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Destaque
Entrevista ao Dexista, Radioescuta e Radioamador Leonaldo Ferreira (LF) da
cidade de Lagoa de Dentro do Estado da Paraíba no Brasil.

DXCSF: Quais as emissoras que ouvia e qual
marcou sua trajetória no início do hobby?
LF: Como já citei acima, ouvia emissoras como a
BBC, Rádio França Internacional, HCJB e Rádio
Internacional da China. Esta última é a que mais
marcou na minha vida, foi construída uma relação
tão forte com os integrantes do departamento de
língua portuguesa. Em 2013 venci um dos
concursos da emissora e o prêmio foi uma viagem
à capital Pequim, onde pude conhecer a emissora e
toda a equipe.

Foto: Cortesia Leonaldo Ferreira

DXCSF: Como se deu seu início no mundo da Radioescuta e que receptores usou?
LF: Meu início na radioescuta foi bem simples. Comecei a ouvir as transmissões de ondas
curtas sem saber ao menos o que era ou o que signiﬁcava. Lembro que minha irmã tinha um
aparelho de rádio que captava tais sinais e sempre ouvia algumas emissoras internacionais,
porém, não dava importância até um dia ouvir uma transmissão da rádio internacional da
China em português, também ouvi as emissões da BBC Brasil todos os dias às 19h00 pelo
horário de Brasília, as emissões da Rádio França Internacional em Português que foram
encerradas por volta dos anos 2000 e sempre acompanhava a HCJB que era a que mais
fortemente era captada aqui na região nordeste do Brasil.

DXCSF: Teve alguma emissora internacional que foi a sua preferida nas escutas?
LF: São muitas as que foram preferidas. Mas acredito que a que mais ﬁquei aﬁcionado foi a
Rádio Canadá Internacional. Como sou apaixonado pelo jornalismo, a emissora tinha uma
programação ﬁdedigna da nossa audiência e com grandes produções jornalísticas.
Lastimavelmente a RCI não opera mais em Ondas Curtas nem tão pouco na internet.
DXCSF: Na atualidade qual a emissora que mais ouve e o programa que participa?
LF: Atualmente me tornei um ouvinte anônimo, não costumo participar de nenhum
programa. Mas sempre escuto as emissões da KBS World Radio, emissora da Coréia do Sul
que transmite em idioma espanhol e a Rádio Romênia Internacional que também transmite
em espanhol. Escuto com frequência também a Rádio Exterior da Espanha, que chega muito
forte aqui deste lado do Atlântico. Mas como disse, não costumo participar.
DXCSF: Já participou nas emissoras sendo entrevistado, qual ou quais e que ano?
LF: Não me recordo o ano, mas já fui entrevistado na antiga Voz da Rússia que transmitia em
português para o Brasil, também para a Rádio Internacional da China, Rádio França
Internacional, Voz da América dos Estados Unidos, HCJB, Rádio Canadá Internacional e a
extinta Christian Vision Corporation (CVC).
DXCSF: Qual a emissora que ouviu e que achou que foi a mais difícil de escutar?
LF: Certa vez consegui captar uma emissora de um país chamado Curdistão, não me recordo
o_________________________________________________________________________
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emissora e meu log de escuta foi publicado em uma revista de circulação nacional no meio do
DX. Mas já ouvi outras emissoras bem distantes que também foi muito difícil para conseguir
sintonizar. São características do Dxista ter paciência, muita paciência.
DXCSF: Qual a sua opinião em relação às emissoras que abandonaram as Ondas
Curtas? As novas tecnologias realmente vieram para dar um ﬁm às ondas do Rádio de
um modo geral, qual a sua opinião?
LF: Penso que as emissoras cometem um grande equívoco em abandonar as transmissões em
ondas curtas. Se o motivo for baixa audiência, enganam-se, pois há milhares de pessoas que
escutam ondas curtas ao redor do mundo. Rádio via internet é só um complemento. A internet
não chega a todo lugar e não facilmente quanto uma emissão de rádio, que chega aos mais
simples e acessíveis aparelhos. As novas tecnologias nunca irão substituir o rádio e sua
importância para o mundo. As novas tecnologias estão entrelaçadas ao antigo e velho rádio e é
por isso que ele nunca irá acabar. O rádio poderá ser digitalizado, mas não perde sua essência,
sua formação, seu princípio.
DXCSF: Os eventos (concursos) que DXCSF vem realizando qual a sua opinião?
LF: São muito importantes para os praticantes do DX e radioescutas, incentiva e motiva a
continuar acompanhando as emissoras internacionais que transmitem por ondas curtas.
DXCSF: O que é o hobby do Dexismo (dxismo) pra você?
LF: O hobby do dexismo é uma paixão e considero ser muito importante para o mundo. O
dexismo é conhecimento, é pura física, é ciência.
DXCSF: Já participou de eventos Dexistas?
LF: Sim. Um dos principais eventos foi promovido pelo DX Clube Sem Fronteiras, onde
visitei a cidade de Caruaru para participar do encontro de radioamadores, radioescuta e
dexistas. Onde na oportunidade pude conhecer o José Moura, apresentador do antigo
programa Encontro DX da Rádio Aparecida e o Danilo Nonato de Minas Gerais, também o
presidente do Clube Antônio Avelino.
DXCSF: Já visitou alguma emissora internacional?
LF: Sim. Em 2013 estive em Pequim, na China, onde pude conhecer as instalações da Rádio
Internacional da China.
DXCSF: Quantos QSL's? Quantos países conﬁrmados?
LF: Já tenho mais de 100 países conﬁrmados. Rússia, China, Portugal, Alemanha, Holanda,
Japão, Estados Unidos e outros.
DXCSF: Algo mais que desejas informar?
LF: Apenas agradecer pela oportunidade de poder falar sobre a prática deste hobby tão
fascinante que é o DX. Forte 73 e boas escutas a todos!

_________________________________________________________________________
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A História da Rádio Clube do Pará
A Rádio Clube do Pará surgiu cinco anos depois da abertura da primeira rádio brasileira, a
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 1923. A data da transmissão inaugural da
Rádio Clube foi 22 de abril de 1928. O evento foi comemorado com um coquetel em grande
estilo, já que era considerado um acontecimento sem precedentes para a época. À frente deste
grande empreendimento, estavam os pioneiros Roberto Camelier, Eriberto Pio e Edgar
Proença.
Como as primeiras do Brasil, a emissora surgiu na forma de uma associação, um clube de
amigos empolgados com a novidade. Os integrantes do clube pagavam mensalidades ﬁxas
para manter a Rádio. No começo das operações, os discos eram emprestados por comerciantes
que em troca tinham seus nomes divulgados. Participava da programação quem soubesse
tocar um instrumento, cantar ou declamar poesias. As sessões eram à noite, ao vivo.
Nos primeiros anos, o funcionamento da Rádio era precário. Mesmo assim, ela já atingia
municípios do interior. Quando o transmissor resistia bem, a Rádio ﬁcava até uma hora no ar.
Às vezes passava uma semana inteira em conserto, mas a persistência dos desbravadores foi
maior do que as diﬁculdades. Camelier, Pio e Proença sabiam que a Rádio tinha nascido para o
entretenimento, mas tinham consciência de seu potencial de prestação de serviços. Com o
passar do tempo a programação se estabilizou.
Em 1937, a Rádio Clube teve sua primeira sede
própria construída, era a Aldeia do Rádio, no
Jurunas, que atraía centenas de ouvintes. Em
Foto: Divulgação
1954, o edifício Palácio do Rádio foi construído
especialmente para abrigar a Rádio. Nessa época,
o rádio alcançou o seu apogeu e fazia tanto
sucesso que os locutores e radioatores eram
perseguidos como galã.
Foto: Divulgação

Até 1954, a Rádio Clube não possuía
concorrência. Os tempos áureos prosseguiram até
a década de 60, quando a TV chegou ao Pará. As
décadas de 40 e 50 foram as mais gloriosas para a
rádio, assim como em todo o Brasil. Era o tempo
dos programas de auditório, do rádio-teatro e das
radionovelas.

