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EDITORIAL
Caros amigos,
Nós dexistas, somos em grande maioria, pessoas estranhas...
Fomos iniciados no hobby, na maioria dos casos, em tenra idade, utilizando receptores antigos de nossos pais ou parentes; receptores 
valvulados; até que conseguimos possuir nosso primeiro receptor, quase sempre um transglobe.
Com o passar do tempo, conseguimos adquirir um receptor portátil digital e seguimos fazendo nossas escutas e 
evoluindo na atividade.
Mas, pensam que ficamos satisfeitos com isso ?
Ledo engano, passamos a ser apologistas dos equipamentos e nos esquecemos que as boas escutas, são resultado, principalmente 
de uma boa região para recepção, um sistema de antena adequado e muita técnica e paciência do dexista... o rádio é um complemento 
importante, mas não o mais importante neste feixe de variáveis.
Passamos a ser, aquele que adora o receptor que possui, mas está sempre sonhando com um outro que não possui.
Se temos um Transglobe, queremos um Degen DE1103, se temos um Motobrás, queremos um Sony ICF7600GR, se temos um valvulado, 
vivemos sonhando com um Icom R-75.
Somos um bando de insatisfeitos !
Na verdade, deveríamos aprender, que o verdadeiro dexismo, é a capacidade de extrair do equipamento que possuímos, aquilo que de 
melhor ele pode nos proporcionar, e nos apequenamos em lamentações, sem procurar aprender os sutis detalhes que diferenciam o 
dexista do simples “escutador de rádio”.
Vocês se lembram quando surgiram aqueles pequenos receptores transistorizados de duas pilhas “AA”, aqueles do tamanho de um 
maço de cigarros, que cabiam no bolso da camisa ?
Estamos falando destes mesmos, que a gente usava, apenas para ouvir emissoras locais de OM e FM, e que mesmo tendo a banda de 
Ondas Curtas, nunca nos aventuramos a testá-los neste mister.
Pois saibam, que hoje, existe um ramo do dexismo, totalmente voltado para estes receptores, o chamado “ULR-DXing” sigla que vem a 
ser ULR = Ultra Light Radio, e significa nada mais que realizar dexismo em ondas médias, utilizando este tipo de receptores.
Esta onda se iniciou nos EUA, através de um cara chamado Gary De Bock, o qual mostrou para muita gente surpreendida, que aqueles 
pequenos e limitados receptores ( que deveriam se sentir magoados com a discriminação), eram capazes de efetuar escutas de emissoras 
de Ondas Médias de longas distâncias, que possuíam seletividade e sensibilidade suficientes para se efetuar, com eles, a prática do 
dexismo de Ondas Médias com excelentes resultados.
Tal como depois que Colombo colocou um ovo em pé, existem hoje um batalhão de ULR-Dexistas espalhados pelo mundo, com diversos 
clubes especializados e muitas listas de discussões específicas, nos principais idiomas do globo terrestre.
Já tinha lhe passado pela cabeça, que aquela “pequena cacholeta”, construída para divertir crianças, seria capaz de realizar um trabalho desses ?
Nós temos uma grande dificuldade em quebrar paradigmas, e isso limita a nossa criatividade, o nosso desenvolvimento.
É notório o famoso exemplo de paradigma, na pesquisa feita com macacos onde um grupo de cientistas colocou cinco macacos numa 
jaula. No centro dela puseram uma escada e, sobre esta, um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as 
bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão.
Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de porradas. Passado mais algum tempo, nenhum 
macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas.
Então, os cientistas substituíram um dos cinco macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo rapidamente retirado 
pelos outros, que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Aquele macaco novato 
não sabia o motivo, mas não subia mais na escada.  Os macacos haviam criado um paradigma: Subir na escada, representava receber 
um banho de água fria, e isso se tornara uma verdade imutável que deveria ser aceita por todos, mesmo sem entenderem porque.
Nós dexistas, estamos, em grande parte de nossas atividades, criando estes nossos pequenos paradigmas e nos limitando em 
termos de criação e evolução.
Precisamos quebrar estes paradigmas diariamente, e experimentarmos, mesmo que seja aquela experiência que parece a mais improvável 
e elementar que não temos nem coragem de falar sobre ela aos outros... mas mesmo assim experimentemos, pois dela poderá surgir algo 
diferente, que poderá ser um novo passo, uma evolução, um pequeno detalhe que nos facilitará nossas recepções de emissoras.
O dexista deve ser alguém assim, sem preconceitos, disposto a tudo experimentar a tudo praticar, sempre no sentido de evoluir dentro 
da atividade. É um eterno não ter medo do jato de água fria.
É por isso que apresentamos aqui estas palavras, pois se você é daqueles que estão com medo de subir a escada, jamais 
será de fato um dexista.
Dexista é aquele, que põe em dúvida todos os conceitos, mesmos os mais cientificamente provados, e procura dioturnamente novos 
caminhos, novos processos. O Dexista jamais será um apologista do “lugar comum”, será sempre um pesquisador, um caçador de 
novidades evolutivas.
E assim encerramos estas nossas palavras iniciais desta semana, com um conselho:
Não tenha medo de tentar subir a escada, água fria não mata !

Equipe Editorial do @tividade DX
DX Clube do Brasil



OT- EsTudO E PEsquisa

NAVEGANDO ONDAS TROPICAIS
Um espaço reservado, especialmente para os amantes de radio- 

recepção, particularmente, na banda de 2300Khs à 5.050 Khz. 

Adalberto Marques Azevedo

Caros amigos,

Em mais um Navegando Ondas Tropicais, estamos de volta, 
com novas informações, notícias e dicas a todos os amantes 
de nossas queridas Ondas Tropicais. Desejamos a todos 
uma agradável e proveitosa leitura e que nos forneçam 
informações de retorno sobre suas opiniões á cerca desta 
nossa publicação. 

Nesta semana, não irei apresentar esta seção nos mesmos 
moldes que apresentava anteriormente, separando o País, 
a emissora e o LOg, mas sim apresentarei as observações 
todas em conjunto, como um bloco só, por apresentarem 
desta maneira, acredito um atrativo maior e facilitarem mais 
a leitura e entendimento daquilo que se deseja transmitir 
sobre a escuta em questão.
Como no caso a escuta foi feita pelo próprio autor, fica ainda 
mais fácil ir detalhando as observações
A escuta, foi da Rádio Sonder Grense, que emite desde a África 
do Sul, e então está em seguida o LOG, a Emissora e o país.

3320 0216 10/03 Rádio Sonder Grense, Meyerton, Africa 
do Sul, Africâner, px musical e ID, sinal muito variável e 
com muito ruído no canal, mas mesmo assim permitindo 
a identificação completa da emissora. Muito pouco tempo 
após i niciar a escuta as condições de captação melhoraram 
sensivelmente até se tornarem quase que completamente 
excelentes. Iniciei a escuta ás 0216 UTC, mas mantive na 
mesma freqüência até ás 0238 UTC, pois as condições 
iniciais da captação não se mostravam propícias e eu 
desejava ouvir o identify da emissora, que já é meu conhecido 
e me tornaria a identificação mais simples. E eles demoram 
bastante a apresentar a identificação.
Na escuta eu utilizei um receptor Sangean ATS909 e uma 
antena dipolo encurtada para OT, com balum 4:1. O sinal, 
não carece de maiores detalhamentos pois por si só já se 
demonstra, pois foi de 54544.
A emissora já é velha conhecida, mas nos últimos tempos 

não estava pintando no meu 
dial, somente hoje, quando 
estava fazendo um Band Scan 
de Ondas Tropicais, iniciando 
em 2.300 kHz, o receptor 
parou nos 3.320 kHz e eu 

sabia que poderia ser somente a Sonder Grense, mas isso 
não basta para se registrar um LOG. Para colocarmos que 
ouvimos uma determinada emissora, temos que ter certeza 
absoluta disso, e nada melhor que ouvir o seu identify para 
eliminar qualquer dúvida.
O bom de captarmos emissoras como esta é que o tempo 
passa e a gente vai curtindo a programação musical que 
sempre é muito agradável. 
Por sinal, para minha surpresa, eles tocaram até o Cuitelinho 
com Pena Branca e Xavantinho, uma melodia que jamais 
esperaria ouvir, partindo de um transmissor localizado na 
África do sul.
Por sinal a África do Sul, que será o palco da próxima Copa 
do Mundo e Futebol, em 2010,  é o país mais meridional 
do continente africano. Seu litoral estende-se por mais de 2 
798 km, e é banhado pelos oceanos Atlântico e Índico.

