podemos entender as mensagens, não sabemos o propósito de uma mensagem especíﬁca,
então por que se preocupar? Porque é muito divertido encontrar uma nova frequência,
Podemos realizar análises de tráfego, por exemplo, tentar procurar correlações: densidade de
tráfego vs. tensões políticas. Podemos observar o número de destinatários (agentes) / chaves
de descriptograﬁa e os intervalos de tempo. Talvez possamos descobrir, se vários sites de
transmissão estiverem envolvidos. E aí estão os destaques: um operador comete uma falha,
uma ﬁta errada é reproduzida ou um equipamento defeituoso revela como o fazem. Mesmo o
impossível uma vez se tornou possível: Israels MOSSAD saudações a todos, as palavras
"BOA NOITE" devidamente separadas por bonecos enviados em uma mensagem curta.
As Number Stations têm uma longa tradição e, apesar do ﬁm da Guerra Fria, do Pacto de
Varsóvia e do Muro de Berlim: ainda estão aqui. Pesquisando com "Number Station", você
encontrará uma quantidade impressionante de informações, amostras de som e informações
básicas.
A Number Stations não é apenas Morse - e transmissões de voz. A tendência para modos
digitais soﬁsticados não pode ser ignorada. As redes XPA ou XPA2, por exemplo, são
sistemas AM multitons russos com 20, resp. 15 tons com espaçamento estreito em 40, resp. 15
Hz. Eles pertencem à mesma família que M12. SK01, por sua vez, descreve as transmissões
cubanas, encontradas em 2007, no modo PSK31 com modulação de fase. Outros modos
BPSK125 e BPSK220 ainda estão sob investigação.
Amostras de Estações Numéricas
Estação M12 do número Morse russo
Esta é uma rede ocupada com horários em constante mudança a qualquer momento. As
transmissões normalmente começam na hora e são repetidas em h + 20 eh + 40 min. Alguns
conjuntos de frequência são reutilizados no ano seguinte. M12 mantém a hora local durante o
período do horário de verão.
O identiﬁcador de 3 dígitos é enviado 3 vezes seguido pelo número de mensagens (1,2 ou 000
para "nenhuma mensagem"), por exemplo, 463 463 463 1 (repetido por 2 minutos),
chave de descriptograﬁa e contagem de grupo a seguir: 4578 112 4578 112,
a mensagem segue: 77895 44208 56196 34777 ...,
após uma pausa de alguns segundos segue-se o bit de ﬁm da mensagem : 000 000 (zero
enviado como T).
Estação de número de voz MOSSAD E10
Uma grande rede, com base em Israel, com identiﬁcadores que raramente mudam. As
mensagens são grupos de 5 letras, o inglês falado na fonética da OTAN por uma voz feminina.
As transmissões ocorrem em h + 00 eh + 30 e podem ser, em certo grau, previstas.
Existem muitas frequências paralelas. Uma tabela com as chamadas e frequências produzida
pela ENIGMA2000 , onde todas as redes são descritas, segue o site:
https://www.yumpu.com/en/document/view/32505601/download-mystery-signals-support.
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O identiﬁcador, repetido por 5 min signiﬁca: 1 mensagem segue, o identiﬁcador mais 1,
repetido por 5 min signiﬁca: mensagem de teste, o identiﬁcador mais 2, repetido por 10 min
signiﬁca: nenhuma mensagem.
Em seguida: "Mensagem, mensagem, grupo 34, grupo 34, texto, texto" segue-se a mensagem:
"hghfg ruopt lmgnb ....", "Fim da mensagem, repetir, repetir" .... após o texto repetido segue:
“Fim da mensagem, ﬁm da transmissão”.
E10 é, muito provavelmente, a Estação Numérica mais investigada e que desde há muitos
anos. Existem descobertas bastante interessantes sobre a interação e o conteúdo de algumas
mensagens encontradas por especialistas da Number Station.
É importante notar que muitas das transmissões E10 são bloqueadas por um Bubble Jammer.
Os resultados preliminares do RDF apontam para a região do Irã como local transmissor e
certamente concordamos que isso faria sentido ...
A operação E10 em todas as frequências cessou na primavera de 2010. Não se sabe como sua
tarefa é realizada.