Durante o Carnaval, a Clube promovia batalhas de
confete com cobertura ao vivo, eram famosas
também as festas organizadas pela rádio. Nesse
período, Belém recebeu os mais famosos artistas
internacionais, entre eles: Carmen Miranda,
Silvio Caldas, Dalva de Oliveira, Carlos Galhardo
e Orlando Silva.
Hoje, com 99 anos de atividades, a Rádio Clube do
Pará é uma emissora moderna, alinhada com o
novo perﬁl das rádios, voltada para o jornalismo, o
_________________________________________________________________________
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esporte, a prestação de serviço e o entretenimento. A emissora está nas mãos da família
Barbalho desde 1986. Em 93, ela foi integrada ao sistema da Rede Brasil Amazônia de
Comunicação, no 3º andar do prédio da RBA. Com um transmissor superpotente de 20 kW, a
Clube atinge em onda média toda a dimensão continental do Pará. Em onda tropical, alcança a
Amazônia Legal. Além disso, a Rádio também recebe cartas de ouvintes de vários países que
ouvem a Rádio pela internet.
Nos últimos anos a Clube passou por um processo de reestruturação recuperando o equilíbrio
de audiência entre a capital e o interior. Hoje é líder absoluta no seu segmento. A emissora está
totalmente informatizada todas as operações são programadas via computador.
Seis horas diárias da programação da Rádio Clube são dedicadas ao esporte durante a semana.
Nos ﬁnais de semana, quando os eventos esportivos são mais frequentes, a quantidade de
horas deste tipo de cobertura aumenta. Como o esporte é o ponto forte da Rádio Clube até
hoje, a equipe de proﬁssionais tem que ser competente. A Equipe Bola de Ouro, ou o Timão
Campeão do rádio paraense, contam com a presença de Carlos Estácio, Cláudio Guimarães,
Guilherme Guerreiro, Giusepe Tommaso, Géo Araújo e Carlos Castilho.
O jornalismo está nas ruas diariamente, relatando fatos diversos e os problemas da cidade. A
população tem abertura e participação total. Há ainda os programas de entretenimento, com
realização de promoções para os ouvintes. Além dos esportivos, entre os programas líderes de
audiência está o Clube da Manhã, apresentado por Nonato Cavalcante. Ao todo, a emissora
mantém hoje 62 funcionários, alguns com mais de 40 anos na casa.
Frequências
AM 690 kHz
FM 104,7 MHz
OT 4885 kHz

Preﬁxo
ZYI 532 (AM)
ZYR 562 (FM)
ZYG 362 (OT)
Preﬁxo(s) anterior(es)
PRAT
PRC 5

Endereço:
Rádio Clube do Pará
Av. Almirante Barroso, Nº 2190. 3º andar.
Bairro: Marco
CEP: 66093-905
Belém – PA
Telefones: 3084-0111 | 3084-0170
WhatsApp: 91 98156-0605
Site: h ps://radioclube.dol.com.br
E-mail: radios@gruporba.com.br

Fonte: site Rádio Clube do Pará
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A história da empresa Philips

Frederik, banqueiro de Zaltbommel, ﬁnanciou a compra e a
instalação de um prédio de fábrica vazio em Eindhoven, onde a
empresa iniciou a produção de lâmpadas de ﬁlamento de
carbono e outros produtos eletro-técnicos em 1892. Com o
desenvolvimento das novas tecnologias de iluminação e
incentivo de pesquisa destinado a estudar fenômenos físicos e
químicos e ao estimular a inovação dos produtos tornou os seus
primeiros anos difíceis e quase a levaram à falência. Em 1895 os
Philips trouxeram Anton, irmão mais novo de Gerard, que
embora tivesse se formado em engenharia, Anton começou a
trabalhar como representante de vendas; logo, no entanto, ele
começou a contribuir com muitas idéias importantes de
negócios.

Foto: Divulgação

Koninklijke Philips N.V. (Philips, estilizado como PHILIPS) (Euronext: PHI, NYSE: PHG),
também denominada como Koninklijke Philips N.V. ou somente como Philips, é uma
empresa holandesa com produtos voltados à tecnologia e produtos de consumo e estilo de
vida. A empresa foi fundada na cidade de Eindhoven tendo sua sede posteriormente
transferida para Amesterdã, ambas nos Países Baixos. Os alicerces daquela que viria a tornarse uma das maiores empresas de eletrônica de todo o mundo foram lançados em Eindhoven,
nos Países Baixos, em 1891 por Gerard Philips e seu pai Frederik Philips.

Com a chegada de Anton, os negócios da família começaram a se expandir rapidamente,
resultando na fundação da Philips Metaalgloeilampfabriek NV (Philips Metal Filament Lamp
Factory Ltd.) em Eindhoven em 1908, seguida em 1912, pela fundação da Philips
Gloeilampenfabrieken NV (Philips Lightbulb Factories Ltd.). Depois que Gerard e Anton
Philips mudaram seus negócios de família, fundando a empresa Philips, eles lançaram as
bases para a multinacional de eletrônicos mais tarde.
Já tinham sido criadas empresas de marketing nos Estados Unidos e na França, antes da
Primeira Guerra Mundial, assim como na Bélgica, em 1919. Na década de 1920, assistiu-se a
uma explosão no número de empresas desta área. Nessa altura, a Philips começou a proteger
suas inovações com patentes em áreas como os raios-X e a recepção de rádio, fato que marcou
o início da diversiﬁcação da sua gama de produtos. Tendo introduzido um tubo de raios-X em
1918, a Philips envolveu-se nas primeiras experiências de televisão em 1925.
Começou a produzir rádios em 1927 e, em 1932, já tinha atingido 1 000 000 de unidades
vendidas. Um ano mais tarde, a produção de válvulas de rádio chegou aos 100 000 000, tendo
também iniciado a produção de equipamento médico de raios-X nos Estados Unidos.
O primeiro barbeador elétrico da Philips foi lançado em 1939,
momento em que a empresa já tinha 45 000 empregados em todo o
mundo e um volume de vendas de 152 000 000 de ﬂorins. A ciência e a
tecnologia sofreram uma enorme evolução nas décadas de 1940 e
1950, tendo a divisão de Pesquisa da Philips inventado as cabeças
rotativas que conduziram ao desenvolvimento do barbeador elétrico
Philishave, dando início a um extenso trabalho que, hoje, inclui o
desenvolvimento dos transistores e circuitos integrados. Nos anos
1960, estes progressos deram origem a importantes descobertas, tais
como os CCDs (charge-coupled devices – dispositivos para acopla_________________________________________________________________________
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Ao longo da década de 1970, continuaram a ser
apresentados novos produtos e ideias de grande
relevância. A pesquisa na área da iluminação contribuiu
para o aparecimento das novas lâmpadas PL e SL, que se
destacam pela economia de energia. Ao mesmo tempo, o
Philips Research lançou outras importantes novidades no
processamento, armazenamento e transmissão de
imagens, som e dados. Isso levou às invenções do disco
óptico LaserVision, do CD e dos sistemas ópticos de
telecomunicações.
Em 1972, a Philips criou a gravadora Polygram. Em 1974,
adquiriu a Magnavox e em 1975 a Signetic, nos Estados
Unidos.

Rádio Philips de 1931

Foto: Divulgação

mento de cargas) e LOCOS (local oxidation of silicon - oxidação local de silício). A Philips
também teve uma contribuição muito importante no desenvolvimento da gravação,
transmissão e reprodução de imagens televisivas, tendo o seu trabalho na área da pesquisa
conduzido ao desenvolvimento do tubo de câmara de tevê Plumbicon, bem como ao
aperfeiçoamento das substâncias fosforescentes destinadas a permitir imagem de melhor
qualidade. Em 1963, introduziu o cassete de áudio compacto e, em 1965, produziu os seus
primeiros circuitos integrados.