A África do Sul limita-se 
ao norte com a Namíbia, 
Botsuana e Zimbabwe, e 
ao leste com Moçambique 
e Suazilândia, e o Reino 
do Lesoto é um enclave 
independente cercado pelo 
território sul-africanoO país 

possui três capitais: Pretória, Cidade do Cabo e Bloemfontein.
A África do Sul é famosa por sua diversidade cultural, 
linguística e religiosa, com onze línguas oficiais 
reconhecidas na constituição, mas dois idiomas 
predominantes (Africâner e Inglês).
O inglês é o idioma mais falado na vida pública oficial e 
comercial, embora seja apenas a quinta língua doméstica 
mais falada.O país é etnicamente diversificado, com as 
maiores comunidades caucasianas, indianas e mestiças 
da África. Embora 79,6% da população seja negra, esta 
categoria não é nem linguisticamente, nem culturalmente 
homogênea, pois seus integrantes falam línguas bantu 
diferentes, das quais nove são oficialmente reconhecidas. 
Em 2007, a população da África do Sul era estimada em 
47,9 milhões de habitantes.
O sistema de segregação racial (apartheid) começou a 
ser desmontado em 1990, de modo que a primeira eleição 
democrática da África do Sul, em 1994, levou ao poder Nelson 
Mandela e o partido do Congresso Nacional Africano.
A Rádio Sonder Grense, de modo diverso da grande maioria 
de emissoras Africanas, trata-se de uma emissora moderna, 
que realiza emissões de radiodifusão pública, em Africâner, 
atingindo praticamente todos os cantos da África do Sul. 

Pretória



Segundo informam em 
seu próprio site, ela é 
uma emissora montada 
para um público alvo 
enquadrado em três 
blocos de idades:  de 
35 - 49 anos, de 16-24 
anos  e de  50 anos. 
O formato básico da 
emissora é utilizando 

falas, intercaladas por música composta por uma mistura de 
pop e rock e hits suaves , as falas são predominantemente 
em africâner, enquanto a música é aproximadamente 60% 
em Inglês, e 40% africâner, podendo apresentar alguns 
números de diversos outros países e idiomas, mas sempre 
em percentual muito baixo.
A web página desta emissora está no endereço 
http://www.rsg.co.za
Uma curiosidade sobre o endereço da emissora na web, 
está no seu sufixo .za, que é o código usado na Internet, 
pela África do Sul. 
Este .za no final do nome dos sites da África do sul provém das 
iniciais do nome do país em neerlandês - Zuid-Afrika - embora 
o neerlandês não seja mais uma das línguas oficiais do país.
Em 1925, o africâner juntou-se ao inglês e o neerlandês, 
como língua oficial. Na Constituição sul-africana de 1961, 
o neerlandês foi completamente excluído como língua 

oficial, permanecendo o inglês e o africâner. Em ambas 
as línguas, as iniciais do país seriam SA (South Africa, em 
inglês, e Suid-Afrika em africâner). Porém, como o domínio 
.sa já era usado pela Arábia Saudita (Saudi Arábia), o 
código .za foi adotado.
Outra curiosidade da web página da emissora, é que ela 
está toda em holandês, mesmo não sendo mais este um 
idioma oficial do país, o que julguei deveras curioso.
Trata-se de uma emissora totalmente Holandesa, montadas 
para Holandeses, como podemos observar pelos nomes 
dos componentes de sua equipe profissional, onde não 
aparece nenhum Sul-Africano, bem como na apresenta’;cão 
gráfica da página notamos uma ocidentalização completa, 
sem nenhum personagem ou cena africana, nem parece ser 
uma emissora da África.
As emissões da Rádio Sonder Grense em Ondas Curtas, 
são efetuadas de 0500 ás 0700 UTC, na freqüência de 7.185 
kHz, de 0700 ás 1800 UTC na freqüência de 9.650 kHz e de 
1800 ás 0500 UTC na freqüência de 3.320 kHz. 
Dentro do país, a emissora efetua retransmissões em 
FM, para Heidelberg na freqüência de 100.8 MHz, para 
Johannesburg na freqüência de 101.5 MHz, para Menlo 
Park na freqüência de 102.1 MHz, para Pretoria na 
freqüência de 101.0 MHz e para Welverdiend na freqüência 
de 102.0 kHz.
Contatos com a emissora podem ser no seu site, na página 
http://www.rsg.co.za/adverteer_kontak_eng.asp 

Joanesburg

OT-BaNd sCaN

Na seção Band Scan desta semana, ao invés de apresentarmos uma relação das emissoras de Ondas Tropicais que estão 
sendo captadas npo momento, apresentamos uma relação de todas as emissões em português que são feitas na Banda 
de Ondas Tropicais. Para determinar os parâmetros, utilizamos o bandwith de 2.300 á 5.050 kHz segundo a legislação 
brasileira de telecomunicações e não 2.300 kHz á 5.700 kHz como é utilizado internacionalmente.
Acreditamos que a presente relação será uma boa referência para aqueles que desejam fazer escutas, em nosso idioma, 
na banda de Ondas Tropicais.

RELAçãO DA EMISSORAS QUE EMITEM EM PORTUGUêS NA BANDA DE ONDAS TROPICAIS

A presente relação foi confeccionada á partir dos dados da lista Nagoya, referente ao período B08

kHz Emissora                    UTC Dias              kW Local                                        ITU

2380 R.Educadora                    2000-1030 Diariamente .25 Limeira                                        B
3205 R.Ribeirao Preto       0700-0400 Diariamente 1 Ribeirao Preto                           B
3210 R.Mocambique                    1600-0510 Diariamente 100 Maputo                                        MOZ
3245 R.Clube Varginha       0830-0400 Diariamente 1 Varginha                           B
3255 R.Difusora 6 de Agosto       0930-0250 Diariamente 1 Xapuri AC                           B
3280 R.Mocambique                    1600-0510 Diariamente 100 Maputo                                        MOZ
3325 R.Nossa Voz                    0600-2400 Diariamente 2.5 Sao Paulo SP                           B
3345 CHANNEL AFRICA       1900-2000 Diariamente 100 Meyerton                           AFS
3365 R.Cultura                    0700-0300 Diariamente 1 Araraquara                           B
3375 R.Clube                    0800-0400 Diariamente 5 Dourados MS                           B
3375 R.Municipal                    0900-1300 Diariamente 5 Sao Gabriel da Cach AM B
3375 R.Municipal                    2100-0100 Diariamente 5 Sao Gabriel da Cach AM B
3380 BBC                                 0430-0530 2° á 6° Feiras 100 Meyerton                           AFS
3380 BBC                                 2030-2100 2° á 6° Feiras 100 Meyerton                           AFS
3955 FAMILY RADIO                    1900-2000 Diariamente 100 Meyerton                           AFS
4755 R.Imaculada Conceição       0700-0300 Diariamente 10 Campo Grande MS              B