O mundo assustador das 'estações de números'
Esta é a era da espionagem hiper-tecnológica, e-mails criptografados e criptograﬁa
alucinante. Mas você pode ouvir uma forma muito antiquada de espionagem no rádio de
ondas curtas.São 13h03 de uma terça-feira em uma sala apertada com alguns equipamentos de
rádio bastante avançados. O que é repentinamente ouvido em uma estação receptora de ondas
curtas é uma mensagem de 10 minutos em código Morse.
Há uma pequena comunidade de aﬁcionados que acredita que mensagens como essa são um
retrocesso à era da espionagem da Guerra Fria. Eles são as misteriosas "estações de números".
No ápice da Guerra Fria, os amantes do rádio em todo o mundo começaram a notar
transmissões bizarras nas ondas do ar. Começando com uma melodia estranha ou o som de
vários bipes, essas transmissões podem ser seguidas pelo som enervante da voz de uma
mulher estranha contando em alemão ou pela voz assustadora de uma criança recitando letras
em inglês.
Encontrando essas mensagens de rádio de ondas curtas, muitos radioamadores concluíram
que eles estavam sendo usados para enviar mensagens codiﬁcadas por distâncias
extremamente longas. Encontrar um deles foi uma experiência curiosa. Os entusiastas do
rádio deram-lhes nomes coloridos como "Nancy Adam Susan", "The Lincolnshire Poacher",
"The Swedish Rhapsody" ou "The Gong Station".
O Lincolnshire Poacher recebeu esse nome por causa de dois compassos de uma canção
folclórica inglesa com esse nome sendo usados como um "sinal de intervalo".
Legenda de mídia,
Rapsódia sueca
Os tempos mudaram e a tecnologia evoluiu, mas há evidências de que esse método de
comunicação que parece antiquado ainda pode ser usado. As estações de números de ondas
curtas podem parecer de baixa tecnologia, mas provavelmente continuam sendo a melhor
opção para transmitir informações a agentes em campo, sugerem alguns especialistas em
espionagem.
"Ninguém encontrou uma maneira mais conveniente e expedita de se comunicar com um
agente", disse Rupert Allason, um autor especializado em questões de espionagem e que
_________________________________________________________________________
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escreve sob o pseudônimo de Nigel West.
"Seu único objetivo é que as agências de inteligência se comuniquem com seus agentes em
áreas negadas - um território onde é difícil usar uma forma consensual de comunicação", disse
Allason.
Legenda de mídia,
Estação Gong
Um ex-oﬁcial do GCHQ, que não deseja ser identiﬁcado, cuja função era interceptar sinais
para o Reino Unido e pesquisar essas estações de números na década de 1980 também insiste
em que se tratasse de transmissões para agentes em campo ou em residências ou direcionadas
para embaixadas .
Era "tráfego de mão única" - os transmissores transmitiam números ao destinatário. O
destinatário não respondeu.
Por que as estações de números foram usadas?
“Este sistema é totalmente seguro porque as mensagens não podem ser rastreadas, o
destinatário pode estar em qualquer lugar”, diz Akin Fernandez, o criador do Projeto Conet um arquivo abrangente do fenômeno das estações de números. “É fácil. Basta enviar os
espiões a um país e fazer com que comprem um rádio. Eles sabem onde e quando sintonizar”,
diz ele.
Fernandez era fascinado pelo mistério das estações de números.
Estação de números Cubana
9065
Cuban Spy Numers
9065
Cuban Spy Numers
9155
Cuban Spy Numers
9330
Cuban Spy Numers
10345 Cuban Spy Numers
10715 Cuban Spy Numers
10860 Cuban Spy Numers
11435 Cuban Spy Numers
11462 Cuban Spy Numers
11462 Cuban Spy Numers
11530 Cuban Spy Numers
11530 Cuban Spy Numers
11635 Cuban Spy Numers
11635 Cuban Spy Numers
11635 Cuban Spy Numers
12180 Cuban Spy Numers
13435 Cuban Spy Numers
14375 Cuban Spy Numers
16180 Cuban Spy Numers
17480 Cuban Spy Numers
17540 Cuban Spy Numers