Nos anos 1980, as aquisições incluíram a empresa televisiva GTE Sylvania e a empresa de
lâmpadas Westinghouse. Em 1983, a empresa ﬁxou um marco tecnológico: a criação do CD.
Outros marcos de referência foram, em 1984, os 100 milhões de unidades de televisores
Philips produzidos e, em 1985, os 300 milhões de aparelhos elétricos de barbear Philishave.
A década de 1990 trouxe alterações signiﬁcativas para a Philips. A empresa levou a cabo um
importante programa de reestruturação, com o objetivo de reconquistar uma posição forte.
A partir de 2014 a empresa dá início a uma remodelação estrutural, passando pela venda de
seu departamentos de áudio e vídeo e de iluminação. Assim, a empresa focará apenas na
produção de produtos de bem-estar e tecnologia médica.
Em 15 de maio de 1891, a Philips é fundada quando o engenheiro físico Gerard Philips junto
com seu irmão Anton, com formação comercial, se dispõe a produzir lâmpadas
incandescentes na zona de Eindhoven, província de Brabante do Norte nos Países Baixos.
1918, como o negócio funcionou graças a qualidade de suas lâmpadas e a habilidade
comercial de Anton, em poucos anos introduziram um tubo de raios X médico e um serviço de
reparação de aparelhos radiográﬁcos: surgindo assim a divisão de sistemas médicos.
1925, primeiros experimentos da companhia com a televisão.
1927, se inicia a produção de rádios, sistemas combinados e outros pequenos
electrodomésticos.
1940, quando começou a Segunda Guerra Mundial, as fábricas do país foram destruídas pelos
bombardeios realizados pela Luftwaﬀe. A empresa se instalou na Bélgica, nos Estados
Unidos e na Inglaterra.
1950, foi fundada a Philips Records.
1965, produziu seu primeiro circuito integrado experimental e começou a lançar
equipamentos eletrônicos transistorizados.
1972 Philips fundou a gravadora PolyGram.
1978, introduziu seu primeiro aparelho VHS fabricado no Reino Unido e começou a produzir
_________________________________________________________________________
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em massa seus radiogravadores transistorizados.
1983, fruto do trabalho conjunto com a Sony, lançou o CD (compact disc).
1995, o DVD, desenvolvido pela Philips em conjunção com a Sony e a Toshiba, foi lançado.
1998, a Philips Royal Electronics vendeu a gravadora PolyGram para a Seagram, que fundiu a
PolyGram com a MCA, formando a Universal Music Group.
2001, Philips lançou a cafeteira Senseo.
2001, a Philips e a LG iniciaram uma joint venture para produção de monitores LG Philips.
2001, a sede da Philips foi transferida de Eindhoven para Amsterdã.
2007, a Philips trouxe, para o Brasil, o televisor Aurea, com a nova tecnologia Ambilight
Spectra, que aumentava a tela.
2007, Philips e GoGear lançaram a linha de MP3 e MP4 players no Brasil.
2008, a Philips trouxe para o Brasil a linha de tevês Design Collection.
2009, a linha Design Collection passou por mudanças estéticas e ganhou novas funções, como
conversor digital e Full HD.2009, entrou em produção a primeira lâmpada com tecnologia
LED da Philips. Seu consumo era setenta por cento menor que o das lâmpadas ﬂuorescentes.
2010, a Philips introduziu, no mercado, a linha de tevês Image Collection, com tecnologia
LED e Ambilight Spectra II.
2010, chegou ao mercado a primeira tevê LED 3D da Philips.
2010, a Philips comprou a empresa Wheb Sistemas de Blumenau/SC, empresa desenvolvedor
do sistema de gestão hospitalar TASY.
2011, a Philips renovou sua linha de cafeteiras Senseo, agora com novo design.
2012, a Philips vende a marca Senseo para a empresa Sara Lee Corp por €170 milhões.
2014, Philips vende seu departamento audiovisual à Gibson Brands, Inc. por €135 milhões.
2014, a Philips compra a empresa estadunidense Volcano Corporation, especializada em
tecnologia hospitalar, por US$ 1,2 bilhão.
2015, Philips vende o departamento de iluminação a grupo de investidores americanos.
Remodelação estrutural
Em 2014, a Philips anunciou, em comunicado oﬁcial, a venda de todo seu departamento
responsável pelos produtos relacionados a áudio, vídeo, multimídia e acessórios para a
Gibson Brands, Inc. pelo valor de €135 milhões, além de algumas taxas de licença enquanto
utilizar a marca Philips.
Com a venda, a Gibson assume a fabricação e distribuição de todos os produtos voltados à
audiovisual e acessórios, como fones de ouvido, Home theater, DVD/Blu-ray players, caixas
de som, pilhas, bem como a linha GoGear, antes fabricados pela Philips. Em 2016, em novo
comunicado oﬁcial, a Philips anuncia a venda do restante de suas participação no
departamento de iluminação para o grupo estadunidense Apollo Global Management. Com as
vendas dos referidos departamentos, a empresa se remodela estruturalmente passando a focar
apenas em produtos voltados ao bem-estar e tecnologia médica.
Fundada em Eindhoven, nos Países Baixos, em 1914, a Philips Research é, hoje, uma das
maiores organizações mundiais privadas de pesquisa e investigação, com laboratórios nos
Países Baixos, na Bélgica, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, na China e na
Índia, empregando 2 100 proﬁssionais. A sua pesquisa está centrada nas áreas estratégicas da
Philips: cuidados com a saúde, estilo de vida e tecnologia.
A empresa sempre esteve associada ao time de futebol holandês PSV Eindhoven, uma vez que
o clube se originou como um time de funcionários da empresa. O patrocínio da empresa ao
clube foi um dos mais longevos da história do futebol, 34 anos (1982 - 2016).
_________________________________________________________________________
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Philips Stadion
A empresa detém os direitos de nome do estádio de futebol do PSV Eindhoven, o Philips
Stadion.
Philips Arena
Localizada em Atlanta, nos Estados Unidos, a Philips Arena é a "casa" do time de basquete
Atlanta Hawks. A Philips detém os direitos de nome desde 1999.

Foto: Divulgação

No Brasil
A Philips desembarcou no Brasil em 1924, especiﬁcamente no Rio de Janeiro. Durante os
anos de 1960, a companhia inaugurou um escritório em Recife e mais tarde uma sede na Zona
Franca de Manaus. A Philips do Brasil é uma subsidiária da Royal Philips Electronics dos
Países Baixos e atua no país há 83 anos. A subsidiária brasileira também atua com a marca
Walita, que é a divisão da Philips para produtos eletroportáteis, tais como liquidiﬁcadores,
batedeiras, espremedores de frutas, etc.

Foto: Divulgação

Osciloscópio da Philips
Sede da Philips em Amsterdã,
nos Países Baixos.

Rádio Philips B3 R76-a
Valvulado Caixa
Baquelite - 1958

Rádio Valvulado PHILCO TROPIC -1948
Philetta Radio - 1955
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Foto: Divulgação

História do Rádio
Rádio Original DAB Philips ORD7300/10
+ Docking System para iPod/iPhone - ano
2012

Foto: Divulgação

PHILIPS - Caixa de som vintage com
conexões bluetooth, rádio FM, DAB e
relógio digital TAVS700/10 - ano 2020

PROGRAME NA SUA AGENDA!
VENHA NOS PRESTIGIAR NESTE GRANDE ENCONTRO EM
COMEMORAÇÃO AOS DEZ ANOS DO CLUBE DE RÁDIO
OUVINTE INTERNACIONAL ‘DX CLUBE SEM FRONTEIRAS’.
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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