OT-NEws

4760 TRANS WORLD RADIO      1630-1645 2° e 5° Feiras 100 Manzini                                        SWZ
4765 R.Rural                                 0800-0300 Diariamente 10 Santarem PA                           B
4775 R.Congonhas                    0800-0100 Diariamente 1 Congonhas                           B
4785 R.Brasil 5000                    0900-0200 Diariamente 1 Campinas                           B
4805 R.Difusora do Amazonas     0930-1330 Diariamente 10 Manaus AM                           B
4805 R.Difusora do Amazonas     1500-1800 Diariamente 5 Manaus AM                           B
4805 R.Difusora do Amazonas     2000-0100 Diariamente 10 Manaus AM                           B
4815 R.Difa                                 0755-0355 Diariamente 10 Londrina PR                           B
4825 R.Cancao Nova                    0000-2400 Diariamente 10 Cachoeira Paulista              B
4825 R.Educadora                    0830-0300 Diariamente 5 Braganca PA                           B
4845 R.Cult.Ondas Tropicals       0800-0200 Diariamente 10 Manaus AM                           B
4845 R.Ibitinga-Ternura FM       0800-0200 Diariamente 1 Ibitinga                                        B
4865 R.Alvorada                    0000-2400 Diariamente 5 Londrina PR                           B
4865 R.Missoes da Amazônia       0600-2200 Diariamente 5 Obidos                                        B
4865 R.Verdes Florestas       1030-1400 Diariamente 5 Cruzeiro do Sul AC              B
4865 R.Verdes Florestas       2300-0300 Diariamente 5 Cruzeiro do Sul AC              B
4875 R.Roraima                    0800-0400 Diariamente 10 Boa Vista RR                           B
4885 R.Clube do Para       0000-2400 Diariamente 2 Belem PA                           B
4885 R.Difusora Acreana       0900-0400 Diariamente 5 Rio Branco                           B
4895 R.Novo Tempo                    0000-2400 Diariamente 5 Campo Grande MS              B
4905 Nova R.Relogio                    0830-0300 Diariamente 5 Rio de Janeiro                           B
4905 R.Anhanguera                    0800-0500 Diariamente 1 Araguaina                           B
4915 R.Anhanguera                    0800-0500 Diariamente 25 Goiania                                        B
4915 R.Difusora de Macapá       0000-2400 Diariamente 10 Macapa AP                           B
4925 R.Educacao Rural       1000-1530 Diariamente 5 Tefe AM                           B
4925 R.Educacao Rural       2000-0200 Diariamente 5 Tefe AM                           B
4935 R.Capixaba                    0000-2400 Diariamente 1 Vitoria                                        B
4945 Emissora Rural                    0800-0400 Diariamente 1 Petrolina                           B
4950 R.Nacional Angola        0000-2400 Diariamente 15 Mulenvos                           AGL
4955 R.Cultura                    0700-0300 Diariamente 1 Campos RJ                           B
4965 R.Alvorada                    2200-0200 Diariamente 5 Parintins AM                           B
4975 R.Iguatemi FM                    0000-2400 Diariamente 1 Sao Paulo SP                           B
4985 R.Brasil Central                    0000-2400 Diariamente 10 Goiania                                        B
4990 CVC INTERNATIONAL       1905-2205 Diariamente 100 Meyerton                           AFS
5015 R.Brasil Tropical       0000-2400 Diariamente 1 Cuiaba                                        B
5015 R.Pioneira                    0000-2400 Diariamente 5 Teresina                           B
5025 R.Vale do Xingu                    0800-0100 Diariamente 1 Altamira                           B
5025 R.Vale do Xingu                    0900-0200 Diariamente 1 Altamira                           B
5035 R.Aparecida                    0800-0300 Diariamente 10 Aparecida SP                           B
5035 R.Educacao Rural       1000-0100 Diariamente 5 Coari AM                           B

O OT-News desta semana fala de emissoras nacionais, das 
emissões em Ondas Tropicais indianas, de uma ótima relação 
de monitoramento de Ondas Tropicais mundiais, e mais uma 
série de outras notícias, que julgamos serem importantes 
transmitirmos aos aficcionados desta nossa maravilhosa 
banda de recepção de 2.300 kHz á  5.700 kHz.

RÁDIO CULTURA ONDAS TROPICAIS, MANAUS – AM. 
O dexista Mikhail Timofeyev, desde o nordeste da cidade 
de St. Petersburg, na Rússia, usando um receptor Sangean 
ATS 909, e uma antena long Wire de 15 metros; captou, 
no dia 06 de março passado, no período de 0137 ás 
0200 UTC, a Rádio Cultura Ondas Tropicais, de Manaus, 
Amazonas; emissora que temos certa dificuldade de captar 
no sudeste do país, visto operar na mesma freqüência 
da Rádio Mauritânia(4.845 kHz), que chega para nós em 

melhores condições. Esta captação torna-se importante, 
por nos mostrar que a emissora brasileira continua firme no 
ar dentro das Ondas Tropicais.

EDIçõES GRATUITAS DO MONITOR DE 
BANDAS TROPICAIS DA DSWCI.

O Anker Petersen, emérito dexista da Dinamarca, 
especialista em Ondas Tropicais, realiza há 10 anos um 
trabalho fundamental na emissão de u ma relação atualizada 
das Doméstica Broadcasting Survey (DBS), publicado pela 
DSWCI, mensalmente, como o registro das atividades de 
cada estação. 
Á partir de janeiro de 2005, ele passou a também publicar 
mensalmente o MTC – Monitor de Bandas Tropicais, 
através da DSWCI, abrangendo as freqüências de 2300 
á 5700 kHz; uma relação onde é mostrado as escutas, 



em Ondas Tropicais, excetos as emissoras piratas, que 
os dexistas efetuaram no período, ao redor do mundo, 
incluindo observações oriundas de 33 países diferentes 
de seis continentes. Trata-se de uma relação atualizada e 
muito confiável sobre o mundo das Ondas Tropicais, pois se 
baseia naquilo que está sendo captado pelos dexistas.
A edição de 2008 do Monitor de Ondas Tropicais, tem cinco 
páginas, e pode ser observado, num serviço gratuito da 
DSWCI, no endereço http://www.dswci.org
Ao abrir a página, basta clicar do lado esquerdo sobre 
“DSWCI Tropical Bands Monitor (TBM)”, que irá para a 
página de Dowload e nela se verá que se pode baixar as 
edições de 2005 a 2008 gratuitamente.

EMISSõES DA ALL INDIA RADIO, 
EM ONDAS TROPICAIS.

Em Ondas Tropicais, a All Índia Rádio, possui o seguinte 
esquema de emissões:
Em 3.945 kHz, em Nepali, de 0130 ás 0245 UTC; em 3.945 
kHz, em Hindi, de  0230 ás 0245 UTC; em 3.945 kHz, em 
English de  0245 ás 0300 UTC; em 3.945 kHz, em Nepali 
de  1330 ás 1430 UTC; em 3.945 kHz, em Urdu de  1430 ás 
1735 UTC; em 4.860 kHz, em Híndi de  1220 ás 1230 UTC; 
em 4.860 kHz, em Hindi de  1230 ás 1235 UTC; em 4.860 
kHz, em Hindi de  1235 ás 1240 UTC; em 4.860 kHz, em 
Sanskrit de  1240 ás 1245 UTC; em 4.860 kHz, em Hindi de  
1245 ás 1315 UTC; em 4.860 kHz, em Nepali de  1330 ás 
1430 UTC; em 4.860 kHz, em Urdu de  1430 ás 1930 UTC 
em 5.015 kHz, em Punjabi de  1400 ás 1410 UTC.

RADIO ALGÉRIENNE, DA ALGÉRIA
Mesmo sendo uma emissora Africana, a Radio Algérienne, 
da Algéria, deve ser considerada como França, em termos de 
radio país, pois as suas emissões, de 500 kW,  são efetuadas 
mediante um serviço da TDF, em Issoudun,na França.
Ela, que tem aparecido regularmente dos diais dos nossos 
receptores, tem um site no endereço www.algerian-radio.dz , 
O seu endereço postal é Radio Algérienne, 21 Boulevard 
des Martyrs, Algiers, Algeria e o seu endereço de E-mail é 
info@algerian-radio.dz  Ela emite em diversas freqüências 
diferentes de Ondas Curtas, mas em Ondas Tropicais, ela 
possui duas emissões diárias, somente na freqüência de 
5.865 kHz, de 0500 ás 0700 UTC e de 2100 ás 2300 UTC. 