07:55
08:54
09:55
06:55
05:55
21:55
04:55
15:55
04:55
08:54
16:55
22:55
07:55
17:55
20:55
09:55
06:55
05:55
20:55
21:55
22:55

08:50 UTC
09:50 UTC
10:50 UTC
07:50 UTC
06:50 UTC
22:50 UTC
05:50 UTC
16:49 UTC
05:50 UTC
09:50 UTC
17:49 UTC
23:50 UTC
08:50 UTC
18:50 UTC
21:50 UTC
10:50 UTC
07:50 UTC
06:50 UTC
21:50 UTC
23:50 UTC
23:50 UTC

CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal
CUB Bejucal

Fonte: https://www.short-wave.info/index.php?station=Cuban%20Spy%20Numers

Fontes: https://www.bbc.com/news/magazine-24910397
https://web.archive.org/web/20140209150141/http://www.astrosol.ch/numberstations/index.html
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Seção QSL’s
Rádio Áustria
1974

Rádio Áustria - 1950
Rádio Áustria
1974

Rádio Áustria - 1979

Rádio Áustria - 1974

Rádio Áustria - 1984

Rádio Áustria
1992
Rádio Áustria - 1988
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Rádio Áustria - 1992

Rádio Áustria - 1993

Rádio Áustria - 1993

Rádio Áustria - 1993

Rádio Áustria - 1994

Rádio Áustria - 1995

Rádio Áustria - 2002

Rádio Áustria - 2002

Por: Nelcy Remedy Bidart (nelcy_bidart@hotmail.com)

_________________________________________________________________________

20 DX Clube Sem Fronteiras

Radioamadorismo
Como um Radioamador pode ajudar a testar uma Repetidora? (parte ﬁnal)
Se formos pensar no ajuste ideal do Código Morse identiﬁcador da repetidora éFoto:
possível
Divulgação
utilizar a Tonalidade para indicar que o sinal está muito grave, agudo ou estridente. Note que
no RST encontramos uma opção chamada de “5 - Musically Modulated Note”, ou seja, me
encantou por se tratar de uma reportagem que traz consigo a magia do radioamadorismo
tornando “musical” um sinal sonoro de Código Morse.
Portanto, com este mecanismo simples você poderá ajudar muito o mantenedor da repetidora
com informações oportunas e valiosas para que a repetidora de sua região seja referência para
todos os radioamadores habitantes do seu entorno. Uma reportagem realista do
comportamento da repetidora possibilita que os mantenedores deixem a repetidora com
excelente desempenho e que ﬁca à disposição de todos os radioamadores que a utilizam.
Pesquise mais sobre este sistema e auxilie os mantenedores regionais. Radioamador é curioso
e gosta de aprender. Que tal estudar um pouco mais sobre o Sistema RST?

Foto: Divulgação

Um adendo importante é sobre as repetidoras digitais que agora estão se popularizando no
Brasil. Como proceder neste caso? A resposta é simples. Existe o sistema RSQ onde o T de
tonalidade é substituído pelo Q de “qualidade”. Esta é uma mudança que poderá auxiliar os
mantenedores de repetidoras digitais para que sua reportagem adequada possa também ajudar
a deixar a repetidora digital de sua região funcionando perfeitamente. Qual é a melhor
música? A música que a repetidora toca melhor, ou seja, quando ouvimos nossos amigos com
qualidade musical capaz de expressar as emoções em nossos corações!
Tipos de teste
A gama de testes que podem ser realizados durante a implantação ou durante o ajuste de uma
repetidora é muito grande. No entanto, a recomendação é básica é a seguinte: existem dois
testes fundamentais que podem ser realizados por estações que se conectam com a repetidora
em questão.