Apesar do período de Verão, quando muitos de nós estão de férias, esta edição é também
bastante rica em material. Nós, na equipa editorial, gostaríamos de agradecer aos nossos
leitores, lembrando-lhes que todos podem participar enviando as suas contribuições de
acordo com o seguinte formato:
País, Frequência, Data, UTC, Emissora, Idioma, Detalhes do programa, SINPO Abreviatura
d o
n o m e .
No final das escutas, lembre-se de informar seus dados da seguinte forma:
DG = Dario GABRIELLI (Dolo Italia). RX: _________ Antenas: _______________
Gostaria de lembrar que o editor desta coluna, dez dias antes do prazo de colaboração envia
uma notificação por e-mail e pelo grupo de whatsapp para lembrar aos assinantes a data em
que sua colaboração deve ser iniciada. Se alguém ainda não receber esse tipo de notificação,
por favor, entre em contato diretamente comigo e não com o Antonio Avelino, para que eu
possa adicioná-lo à lista. O mesmo se aplica aqueles que não desejam receber estas
notificações por e-mail. As contribuições também devem ser enviadas para o endereço desta
página até o prazo indicado nas primeiras páginas da revista na seção Editorial. Colaborações
enviadas após esta data não serão aceitas. Boas escutas e 73!
Dario
ALASCA
9580 11.09.2022,0930 UTC,Rádio KNLS, Anchort Point ALK,Inglês,identiﬁcação
programa religioso música 33333 (CAE)
ALEMANHA
13882-USB 14.09.2022,1856-1905 UTC, DWD Pinneberg Meteo Fax, Pinneberg-D.
Transmissão de fax meorológico chegando bem na minha localização nesta quarta à tarde:
45554 (JRX)
ANTARDIDA ARGENTINA
15476 07.09.2022,1540 UTC,Rádio Nacional Argangel San Gabriel, Base Esperança ATA,
Espanhol locutora com informações sobre a emissora música transmissão USB 23322 (CAE)
ARGÉLIA
15340 30.07.2022,1810 UTC,Rádio Algeriene Urgla ALG, Árabe locutora com programa de
entrevista 44444 (CAE)
17600 14.09.2022,1905-1927 UTC, Radio Algérienne, Béchar-ALG, em árabe. Mulher
locutor fala e música árabe argelina; 1913 Uma conversa com um homem e mais canções;
1923 Uma pausa dedicada ao canto e recitação do Alcorão; 1926 Retorno da comunicação
mulher e homem. Boa recepção: 45554 (JRX)
AUSTRÁLIA
9580 11.09.2022, 0910 UTC Reach Bayond Rádio Kununura AUS, Coreano, identiﬁcação
programa religioso apresentado por locutor música 22222 (CAE)
_________________________________________________________________________
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BRASIL
4905 28.07.2022,0008 UTC Rádio Relógio RJ B Português identiﬁcação noticiário e
entrevistas 33333 (CAE)
4985 28.07.2022, 2358 UTC Rádio Brasil Central, Goiânia B Português música identiﬁcação
e. programa a voz do Brasil 34333 (CAE)
7455 11.09.2022,2255 UTC Rádio Casa AM Amparo SP B Português música Hoje com Jota
Quest 33333 (CAE)
CHINA
4920 16.08.2022,0010 UTC PBS Xizang Rádio Lhasa CHN Mandarim locutor com
programa, música 22222 (CAE)
7300 14.09.2022,2241-2250 UTC, China Radio International, Kashgar-CHN, em esperanto.
Mulher fala com música de fundo; 2244 ID; Os locutores da mulher e do homem falam;
Música: A mesma de sempre! Recepção da feira: 35433 (JRX)
7390 13.09.22,2005-2017 UTC China Radio International, Xian-CHN em sérvio. Música;
2012 Mulher e homem locutores falam; Música 2015. Recepção da feira: 45533 (JRX)
11680 14.09.2022,2338-2348 UTC, China International Radio, Xian-CHN, em japonês. O
locutor de mulher fala; 2342 UTC O homem também fala; 2347 UTC,Uma canção. Má
recepção: 35422 (JRX)
11895 14.09.2022,1935-1945 UTC, China Radio International, Kashgar-CHN, em cantonês.
Música; Locutor de mulher fala e retorna música. Boa recepção: 45544 (JRX)
12055 13.09.2022,0145-0215 UTC, China National Radio 17 (CNR17), Lingshi-CHN, no
idioma Kazakz. Mulher locutor fala e canções cazaques; 0200 Homem diz ID (?); Homem
fala com música de fundo; 0214 UTC Música. Boa recepção: 45544 (JRX)
12085 14.09.2022,2350-2400 UTC, China Radio International, Xian-CHN, em mongol. Os
locutores da mulher e do homem falam durante este log; 2359 UTC É música. Recepção da
feira: 35533 (JRX)
CUBA
15140 13.09.2022,2018-2030 UTC, Rádio Habana Cuba, Bauta-CUB, em francês. Homem
locutor fala; Identidade 2020 UTC; Comunicação da mulher; Anúncio da estação 2026 e s/oﬀ;
Até 2030 não volta! Má recepção: 35422 (JRX)
15140 14.09.2022,1946-1958 UTC, Rádio Habana Cuba, Bauta-CUB, em inglês. Homem
locutor fala; 1949 UTC ID e conversas de mulher. Má recepção: 35422 (JRX)
ESTADOS UNIDOS
7305 13.09.2022,0110-0127 UTC, Radio Vaticana, Greenville-NC, em português. Locutores
de mulheres e homens apresentam notícias; 0117 UTC Entrevista com um clérigo sobre a
viagem do Papa ao Cazaquistão; Mais notícias sobre a Guerra da Ucrânia; 0127UTC Fim do
programa, ID e IS. Boa recepção: 45554 (JRX)
7520 03.09.2022,0030 UTC Rádio Brother Stair via WWCR USA Inglês locutor com
identiﬁcação, pregações religiosas 22222 (CAE)
9565 08.08.2022,2340 UTC Rádio Marti, Greenville USA Espanhol programa Cuba El dia
34433 (CAE)
11880 13 de setembro de 2022, 0128-0145 UTC, KBS World Radio, Greenville-NC, em
espanhol. Mulher apresenta o programa "Corea a Diario", com temas variados da vida
coreana; EU IRIA; Música; 0134 Programa "Coreano en Dramas". Boa recepção: 45544
(JRX)
21525 07.08.2022,1715 UTC Rádio África Network via WYFR USA Inglês programa
religioso com locutor, música 22222 (CAE)
FILIPINAS
9405 08.08.2022, 2327 UTC, FEBC Rádio Liangyou 3 Becaue PHL Mandarim música
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locutora com programa religioso 33333 (CAE)
12120 04.09.2022,1730 UTC, Rádio Filipinas, Tinang PHL Tagalog identiﬁcação, música
locutor as com programa interativo 33333 (CAE)
GRÃ BRETANHA
6090 13.09.2022,2045-2055 UTC, KBS World Radio, Wooﬀerton-G, em árabe. Mulher fala;
2047 UTC Uma breve música e volta a voz de mulher. Má recepção: 35422 (JRX)
ILHAS ASCENÇÃO
12050 07.09.2022,1810 UTC, Rádio Ndarason Internacional ASC Kanuri noticiário com
locutor seguido de música 34333 (CAE)
ÍNDIA
1505 04.09.2022,1050 UTC, All Índia Rádio Bangalore IND Bengali locutor com
comentários, identiﬁcação, música 44444 (CAE)
JAPÃO
9480 13.09.2022,2035-2045 UTC, NHK World Japan, Yamata-J, em japonês. O locutor de
mulher fala; 2038 UTC O homem também fala. Má recepção: 35422 (JRX)
11625 14.09.2022, 2001-2010 UTC, NHK World Japan, Yamata-J, em japonês. Mulher e
locutores de homem falam. Recepção da feira: 35433 (JRX)
MADAGÁSCAR
7265 14.09.2022,1845-1855 UTC, BBC, Talata Volonondry-MDG, em inglês. Falam de
locutores de homem e mulher. Recepção da feira: 35433 (JRX)
9765 14.09.2022,2231-2241 UTC, MWV-Palavra Alegre, Mahajanga-MDG, em português.
Pastor faz uma pregação sobre a Palavra de Deus; 2235 UTC Alguns depoimentos sobre 100
anos de rádio no Brasil. boa recepção: 45544 (JRX)
ROMÊNIA
9440 13.09.2022,0223-0240 UTC, Radio Romania International, Galbeni-ROU, em
espanhol. Música; Uma entrevista com um cantor romeno; 0232 UTC ID; Homem locutor
apresenta um programa "Vale la pena visitar Rumanía: Hoje sobre turista Bucareste (JRX)
TAILÂNDIA
15255 29.08.2022,1533 UTC Rádio Liberta Udon Thank THA Turcomen locutor com
noticiário identiﬁcação 23322 (CAE)
UZBEQUISTÃO
9870 06.09.2022,0015 UTC IBRA Rádio via Tashkent UZB Bengali locutor com
comentários e programa religioso música 23222 (CAE)
YEMEN
11860 11.09.2022,2025 UTC Rádio Sanna YEMEN YEM Árabe locutor com comentários
música local 34333 (CAE)
Obrigado aos amigos que colaboraram nesta edição com as informações das escutas, são eles:
CAE = Carlos Alberto Erdmann Vera Cruz, RS, Brasil, Rx: Motobras RM-PFT122AC Antena
Telescópica e Sihuadon R 108 e antena Fio de 10 metros.
JRX = José Ronaldo Xavier, Cabedelo, Paraíba, Brasil, Rx:Tecsun S-2000 Antena(s): Sony
AN-71 Compact
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O centenário do rádio pelo mundo e no Brasil
A primeira companhia de rádio foi fundada em Londres, pelo cientista italiano Guglielmo
Marconi, em 1896, com a emissão e recepção de sinais sem ﬁo. No ano seguinte, Oliver
Lodge inventou o circuito elétrico sintonizado, que possibilitou a mudança de sintonia
selecionando a frequência desejada. A tecnologia de transmissão do som por ondas de rádio
foi inventada em 1896 pelo italiano Guglielmo Marconi, mas muitos atribuem a descoberta ao
austríaco Nikola Tesla devido aos equipamentos patenteados por ele.
Porém, a primeira transmissão de rádio nos moldes que conhecemos hoje – com voz humana –
foi feita em 1906 em um navio estadunidense, quando um concerto de natal foi transmitido
para a tripulação e passageiros. O objetivo inicial do rádio era substituir o telégrafo com uma
tecnologia melhor e mais rápida, mas foi muito além disso. Em 15 anos desde sua invenção, o
rádio já tinha sido adotado pela maioria das frotas marítimas do mundo. Em 1920, começaram
as primeiras transmissões de rádio para entretenimento.
A KDKA se descreveu como a "Estação de Transmissão Pioneira do Mundo". É considerada
por muitos historiadores como a primeira estação de rádio licenciada comercialmente.
Inicialmente usando o indicativo de chamada "amador especial" temporariamente designado
de 8ZZ , ele traça seu início para a transmissão dos resultados da eleição presidencial de
Harding-Cox na noite de 2 de novembro de 1920.
Como pioneira na transmissão de rádio, a KDKA lutou principalmente com a acústica de
estúdio, especialmente para grandes grupos de artistas. Uma tentativa inicial de transmitir um
show de funcionários da Westinghouse de um auditório local descobriu que os microfones
sensíveis captavam ecos das paredes, causando graves distorções. Mover os artistas ao ar livre
eliminou o eco, então uma tenda foi erguida no telhado do prédio e, por um tempo, concertos
foram realizados neste local. Eventualmente, a barraca foi derrubada em uma tempestade,
então foi movida para dentro de casa, onde se descobriu que o material da barraca ajudava a
amortecer os ecos. Isso levou ao design moderno do estúdio, incluindo paredes cobertas com
material absorvente de ruído, inicialmente "pano de monge" (que acabou sendo um nome
chique para estopa).
A programação inicial geralmente apresentava apresentações musicais ao vivo de uma banda
composta por funcionários da Westinghouse. A estação forneceu sua primeira transmissão
remota em 2 de janeiro de 1921, transmitindo um serviço religioso da Igreja Episcopal do
Calvário . Os serviços do Calvário logo se tornaram uma oferta regular de domingo à noite, e
continuaram até 1962. Em 15 de janeiro de 1921, às 20h, KDKA transmitiu um discurso
sobre alívio europeu por Herbert Hoover do Duquesne Club em Pittsburgh, que foi
transmitido dez milhas (dezesseis quilômetros) por uma conexão de linha telefônica para East
Pittsburgh Works de Westinghouse. Em 2 de julho de 1921, a RCA conseguiu transmitir ao
vivo, pela estação temporária WJY , o Jack Dempsey - Georges Carpentier luta de boxe
pesado em Nova Jersey, com a empresa alegando que 300.000 pessoas ouviram a transmissão
WJY.
A KDKA participou do evento fornecendo cobertura suplementar a oeste do alcance do WJY,
enquanto um locutor do KDKA repetiu o comentário no ringue, depois de ter sido
retransmitido por telégrafo pelos engenheiros da Westinghouse que estavam ouvindo a
transmissão do WJY. A participação da KDKA incluiu seis teatros onde os participantes foram
cobrados para ouvir os relatórios. Em 5 de agosto de 1921, a KDKA se tornou a primeira
estação de rádio a transmitir um jogo de beisebol proﬁssional da liga principal, quando o
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locutor Harold W. Arlin chamou o jogo Pittsburgh Pirates - Philadelphia Phillies de Campo
Forbes . No outono daquele ano, a estação se tornou a primeira a transmitir um jogo de futebol