Esta semana, o OT-Shack falará sobre dois assuntos úteis; 
um se trata de um procedimento do dexista, o qual significa 
em muito a facilidade nas suas atividades e o outro é um 
dispositivo de alta importância em todo shack.

PADRONIZAçãO NOS REGISTROS DE ESCUTAS
Este é um assunto que ás vezes é um pouco 
controverso, nas listas de dexismo, mas que é de 
suma importância..
Falando um pouco sobre padronização do registro das 
escutas, devo esclarecer  que não existe um sistema 
oficialmente definido para isso. O que existe é uma 
maneira de registrar, aceita pela grande maioria de 

dexistas no mundo a qual é também utilizada a muitos 
anos pelos membros do DX Clube do Brasil e daqual 
faço um detalhamento no seguimento deste artigo.
Esta padronização, não se trata de um modismo do 
DXCB, ou uma coisa que queira ser imposta aos demais 
dexistas. Trata-se de uma maneira que torna uniforme 
todos os registros e desse modo permite uma maior 
facilidade de comparação e avaliação das escutas 
registradas. Outra grande importância para o uso desta 
padronização de registros de escutas (Logs) é por 
facilitar sobremaneira a publicação dos mesmos nos 
boletins eletrônicos e impressos, evitando o trabalho 
de redigitação pelos editores destes periódicos. 
Devo ainda acrescentar, que pessoalmente, tal 
como todos, sou também, uma pessoa resistente 
ás mudanças.
Tenho dificuldades, para registrar os meus 
Logs de maneira padronizada e para isso faço 
consultas quando estou fazendo a redação dos 
mesmos no computador.
Mas á medida que passo a fazer isso, as dificuldades vão 
desaparecendo e em pouco tempo estou registrando 
os mesmos, sem dificuldades.  A capacidade de 
assimilação de nossa massa cefálica é imensa.
Outro detalhe importante, é sobre o uso de abreviaturas 
nos registros das escutas. 
É importante utilizarmos as abreviaturas existentes 
na relação de abreviaturas da página do DX Clube 
do Brasil (www.onsascurtas.com) , pois agindo assim 
teremos um cabedal de registros com uma definição 
determinada, do entendimento geral, evitando 
aquelas abreviaturas pessoais que somente o 
próprio autor entende.
Mas vamos aos detalhes sobre a padronização dos 
registros de escutas:
- Frequência da escuta ( sem mencionar KHz e 
sem ponto)
- Data da escuta ( Na forma dia e mês somente, 
separando-os por "barra" (/).
- Horário de início da escuta ( Utilizar horário UTC, 
horsa e minutos, sem dois pontos separando-os)
- Nome da Emissora ( Abreviando Rádio com "R." )
- Localização da Emissora ( Mencionar Município e 
Estado ( separados por Vírgula ( , ) .
- Detalhes da Escuta - Citar de maneira bem resumida 
e utilizando abreviaturas DX se necessário, sendo 
que só serão aceitas as abreviaturas constantes da 
relação de abreviaturas DX que o dexista poderá 
fazer dowload na página do DX Clube do Brasil, em 
www.ondascurtas.com
- Comentário adicional - Quando o escuta tiver alguma 
informação adicional sobre a emissora, poderá incluí-
la em seguida ao item detalhes. Algo como: faz parte 
de uma rede, mudou de nome, Transmite
em paralelo em outra frequência, etc...
- Código SINPO
- Sigla do Nome do Radioescuta.
- O conjunto de escutas feitas deverá ser organizado, 
uma escuta por linha,  na ordem crescente de 
freqüências

OT- sHaCK



Por exemplo:
Se eu captei a Rádio Globo Barbacena, em 820 KHz, no 
dia  15 de fevereiro de 2008, ás 12 horas e 30 minutos UTC, 
onde ouvi o programa  Globo no Ar, e estava com excelente 
qualidade de sinal e áudio, sem interferências
Ao final dos registros do Log deverei apresentar-me e citar os 
equipamentos utilizados nas escutas da seguinte maneira:
Nome
Cidade e Estado
Receptor Utilizado (marca e modelo)
Antena(s) Utilizada(s)
Cidade e Estado
Endereço Eletrônico.
Assim o registro desta escuta, dentro da padronização, 
ficará assim:

820 15/02 1230 R.Globo Barbacena – Barbacena,MG – px 
Globo no ar – 5555 – AMA

Radioescuta: Adalberto Marques de Azevedo
Receptor : DEGEN DE1121
Antena : Loop magnética tipo RGP3
Barbacena - MG

Nada  impede que á identificação final do dexista, possa ser 
acrescentado endereço completo, Grid Locator, localização 
geográfica, etc...

A IMPORTÂNCIA DO ATERRAMENTO

Como dizem os norte-americanos, um Ground System, ou 
seja um sistema de aterramento é de primordial importância 
para todo shack de radioescuta.
Quando menciono o aterramento, não estou falando em 
sistema de aterramento para proteção da estação contra 
descargas atmosféricas, pois este deverá ser um sistema 
muito mais efetivo, com capacidade de drenar grandes 
correntes para terra; o aterramento que menciono neste 
artigo se trata do aterramento que o radioescuta irá 
utilizar como complemento em seu sistema de recepção 
com a finalidade de drenar para terra os sinais de baixa 
intensidade, provocados por eletricidade estática e outros 
fenômenos e que causam muito ruído na recepção de 
emissoras de rádio.
Por ter esta finalidade primordial de derivar para a terra 
os sinais interferentes, o aterramento tem um grande 
importância na melhoria das condições de escuta, pois 
permite ao dexista, eliminar aquela “zoeira” perturbadora, 
tornando o canal mais limpo, facilitando a demodulação do 
áudio da emissora que se pretende escutar. 
Este tipo de aterramento requer, porém, alguns cuidados, 
para que seja realmente efetivo.
Não basta enterrar uma haste metálica no chão e conectar 
um fio que servirá de conexão de aterramento.



Existem alguns fatores que tem de ser observados, que 
são as condições de drenagem de sinais que o solo irá 
oferecer.
Para se melhorar estas condições, existem alguns artifícios 
que o radio escuta poderá utilizar, melhorando o desempenho 
deste sistema de aterramento.
Se você deseja construir um sistema  destes, recomendo 
que inicie cavando um buraco circular com cerca de 40 
centímetros de diâmetro e por uns 50 centímetros de 
profundidade.
Dentro desde buraco, bem ao centro é que deverá se fincar 
a haste de aterramento, a qual deverá ser do tipo apropriado 
utilizado nas entradas de alimentação residenciais, ou seja 
uma haste de material galvanizado ou uma haste recoberta 
por cobre. Além disso esta haste deverá ter 2 metros de 
comprimento no mínimo.

Ela deverá ser enterrada cerca de 1,40 metros no centro do 
buraco, e após isso se completa todo o buraco com pedra 
britada de aproximadamente 2 cm de tamanho.
Fazendo-se isso, acontecerá de ficar cerca de 10 cm da 
haste aparecendo na superfície após a colocação da pedra 
britada.
Será nesta terminação da haste que deverá se fazer a 
conexão do fio de aterramento, o qual, poderá ser um 
condutor flexível de 1 ou 1,5 mm de seção. 
Deverá se colocar água periodicamente dentro deste buraco, 
para manter o solo úmido, ao redor da haste, aumentando a 
condutibilidade do mesmo e por conseguinte, aumentando 
a capacidade do mesmo de drenar os sinais para terra.
Na figura seguinte detalhamos a construção deste sistema 
de aterramento. 