Foto: Divulgação

a) antena omnidirecional: este é o típico teste mais simples que pode ser realizado por
estações ﬁxas ou estações portáteis. Dada uma distância na qual se pode habilitar a repetidora
é possível realizar os primeiros testes para informar qual é o sinal que a repetidora está
chegando, qual é a qualidade e como está a transmissão de áudio em relação à portadora.
Neste teste é possível comprovar que a repetidora está em funcionamento com a reportagem
de dados básicos, tais como sinal, qualidade de transmissão, etc. Uma dica importante é que
este teste seja feito primeiramente com potência baixa. Quando a repetidora não for
habilitada, deve-se aumentar a potência gradativamente e ir informando ao mantenedor sobre
as condições de operação.
b) antena direcional: este teste requer um pouco mais de atenção por parte do operador.
Quando se manuseia uma estação de rádio com antena direcional é importante em primeiro
lugar ter atenção especial para seu apontamento. É preciso ter certeza de que esta antena está
devidamente apontada para a região da repetidora para iniciar os testes. Depois de apontada o
uso de potência baixa também será essencial para que a reportagem de sinal possa ser
ﬁdedigna e possa conduzir o mantenedor nos testes precisos para deixar a repetidora
funcional. Aumente a potência apenas em caso de necessidade e vá informando o mantenedor
sobre as condições de operação.
Existem outros tipos de testes que podem melhorar ainda mais a instalação e/ou ajuste de uma
repetidora.
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Estes dois testes são os mais essenciais que podem ser realizados por estações com condições
básicas de operação. Não se pretende dizer aqui que existem apenas estes dois testes. O que se
pretende é dar uma indicação de como o procedimento pode ser realizado facilmente com
condições elementares. Caso você, radioamador, não saiba como proceder diante de um teste
procure conversar com o mantenedor da repetidora. Ele poderá lhe indicar uma lista de testes
que podem lhe ser úteis e que ele julga essenciais para que a repetidora possa estar em plena
operação.
Usabilidade da repetidora
Antes de mais nada é preciso reaﬁrmar que uma repetidora licenciada para o
radioamadorismo é de uso comum e pode ser utilizada por qualquer radioamador licenciado.
Porém, isto não exime nenhum operador do respeito às regras e a ética operacional que é tão
falada entre todos radioamadores. É imprescindível que cada radioamador seja o guardião da
frequência no sentido de ajuda no cuidado para que o sistema esteja sempre disponível aos
demais.
Em geral quando ingressamos no radioamadorismo vamos aprendendo aos poucos a chamada
“prática operativa”. Ela é de suma importância para saber utilizar de maneira adequada os
equipamentos que serão companhias ﬁéis durante toda a vida de um radioamador. No caso de
sistemas irradiantes presentes em repetidoras é preciso chamar atenção para o fato de que ali
se encontram mais de um rádio trabalhando de forma incansável para prover comunicação,
alegria e amizade entre todos os radioamadores, porém, é necessário muitas vezes “dar um
fôlego” para que nossa repetidora possa respirar. Isto signiﬁca que um espaço entre câmbios é
fundamental para que o sistema possa desligar totalmente e voltar a operar sem que haja
avaria nos equipamentos. Ademais, um espaço de câmbio é muito importante em casos nos
quais uma repetidora possui um enlace com outra, tornando esta necessidade ainda mais
importante, pois, todas as repetidoras presentes no enlace necessitam de parar de transmitir
para, após alguns segundos voltarem a operar normalmente.
Por ﬁm, a prática operativa que se aprende por meio da transmissão de conhecimentos entre os