universitário . Em 1922, KDKA recebeu o humorista político Will Rogers em sua primeira
aparição no rádio.
Inicialmente, a KDKA teve que compartilhar sua atribuição de 360 metros com as outras
emissoras que se estabeleceram na região, até 15 de maio de 1923, quando o Departamento de
Comércio expandiu as atribuições de frequência de transmissão para uma faixa de 550 a 1350
kHz. Sob este novo plano, 920 kHz foi alocado exclusivamente para Pittsburgh, e KDKA
recebeu o uso exclusivo desta frequência. Em 1923, a KDKA começou a transmitir suas
transmissões em ondas curtas , e por um tempo usou isso como um link para transmitir seus
programas para retransmissão pela estação KFKX em Hastings, Nebraska, como parte de um
experimento malsucedido de usar sinais de ondas curtas em vez de linhas telefônicas para
estabelecer conexões de rede.
De 1923 a 1940, a KDKA produziu o Northern Messenger, transmitindo-o em sua estação
irmã de rádio de ondas curtas 8XS (mais tarde conhecida como W8XK e WPIT). O programa
foi transmitido em ondas curtas para o Extremo Norte durante os meses de inverno, quando o
serviço de correio era impossível, e consistia em mensagens pessoais para oﬁciais da RCMP ,
missionários, caçadores e outros de familiares e amigos, música e notícias. O plano de
ﬁnanciamento original, de usar as receitas da venda de receptores de rádio para pagar os
custos das estações, mostrou-se insuﬁciente por uma série de razões. As despesas adicionais
incluíam a exigência de pagamento de royalties aos compositores musicais, além do fato de
que, ao contrário dos artistas amadores da equipe da Westinghouse Company, os atos
proﬁssionais começaram a esperar ser pagos em algo mais tangível do que publicidade.
Do lado da receita, a Westinghouse descobriu que não tinha o quase monopólio de venda de
receptores de tubo a vácuo que esperava ter obtido com a compra dos direitos comerciais da
patente regenerativa da Armstrong. Armstrong já havia vendido direitos "amadores e
experimentais" para cerca de 17 pequenas empresas, que também começaram a vender
receptores para o público em geral. Westinghouse processou alegando que isso ia além de seus
direitos, Crosley e Zenith . A veiculação de comerciais no ar era uma alternativa óbvia de
ﬁnanciamento, mas inicialmente os funcionários da Westinghouse foram totalmente contra a
ideia, alegando que isso destruiria a experiência de audição. Em 1922, JC McQuiston, do
Departamento de Publicidade de Westinghouse, declarou que "se a publicidade fosse
permitida, escusado será dizer que todo o bom trabalho que foi feito em fornecer informações
valiosas e entretenimento agradável para as pessoas seria destruído".
Em 1922, HP Davis sugeriu que a melhor solução eram "cinco ou seis estações grandes, bem
localizadas e poderosas" que "poderiam ser licenciadas, protegidas e organizadas... e que se
tornaria uma questão de tal valor
Foto: público,
Divulgação que doações ou seriam possíveis subsídios federais
que ajudariam os responsáveis pelo serviço a realizá-lo e continuar o desenvolvimento e a
pesquisa necessários para obter o máximo valor dele." No entanto, em 1928, ele aﬁrmou que
havia percebido "desde o início" que a publicidade seria a solução de ﬁnanciamento ﬁnal.
Westinghouse, juntamente com a RCA e a General Electric, foi cofundador em 1926 da
National Broadcasting Company (NBC), que criou duas redes nacionais de rádio: a NBC Red
Network e a NBC Blue Network . A KDKA tornou-se aﬁliada à rede Blue e, com essa
mudança, começou a vender tempo de antena: até agora, a estação era livre de comerciais.
KDKA tocava música popular e os anunciantes começaram a patrocinar programas especiais
de rádio como The Philco Hour , The Maxwell House Hour e The Wrigley Party .
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Radiodifusão argentina celebrou 100 anos no ar em 2020 e 102 anos em 2022
A Argentina foi pioneira na radiodifusão em língua espanhola, sendo o terceiro país do mundo
a fazer transmissões regulares. E neste 27 de agosto chegou ao 100º aniversário da primeira
transmissão de rádio no país. Os pioneiros deste evento histórico no país foram chamados
"Los locos de la azotea" (os loucos do telhado) e foram eles que em 1920 subiram ao terraço
do Teatro Coliseo e transmitiram pela primeira vez a ópera Parsifal de Richard Wagner.
Anos depois deste evento que inspirou o mundo, começaram a ser desenvolvidos dispositivos
de rádio que permitiram a transmissão ao vivo de eventos importantes, tais como jogos de
futebol. Nos anos 40 e 50, o rádio teve sua Era Dourada e foi quando ocorreu o boom nos
teatros de rádio. Um exemplo foi "Los Pérez García", que conseguiu reunir as famílias
emsuas casas para desfrutar de momentos únicos.
Ao longo dos anos, o rádio foi modernizado, mas nunca perdeu sua essência: ser uma
companhia para os ouvintes.
Rádio cubana completa 100 anos. 1922 – 22 de agosto – 2022.
Em 1922, Luis Casas Romero, radioamador, músico e ex-combatente Mambí, fez as
primeiras transmissões de rádio do território cubano. Em 22 de agosto de 2022, completará
100 anos desde aquele evento. Como pioneiro do rádio cubano; Em 22 de agosto de 1922,
iniciou transmissões experimentais com sua rádio 2LC, que inaugurou oﬁcialmente em 16 de
abril de 1923. Em 16 de dezembro de 1933, inaugurou a Rádio COC, a primeira estação de
ondas curtas em Cuba, que; em 28 de janeiro de 1948, foi adquirida por Guido García Inclán, e
adotou o nome de Rádio COCO. Luis Casas também fundou o CMCK e foi diretor artístico do
CMC da Companhia Telefônica Cubana.
A Rádio França comemora seu centenário
Há 100 anos, a 22 de agosto de 1922, a Radio France lançava os seus primeiros programas!
Não, não é erro de data: não é a mesma Radio France que a que conhecemos. Estou a falar-vos
sobre a "Compagnie Radio France", criada pela SFR, há apenas 100 anos. Em 1920, as
ligações de telégrafo internacional (cabos submarinos e ligações de rádio) pertenciam a
empresas privadas britânicas ou americanas. A França queria ser capaz de se comunicar
diretamente com o mundo sem ter de transitar por Londres.
Falta de verba, o Ministério do PTT lançou um convocamento para criar um centro de energia
de rádio capaz de fazer ligações telefónicas com as principais capitais do mundo. CFTH e
S.F.R. (Companhia Francesa de Radioelétrica) responderam e, ﬁnalmente, S.F. R. ganhou a
Foto: Divulgação
concessão estadual por 30 anos. de janeiro de 1921, o Sr. Louis Deschamps, Ministro
dos
Correios, Telégrafos e Telecomunicações, coloca a primeira pedra dos edifícios da "Radio
France" em Domaine des Bruyères, no Château de Sainte-Assise nas comunas de Seine-Port e
Boissise-la Bertrand, perto de Saint-Fargeau-Ponthierry para Sena-et-Marne. Localizado às
margens do Sena, o local foi escolhido, por ser pantanoso, uma vantagem para a propagação
das ondas. Os trabalhos começam imediatamente e bem feitos, nada menos que 25.000
toneladas de material e materiais tiveram que ser trazidos para o campo! A SFR concluiu o
trabalho em 18 meses, o que permitirá o início das emissões a partir de 22 de agosto de 1922.
O papel da Compagnie Radio France foi muito importante em ligações sem ﬁo com certos
protetores como Marrocos, países europeus e ligações de longa distância aos quatro cantos do
mundo, o P. reservando as conexões av. Aqui estão as colónias s.
Duas estações grandes e duas pequenas foram construídas:
Estação continental para comunicações europeias e a Estação de longa distância
transcontinental. Uma estação de candeeiros para as ligações de Londres e Madrid.
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Mais tarde, uma estação de ondas curtas foi construída. Além destas instalações localizadas
no local de Saint-Assise, a Radio France tinha uma estação de recepção localizada em
Villecrenes, perto de Brie-Conte-Robert. O centro nervoso da atividade estava localizado na
Boulevard Haussmann em Paris, na sede da Radio France e da SFR. Durante a ocupação, a
estação será utilizada para os ﬁns do Kriegsmarine, que a fará saltar em agosto de 1944. Os
técnicos lá começaram a trabalhar novamente em setembro de 1944.A concessão expirou em
1942, a Radio France operou a estação numa base precária. Em 1956, a propriedade da
empresa e parte do pessoal foram integrados pelo PTT. Posteriormente, o local caiu nas mãos
da France Telecom e da Orange. Desvitado de interesse para essas empresas, grande parte do
local foi vendido para a região e tornou-se a reserva natural regional de St. Assis. Ainda pode
encontrá-lo lá, pontilhado no local, de pilões e comedouros antigos. Apenas duas áreas ainda
estão activas para transmissão: terrenos comprados pela Marinha Nacional em 1991 e o
Centro de Transmissão Marinha (CTM) de Saint Assis inaugurado em 1998. Garante as
transmissões de energia nuclear francesa para comunicar com submarinos franceses. Os
terrenos militares estão a ser monitorizados por uma companhia de fuzileiros navais.
O Centenário do Rádio no Brasil, 07 de setembro de 1922 - 07 de setembro de 2022
No Brasil, até 1919, apenas militares podiam realizar transmissões de rádio. Em 1922, com a
transmissão da ópera “O guarani” foi fundada a primeira emissora de rádio do país, a Rádio
Sociedade do Rio de Janeiro, atual Rádio MEC. O rádio nasceu no Brasil, oﬁcialmente, em 7
de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da Independência do país, com a
transmissão, à distância e sem ﬁos, da fala do presidente Epitácio Pessoa na inauguração da
radiotelefonia brasileira.
Porém, a instalação do rádio de fato ocorreu apenas em abril do ano seguinte com a criação da
"Rádio Sociedade do Rio de Janeiro", com transmissor instalado na Escola Politécnica, na
cidade que àquela época ainda era a capital federal. Entretanto, pelo fato de a memória
nacional sobre o radiodifusor no país não ter sido muito bem preservada, algumas
divergências sobre a origem oﬁcial do rádio no Brasil se fazem presentes. No geral, as
primeiras emissoras de rádio brasileiras eram formadas por grupos organizados de curiosos e
encantados com a grande novidade daqueles dias. A radiodifusão no Brasil ﬁcou décadas sem
devida regulação, havendo apenas um ato publicado por Epitácio Pessoa que designava a
Repartição Geral dos Correios e Telégrafos como responsável pelas transmissões de
radiotelegraﬁa e de radiotelefonia. Apenas em 1931, no governo de Getúlio Vargas, surgiu
interesse para regular a atividade da radiodifusão.
Naquela época, havia uma preocupação do governo com a disseminação de emissoras de
rádio no país, pois já haviam centenas e o número estava em constante crescimento. Naquele
ano, o governo publicou um decreto que tinha como principais aspectos a concessão de canais
para entes privados e a legalização da propaganda comercial. A liberação das propagandas nas
rádios trouxe desenvolvimento às emissoras, que puderam investir mais, visto que agora
possuíam recursos para tanto. As radionovelas e os programas musicais se popularizaram,
lançando diversos artistas; os programas informativos também conquistaram grande
importância junto ao povo. O rádio tornou-se, então, um importante meio de comunicação em
massa. Dos anos 1920 aos anos 1950 (quando ocorreu a popularização da televisão) reinou a
era do rádio, na qual esse meio de comunicação era o mais usado no mundo. Até hoje, o rádio
ainda tem muita popularidade, o rádio continua a ser uma fonte essencial de informação e
conhecimento, abrangendo diferentes gerações e culturas. Ao longo dos anos surge os rádios
de pilha, pequenos e portáteis, mais tarde, os rádios via telefone e as transmissões via internet.
Fontes: Radio Magazine, Wikipedia, lagalenadelsur, infoescola
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Seção QSL’s