Caros amigos, ao final de mais uma coluna “Navegando Ondas Tropicais”, continuamos solicitando o retorno das opiniões, 
críticas e sugestões á coluna, através do E-Mail: adalberto.azevedo@gmail.com

Um grande abraço a todos, 

Adalberto Marques de Azevedo



ONDAS TROPICAIS:

ÁFRICA DO SUL:
3320 kHz - R. Sonder Grense - Meyerton-AFS 
Recebido carta QSL full data. 
27 dias. 
V/S: Kathy Otto. 
IR enviado por e-mail: ottok@sentech.co.za .
QTH: Private Bag X06, Heneydew 2040, África do Sul 
(Itamar Nunes, Cuiabá, MT, Brasil)
3320 kHz - Sonder Grense 
Recebida carta QSL full data do Sentech. 
193 dias (52 dias após follow up). 
V/S: Kathy Otto. 
O informe foi enviado para o seguinte e-mail: 
tydemanc@sentech.co.za (reenviei o informe para esse 
e-mail, pois, ao enviá-lo para o e-mail da Kathy, recebi uma 
resposta me dizendo que ela se encontrava de férias). 
QTH: Sentech, Private Bag X06, Honeydew 2040 - South África 
(Rubens Ferraz Pedroso, Bandeirantes, PR, Brasil)

ONDAS CURTAS:

ESTADOS UNIDOS:
7150 kHz, 11720 kHz - WYFR - Novosibirsk - RUS e 
Okeechobee - USA 
Recebido dois bonitos cartões QSL comemorativos dos 
30 anos da emissora, 12 calendários de bolso, 1 adesivo, 
folheto religioso (A quiet time) e livreto religioso (Principios 
fundamentales del estudio bíblico). 
46 dias. 
V/S: ??. 
Informes enviados para o seguinte e-mail : 

espanol@familyradio.com
QTH: Family Stations Inc, International Headquarters, 290 
Hegenberger Road, Oakland, CA - 94621
(Rubens Ferraz Pedroso, Bandeirantes, PR, Brasil)

AUSTRIA:
7325 kHz - R. Austria 1  Int. 
Recebida carta de confirmação.
15 dias.
Informe enviado para roi.service@orf.at .
(Hector Goyena, Buenos Aires, Argentina)

ESTADOS UNIDOS:
7470 kHz, 9620 kHz, 17730 kHz - R. Free Asia - ? 
Recebido três cartões QSL confirmando recepção do 
programa em tibetano. 
28 dias. 
V/S: ?. 
IR enviado por e-mail: qsl@rfa.org . 
QTH: 2025 M Street NW, Suite 300, Washington DC, 20036, EUA
(Itamar Nunes, Cuiabá, MT, Brasil)

REPÚBLICA CHECA:
11600 kHz - R. Praga.
Recebido cartão QSL acompanhado de esquema de 
programação e uma esponja.
5 dias.
V/S: Ilegível.
Informe enviado para: cr@radio.cz .
(Javier Robledillo Jaén, Elche (Alicante), Espanha)

Facilite o trabalho dos editores:
Envie seus dados de QSL com formatação próxima da publicada.

A Antena RGP3 é produzida exclusivamente pelo DX Clube do Brasil sob a supervisão 
do dxista e amigo Rene Gustavo Passold.

Sinônimo de qualidade e tradição a RGP3 original é incomparavel.
Envio pelo correio para todo o Brasil via SEDEX ou PAC.
Interessados favor contatar em particular e não via lista !

Favor enviar CEP ou fazer o pedido diretamente via site paracalculo 
do valor de frete via PAC e SEDEX !

http://www.amantesdoradio.com.br/loja_on-line.htm#rgp3
PU2LZB Renato Uliana (11) 3436-5325 (11) 8191-3207 (novo)

www.amantesdoradio.com.br



LOGGINGS
SAMUEL CASSIO MARTINS

1520 BRASIL: R. Cultura, Timbó-SC, 21/03 0132. Advs, 
Auto-Escola Rainha ‘em Timbó’, 24432
1520 BRASIL: R. Continental, Rio de Janeiro-RJ, 21/03 0125. 
Px religioso, ‘Radio Continental, Rio de Janeiro’, 44544
1540 BRASIL: R. Litoranea, Guaratuba-PR, 21/03 0113. 
Advs. Loja de Construção,... ‘Guaratuba’, 24442
1580 BRASIL: R. Cultura, Santos Dumont-MG, 21/03 0051. 
Mx sertaneja, advs, id: ‘ZYL290, 1580 kHz, Radio Cultura 
AM, Santos Dumont, Minas Gerais,..., Radio Cultura, você 
ouve, você gosta’, 35443
1580 BRASIL: R. Pomerode, Pomerode-SC, 21/03 0100. 
Advs, Prefeitura de Pomerode, distribuidora de revistas, 
‘Pomerode, sempre melhor...’, px ‘Emoções’, com músicas 
de Roberto Carlos, 35433
1580 BRASIL: R. Resende, Resende-RJ, 21/03 0106. Advs sobre 
a dengue, Prefeitura de Porto Real, id ‘Resende AM’, 24442
760 BRASIL: R. Nereu Ramos, Blumenau-SC, 17/03 2326. 
‘Radio Nereu Ramos, a rádio que informa e forma opiniões’, 
mx sertaneja, 35443.
1470 BRASIL: R. Barra do Pirai, Barra do Pirai-RJ, 18/03 
0010. Advs, id ‘Radio Barra do Pirai AM’, 35433.
1480 BRASIL: R. Duque de Caxias, Duque de Caxias-RJ, 
18/03 0005. Advs de Duque de Caxias, id ‘RDC’ (como é 
conhecida a emissora), 35433
1080 BRASIL: R. Capital, Juiz de Fora-MG, 17/03 0036. Px 
da IPDA, referencias de sobra a Juiz de Fora, 34433
1080 BRASIL: R. da Universidade, Porto Alegre-RS, 17/03 0042. 
Mx clássica (estilo inconfundível da programação noturna da 
emissora), 45433 (num determinado momento, um sinal melhor 
que as emissoras que ouço aqui de Guarulhos ou Osasco)
1080 BRASIL: R. Clube, Indaial-SC, 17/03 0048. Menção a 
Santa Catarina, Indaial, id: ‘Radio Clube de Indaial’, 23422 
QRM: Radio da Universidade, PA 1080.
Nota: Ajustada a antena principal (loop de quadro MCJ-81) e 
a antena auxiliar (horizontal 20 m de cordoalha) no faseador, 
a alternância dos sinais em 1080 foi simples e fácil, um leve 
giro do botão de fase, trazia uma qualidade de sinal mais 
do que aceitável. As 3 emissoras presentes e separadas 
umas das outras. Em //, as 3 emissoras se encontravam 
literalmente incompreensíveis.
1120 BRASIL: R. Mais, São José dos Pinhais-PR, 17/03 
0100. Px de estúdio, id: ‘Radio Mais’, 45444 (primeira vez 
que a sintonizo por aqui)
1150 ARGENTINA: LT9 Radio Brigadier López, Sante Fe, 
SS, 17/03 0110. Tx esportiva, ‘equipo de Los Andes’, advs 
de Santa Fe (anulamento completo da Radio Tupi, emissora 
local em SP), 35443
1160 BRASIL: R. Espírito Santo, Vitória-ES, 17/03 0118. 
Mx instrumental,jingle ‘Radio Espírito Santo e você...’, (a 
última vez que havia ouvido esta emissora foi em 2004, em 
Itatiaiuçu, 70 km de Belo Horizonte. Por aqui, São Bernardo, 
muito difícil de chegar, porém, foi possível ajustar o sistema 
para chegar bem), 35443

ONDAS MEDIAS

ESCUTAS DE LUIz EDUARDO LOPES DA SILvA
SALvADOR - BA - BRASIL
Rx: SONy ICF 7.600GR
ANT: FERRITE/TG-34/LOOP- RGP3/LOOP BLINDADA