radioamadores se aprende também pelos comunicados que são feitos diretamente na
repetidora. Portanto, não se sinta magoado se alguém lhe apontar uma prática deﬁciente ou
inadequada em sua operação, desde que, claro, isto seja feito dentro dos limites da ética
operacional. O radioamadorismo também é o espaço “via rádio” para propagar bons
costumes, práticas e conhecimentos sobre este nobre hobby.
Considerações ﬁnais
Finalizo este artigo dizendo que não há aqui qualquer pretensão de apresentar um manual de
conduta ou manual para testes de uma repetidora. O intuito maior é apresentar algumas
indicações que podem auxiliar os mantenedores de repetidora na “hora h”, ou seja, naquela
hora que é preciso paciência, cautela e informação precisa para deixar o sistema irradiante
funcional e com bom desempenho para sua comunidade de radioamadores. Enalteço o
esforço sobre-humano dos mantenedores para com as repetidoras e peço insistentemente que
os usuários cuidem destes sistemas. Embora uma repetidora tenha sim um dono, que pode ser
um radioamador ou uma associação, tal sistema é aberto ao público e deve ser utilizado de
maneira prudente, adequada e respeitando as regras vigentes. Espero que este artigo possa
contribuir para um radioamadorismo melhor, mais animado e que nosso hobby seja fonte de
grandes amizades entre todos.
Fonte: QTC ECRA (Alexandre - PY5TH)
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Radioamadores recriaram primeira transmissão transatlântica
Na madrugada do sábado para domingo dia 12 de dezembro de 2021, radioamadores norteamericanos recriaram a experiência feita há exatos 100 anos atrás que marcou o primeiro
contato transatlântico por amadores., onde sinais de rádio cruzaram o Oceano Atlântico e
foram ouvidos do outro lado. Nesta data do ano de 1921, transmissões realizados por
radioamadores do Clube de Rádio da América, ou RCA, em Connecticut, Estados Unidos,
foram ouvidas na Europa por outros radioamadores. Saiba mais sobre como foi esta
transmissão história lendo este artigo publicado pelo QTC da ECRA há dois anos:
https://qtc.ecra.club/2019/12/hoje-ha-98-anos-uma-transmissao.html.]
Para celebrar o pioneirismo da primeira transmissão de rádio transatlântica por membros de
seu clube há 100 anos, o Radio Club of America (RCA) estará recriando as transmissões feitas
há cem anos neste domingo, 12 de dezembro.
Precisamente às 0252 UTC (que corresponde às 23:52 no horário de Brasília, portanto na
madrugada entre sábado e domingo para nós brasileiros), qualquer radioamador ou
radioescuta com um receptor de rádio ou por meio de um websdr poderam sintonizar seus
equipamentos na frequência de 1.825 kHz. A transmissão foi identiﬁcada pelo indicativo
W2RCA e repetirá a transmissão de 1921 em Código Morse CW a uma velocidade de 12 ppm.
Além desta transmissão feita pelo RCA, outro clube, o The Vintage Radio and
Communications Museum de Connecticut usou uma réplica do transmissor de 1BCG para
transmitir uma mensagem semelhante em código Morse, mas em outra frequência: 1820 kHz.
A mensagem foi repetida a cada 15 minutos, começando em 11 de dezembro às 23h UTC
(20:00 horário de Brasília) até as 04h UTC (1:00 horário de Brasília) em 12 de dezembro.
A ARRL dos EUA e a RSGB do Reino Unido criaram uma lista de outras estações e grupos
que organizam eventos e atividades para comemorar os 100 anos de comunicação
transatlântica pelos radioamadores. Visite http://www.arrl.org/transatlantic e
https://rsgb.org/transatlantic-tests respectivamente.
A IMPORTÂNCIA DO FEITO
Na época, para manter as comunicações entre os dois lados do oceano era necessário utilizar
antenas gigantescas e transmissores com potência da ordem das centenas de quilowatts, pois