Rádio África do Sul (RSA) - 1976

Rádio África do Sul (RSA) - 1969

Rádio África do Sul (RSA) - 1975

Rádio África do Sul (RSA) - 1975
Rádio
África
do Sul
(RSA)
- 1980

Rádio África do Sul (RSA) - 1978

Rádio
África
do Sul
(RSA)
- 1984

Rádio África do Sul (RSA) - 1982
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Seção QSL’s

Rádio África do Sul (RSA) - 1984

Rádio África do Sul (RSA) - 1984
Rádio
África
do Sul
(RSA)
- 1984
Rádio África do Sul (RSA) - 1984

Rádio
África
do Sul
(RSA)
- 1986
Rádio África do Sul (RSA) - 1984

Rádio
África
do Sul
(RSA)
- 1987
Rádio África do Sul (RSA) - 1987

Por: Nelcy Remedy Bidart (nelcy_bidart@hotmail.com)
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Modos Digitais no Radioamadorismo
Foto: Divulgação

DPRS = É o ato de converter as informações do GPS Icom geradas pelos rádios Icom no modo
D-STAR. É importante notar que o D-PRS não é um protocolo, mas uma especiﬁcação de
conversão.
D´STAR = Foi desenvolvido no Japão em 1999/2000 especialmente para o radioamador sua
interface simples tornou-se um sistema de liderança mundial. A voz é transformada numa
corrente de dados digital comprimido a 3600 bits/s para uma taxa de dados total de 4800 bits/s.
Este sinal modula uma portadora de dados, de modo que "1" lógico “0” é uma frequência. Isto
é chamado de 2FSK (Shift Keying por deslocamento de duas frequências) ou GMSK (que é o
mesmo, no entanto o sinal é utilizado com uma curva de Gauss). Este sinal pode ser utilizado
para modular a maioria dos transceptores FM (através da tomada de dados do rádio).