BRASIL
1.480 17/03 21:15 Radio Cidade Simão Dias; SE P Advs-
Padaria Pão de Mel 33333 LELS.
720 18/03 02:05 Radio Guaíba Porto Alegre; RS P Nx-
noticias 22222 LELS.
1.050 18/03 02:25 Radio Capixaba Vitória, ES P Px-Igreja 
Pentecostal Deus É Amor 22222 LELS.
540 18/03 02:40 Radio Fluminense AM Niterói, RJ P Mx- É 
Proibido Fumar 22222 LELS.
1.390 20/03 02:10 Radio Itatiaia do Triângulo Uberlândia, 
MG Px-Apito Final 32222 LELS.
770 20/03 20/03 21:15 Radio Manhumirim Manhumirim, MG 
P Px- 22222 LELS.
770 22/03 02:40 Radio Atalaia de Sergipe Aracaju, SE P Px-
Evangélico 32222 LELS.
ARGENTINA
950 18/03 02:05 Radio Belgrano Buenos Aires, Argentina S 
Px- Entrevista 33333 LELS.
1.190 18/03 02:50 Radio America Buenos Aires, Argentina S 
Nx-Entrevista 22222 LELS.
1.620 18/03 03:00 Radio AM 16-20 Mar Del Plata, Argentina 
S Mx-Americana 32222 LELS.
1.640 18/03 03:05 Radio Hosanna Isidro Casanova(BA), 
Argentina S Px-Evangelica 32222 LELS.
870 20/03 02:50 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina S 
Advs- PRESIDENCIA DE LA NACION 43333 LELS.
710 22/03 02:35 Radio Diez Buenos Aires, Argentina S Px-
Cumpleaños 43333 LELS.
URUGUAY
770 20/03 02:30 Radio Oriental Montevideo, Uruguay S Px-
Futebol 32222 LELS.
PARAGUAY
780 20/03 02:40 Radio Primero de Marzo Asuncion, 
Paraguay S Mx-Musica paraguaya 33333 LELS.

ESCUTAS DE RUDOLF GRIMM
SãO BERNARDO, SP, BRASIL
Rx: KENwOOD R-1000 ,FASEADOR MFJ-1026
ANT. PRINCIPAL: LOOP DE QUADRO MCJ 80 CM,
ANT. AUxILIAR: HORIzONTAL 22 M (CORDOALHA)

1310 BRASIL: R. Horizonte, Capão da Canoa-RS, 21/03 
0201. Advs., com referencias a ‘aqui em Capão da Canoa’. 
Id: ‘ZYK371, 1310 kHz, Radio Horizonte, Capão da Canoa, 
litoral norte do Rio Grande do Sul’, 34443



ESCUTA DE MICHEL vIANI
OSASCO - SP, BRASIL
Rx: SONy ICF-2001D
ANTENA LOOP DE QUADRO.

1010  15/03  0008  B, Radio Estancia, Jacutinga, MG, ann 
obra da prefeitura municipal, id, mx Maysa, 33433  MV

ESCUTAS DE MURILO FONTES 
OURO PRETO MG, BRASIL
SANGEAN ATS 909/SONy 7600G
LOOP DE FERRITE DE CONSTRUçãO CASEIRA, FIO 
LONGO 22M, ACOPLADOR P/ OM

BRASIL
20/03/09:
1590- Rádio Globo Lambari (presumido), Lambari MG, 
2144. Loc. OM, px Globo Esportivo. SINPO- 33433.
1560- Rádio Grande Rio AM, Itaguaí RJ, 2203. Loc. OM, mx 
com Roberto Carlos, px de cunho religioso. A ID foi falada 
várias vezes como “R. Grande Rio AM”, e não Continental.. 
SINPO- 45333.
1550- Rádio Guarujá AM, Guarujá SP, 2328. Loc. OM, mx’s 
pop internacionais, ID. SINPO- 32232. 
1540- Rádio Globo Conselheiro Lafaiete, Cons. Lafaiete MG, 
2335. Loc. OM, px Quintal da Globo, ID. SINPO- 44333. 
1530- Rádio Clube, Pouso Alegre MG, 2340. Loc. OM, nx’s 
esportivas em rede com a Itatiaia BH, ID. SINPO- 33333. 
1520- Rádio Iguatemi AM, Moji das Cruzes SP, 2347. Loc. 
OM, mx’s MPB, ID. SINPO- 34333. 
1420- Rádio Guarujá AM, Florianópolis SC, 2357. Loc. OM, 
adv Marmoraria Florianópolis, ID. SINPO- 43343.
19/03/2009:
550- Super Rádio Educação e cultura, Sertãozinho SP, 2130. 
Loc. YL/OM, px de cunho religioso, ID. SINPO- 34344. 
590- Rádio Cultura, João Monlevade MG, 2145. Loc.OM, 
mx’s MPB, ID. SINPO- 35444. 
600- Rádio Gaúcha, Porto Alegre RS, 2147. Loc. OM/OM, 
px esportivo sobre futebol, em seguida, começou o px 
Correspondente Gaúcha SAT, ID. SINPO- 45454. 
610- Rádio Itatiaia, Belo Horizonte MG, 2155. Loc. OM, px 
reunião da turma do bate bola, ID. SINPO- 55555. 
620- Rádio Jovem Pan, São Paulo SP, 2100. Loc. OM/OM, 
adv blog Mundo da Jovem Pan, nx’s, ID. SINPO- 55555. 
20/03/2009:
700- Rádio Eldorado, São Paulo SP, 0026. Loc. OM/YL, adv 
filme “Lula o Filho do Brasil”, ID. SINPO- 54555. 
720- Rádio Guaíba, Porto Alegre RS, 0029. Loc. OM, px 
esportivo sobre futebol, locutor fala sobre o Internacional, 
adv agua mineral Sarandi. SINPO- 43454. 
740- Rádio Sociedade, Salvador BA, 0038. Loc. OM/OM, px 
esportivo sobre futebol, ID. SINPO- 32443. 
740- CBN Florianópolis, Florianópolis SC, 0046. Loc. OM/OM, 
px futebol, Figueirense X Marcílio Dias, ID. SINPO- 43444. 
750- Rádio America, Belo Horizonte MG, 0054. Loc. OM, px 
de cunho religioso, ID. SINPO- 33333. 
760- Rádio Manchete AM, Niterói RJ, 0102 Loc OM/OM, 
px esportivo sobre futebol, campeonato carioca, locutores 
falando sobre o Fluminense. SINPO- 55455 . 