eram utilizadas frequências da faixa das ondas longas e médias. As ondas curtas, diziam os
especialistas na época, eram inúteis e não permitiriam comunicações estáveis e nem a longas
distâncias. Porém, não era isso em que os radioamadores acreditavam.
Assim, decidiram empreender testes para provar que contatos transatlânticos poderiam ser
realizados com recursos e potências muito mais modestas. Para isto, Major E. Howard
Armstrong, indicativo 1BCG, conseguiu uma pequena cabana de madeira de um fazendeiro
em Greenwich, Connecticut, e lá instalou seu transmissor de cerca de 900 watts de potência de
entrada e sua antena, que foi do tipo T-cage com cerca de 30 metros de comprimento e 20
metros de altura mais um contrapeso radial sintonizado para 1,3 MHz ou 230 metros em
comprimento de onda. O sucesso do teste foi um divisor de águas, pois provou que as então
subvalorizadas "Ondas Curtas" seriam por demais úteis, como a história posterior mostrou.
Este foi um importante feito protagonizado por radioamadores.
Fonte: QTC ECRA (Alisson Teles - PR7GA)
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Novos horários e frequências das emissoras para o período radial
B-21 de 31 de outubro de 2021 a 27 de março de 2022
A Rádio Romênia Internacional (RRI) em idioma espanhol
Das 20:00 às 21:00 UTC, em 5920 e 7235 kHz, para a Espanha
Das 22:00 às 23:00 UTC, em 9490 e 11800 kHz em DRM, para a Argentina e Brasil
Das 00:00 às 01:00 UTC, em 9600 e 11800 khz para América do Sul, em 6040 e 7325 kHz
para América Central
Das 03:00 às 04:00 UTC, em 9740 e 11800 kHz para América do Sul, em 6150 e 7410
kHz para América Central
A KBS World Radio, em idioma Espanhol
Das 0000 às 0100 UTC, em 11810 e 15575 KHz (América do Sul)
Das 0100 às 0200 UTC, em 11810, 9870 e 15575 KHz (América do Sul)
Das 0200 às 0300 UTC, em 15575 KHz (América do Norte)
Das 1000 às 1200 UTC, em 11795 KHz (América do Sul)
Das 1800 às 1900 UTC, em 9740 KHz (Europa)
A NHK Rádio Japão em idioma Espanhol
Das 0400 às 0430 UTC, em 5985 kHz (América Central)
A Palavra Alegre (World Christian Broadc.KNLS), em idioma português
Das 2100 às 2200 UTC, em 9765kHz (América do Sul)
Aos sábados podemos acompanhar o programa "Rádio DX" apresentado pelo amigo
Danilo Nonato
A WBCQ World's Last Chance em idioma português
Das 0700 às 0758 UTC, em 9330 kHz
Das 2200 às 2258 UTC, em 9330 kHz
Das 2300 às 0055 UTC, em 9330 kHz
A WBCQ World's Last Chance em idioma espanhol
Das 0600 às 0658 UTC, em 9330 kHz
Das 1000 às 1158 UTC, em 9330 kHz
Das 1200 às 1355 UTC, em 9330 kHz
Das 2200 às 2258 UTC, em 9330 kHz
A Rádio A Voz da Turquia, em idioma espanhol
Das 02:00 às 03:00 UTC, em 7265 e 7280 kHz, para Espanha, Portugal, França, Amércia
Central e América do Sul
Das 17:30 às 18:30 UTC, em 9495 kHz, para Espanha e Europa
A Rádio Taiwán Internacional (RTI), em idioma espanhol via Rádio Miami
Internacional (WRMI)
Das 01:00 às 01:30 UTC, em 5800 kHz, para a América do Sul
Das 02:00 às 02:30 UTC, em 5010 e 7780 kHz, para a América Central e Cuba
Das 22:00 às 22:30 UTC, em 5850 e 7780 kHz, para a Espanha
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A Rádio Internacional da China (CRI), em idioma espanhol para Europa, América
do Sul e Central
Das 00:00 às 00:57 UTC, em 9590 kHz, Das 00:00 às 00:57 UTC, em 9800 kHz
Das 00:00 às 01:00 UTC, em 5990 kHz, Das 01:00 às 03:00 UTC, em 9590 kHz
Das 01:00 às 03:00 UTC, em 9710 kHz, Das 06:00 às 07:00 UTC, em 15135 kHz
Das 07:00 às 08:00 UTC, em 15135 kHz, Das 21:00 às 23:00 UTC, em 9640 kHz
Das 21:00 às 23:00 UTC, em 6020 kHz, Das 22:00 às 23:00 UTC, em 6100 kHz
Das 22:00 às 00:00 UTC, em 7210 kHz, Das 22:00 às 00:00 UTC, em 7250 kHz