Foto: Divulgação

DMR = É um sistema projectado para aplicações comerciais. Isto é evidente na interface do
utilizador onde os números são usados em vez de indicativos de chamada. O DMR modula
com 4FSK, indicando que ele usa 4 frequências (em comparação com DSTAR com 2
frequências). Isto permite dobrar a taxa de dados de 4800 9 (d´star) para 9600 bits/s. Esta taxa
mais elevada permite a transmissão de 2 canais, ao mesmo tempo (2 intervalos de tempo). Os
rádios devem ser conﬁgurados em conformidade. Hoje, existem duas redes DMR em uso.
Uma baseada na tecnologia Hydra da Hytera e a outra em Motorola. No entanto se um
repetidor Motorola tiver instalado o software apropriado o mesmo poderá também ser
contactado através da rede DMR+.. OS reﬂectores DMR têm números na gama de 4000 até
5000, cada país tem o seu reﬂector (ou mais)
C4FM = É um sistema desenvolvido pela YAESU. Baseia-se, como o DMR em 4FSK, e
transmite também 4 frequências com uma taxa de dados total de 9600 bits/s. Também usa o
mesmo Codec como no DMR, mas precisa de apenas 3600 bits/s. Os bits extra são usados em
D4FM-fusion de uma maneira diferente. Eles podem ser utilizados para a transferência de
dados (por exemplo GPS), mas também para a correção de erros adicionais para tornar a
conversação mais robusta durante a interferência. Há também um modo de alta qualidade de
voz que usa todos os bits apenas para a voz.

Foto: Divulgação

REFLETOR = É um servidor ligado à Internet ou Hamnet e está ligado a uma série de
repetidores digitais espalhados pelo mundo. Se um destes repetidores estiver ativo vai enviar
e receber o ﬂuxo de dados de voz para o reﬂector. O reﬂector por sua vez envia uma cópia
destes dados de voz para todos os repetidores ligados nele. Isto signiﬁca que um QSO pode ser
ouvido em todos os repetidores ligados simultaneamente. Assim, a possibilidade de encontrar
um parceiro de QSO é consideravelmente aumentada – esta é uma das razões de popularidade
dos reﬂectores.
O DCS (Digital Call Server) É o sistema mais moderno entre reﬂetores DSTAR e em uso em
todo o mundo. Muitos países usam os seus próprios reﬂectores, que diferem uns dos outros
pelo seu número de 3 dígitos. (DCS001, DCS002 etc). Cada reﬂector DCS tem 26 módulos
que estão alocados para várias regiões de um país ou continente. A estes módulos utiliza as
letras de (A à Z) foram dados nomes para tornar mais fácil a sua identiﬁcação
Dplus/ REF = O primeiro sistema desenvolvido pelo USTrust Team, mais utilizado nos
países de língua inglesa.
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X-Reﬂetor, XRF = Os xreﬂetores são a segunda geração de reﬂetores D´STAR e os
radioamadores ainda não terem acordado num conceito uniforme. Os xreﬂetores são
chamados de XRF001, XRF002 etc.
D-Plus reﬂectores = Este é o sistema reﬂetor D´STAR da primeira geração. Embora esteja a
ﬁcar velho ainda é usado intensamente num grande número de países (principalmente os de
língua inglesa como os EUA, Reino Unido e Canadá, mas até mesmo na Alemanha alguns
estão operacionais). Reﬂetores D-Plus são chamados de REF001, REF002 etc. Tal como o
XRF, têm também 5 portas.
Os reﬂectores DMR = Consistem em vários servidores regionais, ligados uns com os outros
através de uma rede subordinada. Existem duas redes: uma baseada em Hytera e a outra com
base na tecnologia Motorola. Como a rede Hytera é open source para o radioamador.
SDR = O rádio deﬁnido por software (SDR) é um sistema de comunicação por rádio em que
os componentes que foram tipicamente implementados em hardware (por exemplo,
misturadores, ﬁltros, ampliﬁcadores, moduladores / desmoduladores, detectores, etc.) são
implementados por meio de software em um computador pessoal ou sistema incorporado
JT65 = É um programa desenvolvido e lançado no ﬁnal de 2003, é destinado para transmissão
e decodiﬁcações de sinais extremamente fraco, mas lentamente de diferentes sinais, tais como
aqueles encontrados na troposcatter ou terra-Terra-Lua (EME, ou “moonbounce”) Ele
consegue decodiﬁcar os sinais que muitos decibéis abaixo do patamar de ruído e pode muitas
vezes permitem ao radioamador trocar informações de contato sem sinais sendo audível para
o ouvido humano.
APRS = é um Sistema de uso dos radioamadores, criado pelo radioamador americano Bob
Bruninga (WB4APR) da Academia Naval dos Estados Unidos.Com a utilização de
programas (softwares) especíﬁcos, o radioamador consegue aliando rádio e GPS (Global
Positioning System), manter contatos em longas distâncias, sem a preocupação com a
abertura de propagação e frequências. O sistema é muito utilizado, por radioamadores. O
sistema aliado ao rádio é uma ferramenta soﬁsticada de apoio em caso de comunicações
emergenciais. São utilizados, também, sinais de satélites que transmitem condições
climáticas.
FT8 = Steve (K9AN) desenvolve um novo modo potencial para WSJT-X. "FT8" (design
Franke-Taylor, modulação 8-FSK). O FT8 foi projetado para situações de múltiplos saltos,
onde os sinais podem ser fracos e desvanecidos, as aberturas podem ser curtas com uma
conclusão rápida de QSOs conﬁáveis e conﬁrmáveis
Características importantes do FT8:
-Comprimento da sequência T / R: 15 s
- Comprimento da mensagem: 75 bits + CRC de 12 bits
- Código FEC: LDPC (174,87)
- Modulação: 8-FSK, taxa de conversão = espaçamento de tons = 5,86 Hz
- Forma de onda: fase contínua, envelope constante
- Largura de banda ocupada: 47 Hz
- Sincronização: três arrays de 7 × 7 Costas (início, meio, ﬁm de Tx)
- Duração da transmissão: 79 * 2048/12000 = 13,48 s
- Limite de decodiﬁcação: -20 dB (talvez -24 dB com decodiﬁcação AP, TBD)
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- Comportamento operacional: semelhante ao uso de HF de JT9, Jt65
- Multi-decodiﬁcador: localiza e decodiﬁca todos os sinais FT8 na banda passada
- Sequenciamento automático após o início manual do QSO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------NASA pede ajuda para rastrear e medir sinal de espaçonave que será lançada à Lua
A NASA publicou no dia 16 de agosto de 2022, um documento oﬁcial no qual solicita
formalmente a ajuda de cidadãos de todo o mundo para rastrear e medir o efeito Doppler nas
transmissões da Missão Artemis 1 observado na Terra. A data de lançamento da missão está
prevista para o dia 29 de agosto de 2022. A iniciativa visa dar à Agência Espacial Norteamericana informações sobre estações terrestres em todo mundo que possam ser utilizadas
para aumentar a sua capacidade de medição em caso de necessidade. Embora não sejam
citados diretamente, os radioamadores que operam na faixa dos microondas podem ter um
papel-chave no pedido. No documento, chamado RFI - Request for Information (Pedido de
Informação), a NASA explica que o pedido não envolve nenhum tipo de subsídio, incentivo
ou ajuda de custo, mas tão somente colaboração voluntária. A data limite que os interessados
têm para responder ao pedido, informando seu interesse em colaborar, é 24 de agosto de 2022.
Espera-se que a espaçonave seja lançada ainda em agosto e que sua missão dure entre quatro e
seis semanas ao todo, período em que ela transmitirá seus sinais à Terra. O pedido da NASA
não envolve nenhum tipo de transmissão da Terra para a espaçonave, nem capacidade para
decodiﬁcar a telemetria. Basta apenas que os interessados tenham capacidade de recepção na
Banda S entre 2200 e 2290 MHz e condições de observar e medir o efeito Doppler no sinal
transmitido a partir da espaçonave. Porém, aqueles que tiverem capacidade de decodiﬁcar os
sinais irão receber os detalhes técnicos para que possam realizar essa decodiﬁcação.
No documento, é mencionado que o nível de potência transmitido poderá requerer antenas de
altíssimo ganho para medição ótima (parabólicas com diâmetro de 9 metros, por exemplo),
mas também diz que antenas menores também poderão ser utilizadas. Os interessados
deverão enviar um email à NASA. Na resposta, deverão ser fornecidas informações sobre sua
própria estação, incluindo as características de suas antenas, a capacidade de rastrear o sinal
transmitido e medir o Doppler dele, e até a capacidade de desligar totalmente qualquer tipo de
transmissão a partir da sua estação para garantir que não haja radiação em direção à
espaçonave, dentre outras questões citadas.
SOBRE A MISSÃO ARTEMIS 1/Orion: Artemis I será o primeiro teste conjunto dos
sistemas de exploração do espaço profundo da NASA: a espaçonave Orion, o foguete Space
Launch System (SLS) e os sistemas terrestres do Kennedy Space Center em Cabo Canaveral,
Flórida. Artemis I consistirá de um teste de voo não tripulado para a exploração humana do
espaço profundo. Durante este voo, a espaçonave será lançada pelo foguete mais poderoso do
mundo e voará mais longe do que qualquer espaçonave construída para humanos já voou. Ele
viajará mais de 450 mil quilômetros a partir da Terra, muito além da Lua, durante quatro a seis
semanas. A Orion permanecerá no espaço por mais tempo do que qualquer outra nave já
construída para astronautas sem atracar em uma estação espacial e voltará para casa mais
rápido e mais quente (devido à alta velocidade de reentrada à Terra) do que nunca.