ARGENTINA:
770- Amplitud 770, R. Urbana, Lomas del Mirador, 0108 
(presumido). Loc. OM/OM, px esportivo futebol, sem 
identificação dos times devido muito ruído. SINPO- 22322.
Dia 18/03/09:
BRASIL
1300- Rádio Universo, S. Bernardo do campo SP 
(presumido), 2058. Loc. OM, px evangélico (IPDA) com o 
missionário David Miranda. SINPO- 45444. 
1330- Rádio Terra AM, São Paulo SP, 2111. Loc. OM/YL, 
mx’s MPB, ID. SINPO- 55555. 
1340- Rádio 1340 AM Hits, Rio Bonito RJ, 2120. Loc. OM, aviso 
aos fiéis para procissão da semana santa, ID. SINPO- 44554. 
1370- Rádio Iguatemi AM, São Paulo SP, 2137. Loc. OM, px 
Bailão da Iguatemi, ID. SINPO- 45454. 
1390- Rádio Sul Fluminense, Barra Mansa RJ, 2141. Loc. 
OM/OM, px esportivo sobre futebol, ID. SINPO- 33443. 
1410- Rádio Itaperuna, Itaperuna RJ, 2146. Loc. OM/YL, 
advs do px Câmara em Ação, ID. SINPO- 32532. 
1400- Rádio Rio de Janeiro, Rio de Janeiro RJ, 2150. Loc. 
OM, px de cunho religioso, ID. SINPO- 33433. 
1420- Rádio difusora, São João Nepomuceno MG, 2157. 
Loc. OM, término de programa ???, ID ZYL 286 Rádio 
Difusora a rádio do povo. SINPO- 34433. 
1430- Rádio Clube AM, Guaxupé MG, 2327. Loc. OM, px 
evangélico, ID. SINPO- 33443.
1450- Rádio do Comércio, Barra Mansa RJ, 2336. Loc. YL/
OM, px esportivo sobre futebol, ID. SINPO- 33443. 
1460- Rádio Cultura AM, Além Paraíba MG, 2350. Loc. OM, 
mx’s sertanejas, ID. SINPO- 33333.
670- Rádio Montanhesa, Ponte Nova MG, 2046. Loc. OM, 
px As Campeãs do Dia, mx sertanejas, ID. SINPO- 55455. 
1590- Rádio Globo Lambarí, Lambarí MG, 2056. Loc. OM, 
mx MPB, ID. SINPO- 22222. 
1500- Rádio Montanhesa AM, Viçosa MG, 2106. Loc. OM, 
adv. Colégio Equipe, ID. SINPO- 35433. 
1490- Rádio Paraisópolis, Paraisópolis MG, 2111. Loc. OM/
OM, entrevistas com políticos da cidade, ID. SINPO- 34333. 
1470- Rádio Mensagem, Jacareí SP, 2119. Loc. OM, 
convocação do sindicato dos metalúrgicos, aos trabalhadores 
demitidos por causa da crise mundial, ID. SINPO- 35433.
1460- Rádio Cultura AM, Além Paraíba MG, 2136. Loc. OM, 
adv Hemolab, px sobre futebol local, ID. SINPO- 54534. 
1450- Rádio do Comércio, Barra Mansa RJ, 2139. Loc. OM/
OM, px Bola show, ID. SINPO- 53433. 
1440- Rádio Independência, Santo Amaro BA, 2150. Loc. 
OM, px evangélico (IPDA), ID. SINPO- 22442. 
1350- Rádio Cultura, Poços de Caldas MG, 2330. Loc. OM, 
mx’s pop/rock, ID. SINPO- 44454. 
1370- Rádio Iguatemi AM, São Paulo SP, 2348. Loc. OM, px 
com mx’s nacionais, ID. SINPO- 55555. 
560- Rádio Difusora AM, Patrocínio MG, 2145. Loc. OM, 
px futebol, comentários sobre o jogo Cruzeiro X América, 
ID.SINPO 55455. 
580- Rádio América, Uberlândia MG,2202. Loc. OM, adv. 
Limpadora Santos, ID. SINPO 35232. 
600- Rádio Gaúcha, Porto Alegre RS, 2213. Loc. OM, px futebol, 
Internacional X Inter de Santa Maria, ID. SINPO 54354. 
610- Rádio Itatiaia, Belo Horizonte MG, 2216. Loc. OM, px 
futebol, Atletico X Guarani, ID. SINPO 55555. 



620- Rádio Jovem Pan, São Paulo SP, 2223. Loc. OM, px 
futebol, nx’s sobre os jogos pelo Brasil, nos campeonatos 
estaduais, ID. SINPO 33433. 
640- Rádio Difusora, Goiânia GO, 2240. Loc. OM, px futebol, 
nx’s campeonato goiano, ID. SINPO 33443. 
650- Rádio Itatiaia AM Vale do Aço, Timóteo MG, 2310. Loc. OM, 
px futebol, nx’s sobre o campeonato mineiro, ID. SINPO 43444. 
650- Rádio Princesa, Lagoa Formosa MG, 2322. Loc. OM/
YL, px evangélico, ID. SINPO 33443. 
660- Rádio Mundial, São Paulo SP, 2330. Loc. OM, adv 
Ministério da Comunicação, 95,7 Mundial FM, px Farol de 
LUz, ID. SINPO 43454. 
670- Rádio Montanhesa, Ponte Nova MG, 2336. Loc. YL, 
mx’s pop variadas, ID. SINPO 55555. 
690- Rádio Guaratinguetá , Guaratinguetá SP, 2344. Loc. 
OM, mx de cunho religioso, ID. SINPO 33443.
Dia 16/03/09:
700- Rádio Eldorado, São Paulo SP, 0002. Loc. OM, 
entrevista com o técnico do São Paulo, Murici Ramalho, ID. 
SINPO 55555. 
720- Rádio Difusora, Casa Branca SP, 0020. Loc. OM/yl, 
px com mx’s religiosas, atendendo ouvintes ao telefone, ID. 
SINPO 33443. 
PARAGUAI:
650- Rádio Uno, Asunción (presumida), 2325, 15/03/09. Loc. 
OM, partida de futebol Olimpia X ???, mensionado Asunción 
e Paraguai..SINPO 32432. 
22/03/2009:
BRASIL
540- Rádio fluminense AM, Rio de Janeiro RJ, 0008.  oc. 
OM, mx’s MPB, ID “R. Fluminense AM, a primira do seu 
rádio...”. SINPO- 55444. 
550- Super Rádio Educação e Cultura (presumido), 
Sertãozinho SP, 0013. Loc. OM, px Cortando Estradas, ID? 
“Rede Boa Vontade de rádio”. SINPO- 32342. 
560- Rádio Difusora AM 560, Patrocínio MG, 0024. Loc. OM, 
mx’s sertanejas, ID “Voce está ouvindo a Difusora AM 560”. 
SINPO- 43444. 
570- Rádio Eldorado AM, Criciúma SC, 0031. Loc. OM/OM, px 
de cunho religioso, ID “Rádio Eldorado...” . SINPO- 33343. 
580- Rádio Relógio 580 AM, Rio de Janeiro RJ, 0040. Loc. OM/YL, 
mx’s religosas, YL “Observatório Nacional.... “. SINPO- 55455. 
600- Rádio Gaúcha, Porto Alegre RS, 0046. Loc. OM, px 
sobre futebol Grêmio/Internacional , com hinos dos clubes, 
advs “ Na Gaúcha é música e futebol...”. SINPO- 55555. 
610- Rádio Itatiaia, Belo Horizonte MG, 0050. Loc. OM, advs 
“mega feirão da Ricardo Eletro”, ID “Rádio Itatiaia, a rádio 
de Minas”. SINPO- 33333. 
650- Rádio Itatiaia Vale do Aço, Timóteo MG, 0104. Loc. 
OM/YL, nx’s de Minas Gerais, ID “ A Itatiaia está sempre 
com voce...”. SINPO- 43343.

ESCUTAS DE RUBENS FERRAz PEDROSO
BANDEIRANTES-PR, BRASIL
 
570 PARAGUAY Radio La Voz del Amambay, Pedro Juan 
Caballero, SS, 0133, 14/03, OM/OM, talks abt futebol, 
menção aos times Cierro Porteño, Olímpia, Sud América, 
etc; id no final da tx 43333

580 ?? Unid, SS, 0159, 14/03, mx, OM 43333
680 PARAGUAY Radio Caritas, Asunción, SS, 0206, 14/03, 
id OM: “------- en todo el país Radio Caritas, Universidad 
Católica” 43333
680 BRASIL Rádio Cultura, Campo Grande - MS, PP, 0206, 
14/03, id OM: “Rádio Cultura, Cultura, Cultura ------”, mx 
brasileira variada 43333
1610 ANGUILLA The Caribbean Beacon, South Caicos?, 
EE, 0302, 15/03, OM, pregação religiosa no estilo do Dr. 
Gene Scott 23332
1610 ARGENTINA Unid, SS, 0311, 15/03, OM, mx 
local 33333
1600 ARGENTINA Unid, SS, 0323, 15/03, OM, nxs 33333
1300 PARAGUAY Radio Fe y Alegria, Asunción, 0326, 
15/03, id OM: “Aquí en Radio Fe y Alegría, Asunción”, OM 
em conversa telefônica c/ ouvinte abt o aumento de 10% no 
salário mínimo do Paraguay 43333
1610 ARGENTINA Unid, SS, 0018, 15/03, mx local 43333