Das 23:00 às 00:00 UTC, em 9590 kHz, Das 23:00 às 00:00 UTC, em 9800 kHz
A Rádio Exterior da Espanha em idioma Espanhol
De segunda a Sexta Feira das 16h às 00h UTC
Em 11685 KHz (faixa dos 25 metros) para África Ocidental e Atlântico Sul
Em 12030 KHz (faixa dos 25 metros) para Oriente Médio, Índico e Grand Sol
De segunda a Sexta Feira das 19h às 03h UTC:
Em 11940 KHz (faixa dos 25 metros) para América do Sul
Em 9690 KHz (faixa dos 31 metros) para América do Norte
Aos sábados e domingos, das 15h às 23h UTC:
Em 11685 kHz (faixa dos 25 metros) África Ocidental e Atlântico Sul
Em 11940 KHz (faixa dos 25 metros) para América do Sul
Em 9690 KHz (faixa dos 31 metros) para América do Norte
Em 12030 kHz (faixa dos 25 metros) para Oriente Médio e Índico
A Rádio Exterior da Espanha em idioma Português
Das 18:00 às 18:30 UTC, em 11670 e 11685 kHz (de segunda-feira a sexta-feira)
Das 00:00 às 00:30 UTC, em 11940 e 12030 KHz (de terça-feira a sábado)
A Rádio A Voz do Vietnã (VOV) em idioma espanhol
Das 18:00 às 18:30 UTC, em 11885 KHz
Das 21:00 às 21:30 UTC, em 11885 KHz
A Rádio Voz da América (VOA) em idioma Português
Das 16:30 às 18:30 UTC, em 13630 e 17655 kHz
A RAE Argentina ao Mundo, em idioma Português (via Rádio Miami Internacional
(WRMI))
Das 11:00 às 12:00 UTC, em 15770 kHz (terças-feira)
Das 02:00 às 03:00 UTC, em 5800 e 7780 KHz (quarta-feira)
Das 09:00 às 10:00 UTC, em 9455 KHz (sexta-feira)
A RAE Argentina ao Mundo, em idioma Espanhol (via Rádio Miami Internacional
(WRMI))
Das 11:00 às 11:30 UTC, em 15770 KHz (segunda-feira)
Das 02:00 às 02:30 UTC, em 5800 e 7780 KHz (terça-feira)
Das 09:00 às 09:30 UTC, em 9455 KHz (quinta-feira)
Das 23:30 às 23:45 UTC, em 7780 KHz (sexta-feiras)
Das 02:00 às 02:30 UTC, em 5800 e 7780 KHz (sábado)
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CHINA. CRI – Kashi 9710 kHz . A las 0000 del 24 de septiembre, en lo que era el servicio
portugués, ahora con este sinfín Programación de "CRI Music" que parece estar
reemplazando las transmisiones normales de CRI en ciertos idiomas en estos días.
El la misma programación pero diferente música también se observó en 9800 al mismo
tiempo en lugar del servicio español. Recientemente, he notado esto en algunos otros
servicios, incluidos los idiomas europeos, por ejemplo, croata, alemán, albanés, italiano, etc
además de algunos idiomas asiáticos como Amoy, Hakka. Por lo general, todo el servicio
programado es solo música o parte música/parte programación regular. Sin embargo, otros
lenguajes no se han tocado y continúan con la programación REGULAR de CRI.
¡Todo un poco extraño! ¿Cuál es la historia aquí? ¿Ha decidido el presidente Xi que se estaba
gastando demasiado dinero en el lenguaje?
Servicios que no tenían audiencia? Si es así, ¿Por qué ir a expensas de mantener los
transmisores funcionando con solo música? Es que para mantener su "lugar" en el dial en caso
de que otra emisora decida que el canal está vacío y salte a él (¡probablemente poco probable!
Cualquiera que sea la decisión detrás de estos cambios, preﬁero la programación musical en
lugar de la propaganda y la propaganda. Noticias falsas. Señal justa. (Rob Wagner S Australia
[WOR] )
Esta es una traducción de un articulo que lei en internet, sabes algo?, me llama la atención que
he enviado reportes en algunos servicios via ying Lian y no me ha respondido cuando siempre
lo hacía enseguida, en verdad sera el ﬁnal de la onda corta para Radio Internacional de China.
Te envíe un mail con las historias de algunas emisoras de Uruguay, mientras tanto sigo
haciendo dx en Onda Media de Argentina, Brasil y Uruguay y tengo algunas satisfacciones,
aunque preﬁero la Onda Corta. Espero un concurso en AM que ando muy clarito.
Abrazo.