Fontes: vhfmais, qtcecra
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Rádio receptor Sihuadon R-108, um pequeno, porém grande em captações
O rádio Sihuadon R-108 é um rádio
portátil com fm estéreo digital, com
faixas de AM, Ondas Curtas ‘SW’ e
faixa de aviação ‘AR’, o receptor de
rádio tem função alarme, display de
relógio, alto-falante e temperatura.
Um Pequeno e portátil: Seus
componentes leves e resistentes e
design exclusivo e requintado
maximizam a portabilidade. O rádio
Sihuadon R-108 é compacto e leve.
Adequado para acampar na natureza, ouvir música de rádio na cozinha, é um must-have para
sair para desﬁle e vida em casa.
Alta qualidade de som e alta resolução: Materiais e componentes de alta qualidade fazem a
saída de rádio funcionar bem em termos de qualidade de som. O display lcd retro iluminado é
muito conveniente para uso noturno. Os amantes da música podem tentar começar.
Armazenamento de ajuste automático: O R-108 não só tem um modo de pesquisa manual.
Ele também tem um modo de memória de ajuste automático (ats). Pressione e segure "band"
para procurar automaticamente estações com sinais mais fortes e armazená-los no rádio. Este
modo economiza muito o tempo gasto armazenando manualmente a estação. Para estações
que não recebem sinais fortes, é adequado para armazenamento manual. Estação de
armazenamento de modo duplo para você escolher.
Funcional: Função de alarme, modo de suspensão, e o tempo pode ser deﬁnido e exibido no
estado desligado. A conﬁguração do temporizador do sono pode ser desligada
automaticamente de acordo com as conﬁgurações do seu estilo de vida. O rádio pode ser
colocado na cabeceira, levantar-se de manhã, desfrutar do serviço de despertar do rádio e
assistir o tempo com um olho aberto. Quando você escova os dentes, você pode ouvir o rádio e
manter-se atualizado com as notícias.
Anti-interferência: Com interruptor anti-interferência, ele pode se adaptar ao ambiente de
interferência de rádio forte. Banda larga am, seleção de banda estreita. A banda larga pode
melhorar a qualidade de som de programas de transmissão de sinal forte, enquanto
narrowband pode melhorar a capacidade anti-interferência de canais adjacentes.
Característica:
Faixa de freqüência:
FM (já com faixa extendida para o Brasil): 64 mhz a 108 mhz
FM na Rússia: 64 mhz 108 mhz
FM no Japão: 76 mhz 108mhz
FM nos Estados Unidos e na União Européia: 87.5 mhz 108mhz
Onda Curta (OC): 1711 khz 29999 khz
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Amplitude Modulada/ Onda Média (AM/OM): 522 khz 1620 khz
Amplitude Modulada/ Onda Média (AM/OM) dos Eua (AM/OM): 520-1710khz
Onda Longa (OL): 150 khz 450khz
Faixa da banda de aviação (Air ar): 118-137mhz
Sensibilidade limitada ao ruído:
Frequência Modulada (fm) (s/n = 60db) melhor do que 3 uv
Amplitude Modulada/ Onda Média (AM/OM) (s/n = 60db) melhor do que 0.5mv/m
Onda longa (OL) (s/n = 60db) melhor do que 10mv/m
Onda curta (OC) (s/n = 60db) melhor do que 10mv/m
Faixa da banda de aviação (ar) (s/n = 60db) melhor do que 0.5uv
Outras especiﬁcações:
Número de memórias armazenadas: um total de 500
Modo despertado: rádio ou campainha anel de alarme
Fonte de alimentação: usb 5v/250ma adaptador externo (não incluído) / 1pc BL-5C bateria
Saída (distorção 10%):1w
Alto-falante: 5w/4ohm
Fone de ouvido : 35mm, tipo estéreo
Dimensões do rádio aprox: 120 (l) × 70 (w) × 30 (h) mm
Peso: cerca de 190g
Esse receptor está sendo muito bem avaliado, por que é do mesmo fabricante do XHDATA D808. Os amigos que o adquirir terá um bom receptor para as captações das diversas faixas de
frequências, seja FM, AM, OT, OC e até mesmo a faixa de aviação.
____________________________
Livros para serem apreciados pelos apaixonados pelo sempre atualíssimo ‘rádio’.
O livro ‘Rádio no
Brasil 100 anos
de História em
(Re)Construção’
é um E-book e foi
lançado em 2020

O livro ‘100 anos de Rádio
no Brasil’ foi lançado em
2022 nas comemorações do
centenário do rádio no
Brasil.
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Qual a melhor emissora de Onda Curta?
¿Cuál es la mejor emisora de Onda Corta?
What is the best Short Wave station?
Qual o melhor programa de atender cartas?
¿Cual lo mejor programa de atender cartas?
What is the best program to meet letters?
Qual o melhor programa de variedades?
¿Cuál es el mejor programa de variedades?
What is the best variety program?
Qual o melhor apresentador?
¿Cuál es el mejor presentador?
What is the best presenter?
Qual a melhor apresentadora?
¿Cuál es la mejor presentadora?
What is the best presenter?
Qual o melhor programa de DX?
¿Cual lo mejor programa de DX?
What is the best program of DX?
O Resultado Oﬁcial será conhecido dia 15 de janeiro de 2023.
El Resultado Oﬁcial se dará a conocer el 15 de enero de 2023.
The Oﬃcial Result will be announced on January 15, 2023.
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Ministério das Comunicações simpliﬁcará regras para o rádio
Mesmo após diversas revoluções tecnológicas, como a televisão, as transmissões via satélite e
a internet, o rádio segue sendo o meio de comunicação de maior presença e simplicidade de
uso. Exatamente pela facilidade, o aparelhinho de rádio está presente na grande maioria dos
lares brasileiros.
Com mais de 10 mil emissoras estabelecidas no país, o rádio é essencial na comunicação de
notícias, cultura, cidadania e na educação de jovens e adultos, aﬁrmou hoje (9) em entrevista
ao programa A Voz do Brasil o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações,
Maximiliano Martinhão.
Segundo Martinhão anunciou durante o programa, que celebrou a primeira transmissão de
rádio em território brasileiro, em 1922, o Ministério das Comunicações pretender juntar
diversas regras, normas e legislações sobre radiodifusão em uma única portaria - medida que,
de acordo com a pasta, facilitará a compreensão e o cumprimento das normas, além de
incentivar a proliferação de rádios no país.
“Hoje, um radiodifusor quando vai solicitar [concessão pública], ele tem que manipular um
conjunto enorme de portarias e regras de diferentes anos. Isso é muito difícil. Faremos uma
consolidação em uma única norma do Ministério das Comunicações”, anunciou.
Atualmente, o Brasil com com cerca de 10 mil emissoras de rádio com concessão pública.
Destas, cerca de 4 mil transmitem em FM; 1,7 mil transmitem em AM; outras 4 mil são rádios
comunitárias, explicou Martinhão.
“Isso [a simpliﬁcação de normas] será um ganho assustador para o setor de radiodifusão”,
concluiu o secretário de Radiodifusão.
Agradecemos ao amigo Alexandre Pontalti pelo envio desta informação na página do nosso
grupo no Facebook ‘Nas Ondas do DX Clube Sem Fronteiras’.

ESCREVA PARA NÓS:
DX Clube Sem Fronteiras
Caixa Postal 77 | CEP - 55002-970 | Caruaru - Pernambuco - Brasil
Site: www.dxclubesemfronteiras.com
E-mail: dxclubesemfronteiras@gmail.com
Telefone: 55 (81) 99257-1734 (whatsapp)
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