________________________________

Estimado amigo Antonio antes de continuar espero que te encuentres muy bien los mismo que
tu familia, en esta ocasión te envío una colaboración sobre las emisoras de radio de AM y me
gusta que los incluyas en un espacio. El motivo de esto se debe a que muchas de estas emisoras
conﬁrman los reportes de sintonía y creo que es de utilidad para los colegas que se encuentran
cerca de la frontera si lo desean pueden conﬁrmarlas.
En mi caso personal donde yo vivo muchas emisoras de Río Grande do Sul tapan a emisoras
de Radio del interior del país con muy baja potencia. Dejando el protocolo de lado continuo
con un grupo de emisoras que espero sean de utilidad para nuestros colegas.
1250 - CX36 RADIO CENTENARIO
Radio Centenario comenzó sus emisiones el 20 de agosto de 1947 y desde ese momento ocupa
la misma dirección en la esquina de 18 de julio y Ejido de la ciudad de Montevideo. Su
programación contiene noticieros locales e internacionales, programas deportivos y
periodísticos con tendencia izquierdista. Cuenta con un transmisor Continental- Lensa de
fabricación chilena con 3 kw de potencia autorizada, su antena es una torre de 50 metros
soportando un monopolo plegado de 6 cables de origen uruguayo. Conﬁrma los reportes de
sintonía radio36@gmail.com
1260 - CW37 DIFUSORA ROCHENSE
Difusora Rochense se funda 28 de febrero de 1934, sus estudios se encontraban en calle Ribot
esquina General Artigas de la ciudad de Rocha, más adelante se muda a Julián García y 25 de
mayo de la misma ciudad de Rocha. En la actualidad se encuentra en su sede propia de la calle
Ramírez al 127 de la ciudad de Rocha, su programación abarca noticieros locales, nacionales
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e internacionales, programas periodísticos, del agro y deportivos, conﬁrma los informes de
recepción con carta QSL dirigida a difusorarochense@gmail.com.
1370 - CX42 EMISORA CIUDAD DE MONTEVIDEO
La emisora Ciudad de Montevideo fue fundada el 23 de septiembre de 1930, utilizaba la
frecuencia de los 1370 khz. Su programación abarcaba noticieros locales, nacionales e
internacionales e incluso en la época del carnaval contaba con un programa que realizaba
transmisiones en vivo desde el Teatro de Verano donde se lleva a cabo el concurso oﬁcial.
Contaba con un programa que se irradio durante 43 años y que se dedicaba a esta especialidad.
En los últimos días la emisora sufrió una serie de atentados y acciones delictivas que hicieron
que el cierre fuera inevitable, así que durante ya hace algunos días no sale al aire y muy posible
vuelva a transmitir. En la década de los años 1990 contaba con un servicio de onda corta
utilizando la frecuencia de los 9650, y conﬁrmaba los informes de recepción.
cx147cristal@gmail.com
1570 - CV 156 RADIO VICHADERO
Radio Vichadero se fundó el 12 de octubre de 1962 en la ciudad de Vichadero departamento de
Rivera, utiliza la frecuencia de los 1570 khz, cuenta con equipo de transmisión de 500 vatios.
Conﬁrma los informes de radiovichadero@gmail.com
Bueno por el momento nada más te saludo muy cordialmente esperando puedas incluir este
material que puede ser de importancia para los diexista en Onda Media.
Un abrazo.
Hector Gregorio Goicoechea | Maldonado - Uruguay

Agradecemos ao amigo Hector Gregorio Goicoechea por suas valiosas informações.
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