ESCUTAS DE IvAN DIAS
SOROCABA-SP, BRASIL
SONy SRF-59
ANTENA RGP3

Apesar de nos últimos tempos ter usado equipamentos dos 
mais diversos que tem rendido excelentes escutas, motivado 
pelo blog divulgado pelo colega Huelbe Garcia, resolvi brincar 
um pouco antes de dormir de “Ultralight DXer”. Resolvi usar 
recursos mínimos: nada além do walkman Sony SRF-59 e 
uma antena RGP3.
O receptor em questão realmente possui sensibilidade e 
seletividade comparáveis a equipamentos bem mais caros. 
E tudo isso num equipamento que não custou mais que 
R$50! Fiz apenas duas escutas antes do sono bater forte:

1580 19/03 0348 B R. Cultura, Santos Dumont/MG, “A 
qualquer momento aqui na Cultura” 33333
1610 19/03 0356 AIA Caribean Beacon, The Valley, YL w/ 
cm rlg 33333

ESCUTAS DE  FABRICIO ANDRADE SILvA
TUBARãO/SC, BRASIL
SONy ICF 7600 GR 
ANTENA DE FERRITE

(15/03/2009, horários de Brasília):
540  2315 - Rádio Mirador - Rio do Sul/SC - 54444 - Programa 
de pastor falando sobre uma reunião do pastor “José”
550  2318 - Rádio Banda B - Curitiba/PR - 43333 - Jornal da 
Banda B, edição da noite
580  2321 - Rádio Fátima - Vacaria/RS - 45433 - Propaganda 
sobre a empresa de alimentos Maná
590- 2324 - Rádio Difusora - Cruzeiro do Oeste/PR - 44433 
- Mx de Teixeirinha
640  2336 - Band AM - Porto Alegre/RS - 32322 - Programa 
sobre agronegócio
600  2326 - Rádio Gaúcha - Poa/RS - 55555 - Px sobre 
saúde, ambulâncias



630  2338 - Rádio Cacique - Lagoa Vermelha/RS -233322- 
Músicas, propaganda “Você tem colesterol?”
660 2352 - Rádio Mundial - Santa Isabel/SP - 43333 - Música 
instrumental - ID, com prefixo ZYK777. Emissora informou 
que também transmite em 3325 Khz, OT.

ESCUTAS DE RENATO ULIANA
GUARULHOS-SP, BRASIL
SONy ICF-2010 COM ANTENA ExTERNA Só COM MEIO 
PINO ( vEJA NOTA ) FASEADOR MFJ-1026
ANTENA PRINCIPAL: ANT. ExTERNA 5/8 DE ONDAS PARA 
27MHz ( Px ) ANTENA SECUNDáRIA: ANT. INTERNA 
LOOP DE QUADRO 50CM

770 1430 18/03 R Mix, Limeira-SP, OM talks adv local, 
25342 RU
750 1443 18/03 R Super Piratininga, São José dos Campos-
SP,  apresentador Roberto Barbosa, saudações mx Roberto 
Carlos 35343 RU
730 1455 18/03 R Cidade, Jundiaí-SP, adv OM cm liberdade 
das mulheres e  o machismo, 44444 RU
1250 1507 18/03 R Cancão Nova, São José dos Campos-
SP, YL talk px rel  33443 RU
1270 1811 18/03 R Brasil ,Campinas-SP adv px Brasil agora 
na Jovem Pan  SAT... 35343 RU
1280 1824 18/03 R Tupi, Rio de Janeiro-RJ, adv Super 
Madrugada Tupi...  nx com Rafael Souza...25443 RU
1290 1828 18/03 R Metropolitana, São José dos Campos-
SP, “voce ouve...  Eldorado debate” adv YL entrevista 
advogado abt a legalidade do aborto,
não estava em // com a R Eldorado-SP 23222 RU
1310 1848 18/03 R Bragança, Bragança Paulista-SP, OM 
talks e varias mx,  “ aqui na R Bragança...” 33242 RU
1390 1901 18/03 R Globo Campinas-SP, O Globo no Ar... 
OM nx 25332 RU
1420 1935 18/03 Central de Rádio e Noticias, Itatiba-SP , 
OM varias adv  local, “ aqui em Itatiba...” 22222 RU
1470 2012 18/03 R Mensagem, Jacareí-SP, OM adv mx 
framguinho na panela  com Guilherme e Santiago 34333 RU
Notas:
Conector de antena a meio pino no Rx, ou seja não 
encaixado por  completo. Esta técnica é utilizada por vários 
dxistas no SONy 2010 e  resulta num ganho extra que fez 
toda a diferença entre ouvir a maioria  das escutas acima 
e não ouvir com o pino todo encaixado. Desta forma o  
pré amplificador do 2010 não é desligado, portanto deve-
se tomar cuidado  com antenas muito longas devido as 
sobrecargas que podem danificar o pré  de entrada.
A função Detector Syncrono do SONy 2010 foi imprescindível 
para a  integibilidade dos sinais mais fraco. Na maioria das 
vezes sem o Detctor  Syncrono perdia-se a integibilidade.
O Faseador MFJ 1026 desta vez na maioria das escutas 
foi utilizado para  cancelar espurios das emissoras fortes 
adjacentes bem como outros ruídos  aumentando a 
integibilidade dos sinais.
Como possuo outros Rx de mesa na estação e todos 
passam pela mesma chave  de antena, pude comutar entre 
o SONy 2010 e os demais Rx de mesa e não foi possível 
escutar a não ser no SONy 2010. Devido aos outros Rx  

estarem ligados diretamente na rede elétrica, as emissoras 
com SINPO S2 e até algumas com S3 não tinham a mesma 
integibilidade e clareza obtida  com o SONy ICF-2010 a meio 
pino, que trabalhou o tempo todo somente nas  pilhas.

ONDAS CURTAS

ESCUTAS DE LUIz EDUARDO LOPES DA SILvA
SALvADOR - BA - BRASIL
Rx: SONy ICF 7.600GR
ANT: FERRITE/TG-34/LOOP- RGP3/LOOP BLINDADA

ARABIA SAUDITA
17.660 19/03 15:45 Radio Riad Riad, Arábia Saudita F Nx-
Noticiario 44444 LELS.
PORTUGAL
11.655 20/03 02:15 RDP Internacional Lisboa, Portugal P 
Px-Portugal Sem Limites 22222 LELS.
CUBA
9.600 20/03 02:20 Radio Habana La Habana, Cuba S Px-
Revista Informativa 44444 LELS.
VATICANO
9.610 20/03 02:27 Radio Vaticano Ciudad de Vaticano(Santa 
SE) S Px-? 33333 LELS.
LYBIA
17.725 22/03 15:30 LBY LJB Voice of Africa Tripoli, Lybia E 
Nx-NEWS 33333 LELS.

ESCUTAS DE MANUEL MéNDEz
LUGO, ESPAñA
ESCUCHAS REALIzADAS EN FRIOL, LUGO
GRUNDIG SATELLIT 500 y SONy ICF Sw 7600 G
ANTENA DE CABLE, 10 METROS, ORIENTADA wSw

AUSTRALIA
4835, VL8A, Alice Springs, 2212-2217, 21-03, locutor, 
inglés, comentarios. En paralelo con 4910. 24322. También 
escuchada 0605-0640, 2203, inglés, misa, programa 
religioso. 25322.
4910, VL8T, Tennant Creek, 2205-2212, 21-03, locutor, 
inglés, comentarios. En paralelo con 4835. 24322. 
BOLIVIA
4409.8, Radio Eco Reyes, Beni, 0017-0029, 22-03, canciones 
latinoamericanas, locutor, identificació n: “Son las 20 horas 
con 19 minutos en Radio Eco”. 15321.
4699.4, Radio San Miguel, Riberalta, 2217-2239, 21-03, 
locutor, español, comentarios. Señal muy débil. 15321.
BRASIL
4985, Radio Brasil Central, Goiania, 0715-0722, 22-03, 
canciones brasileñas. 45444. 
4925, Radio Educaçao Rural, Tefé, 2206.2209, 21-03, 
locutor, comentarios de fútbol. 23222. 
4935, Radio Capixaba, Vitoria, 0558-0603, 22-03, locutor, 
portugués comentario religioso. A las 0600 identificació n: 
“...onda tropical, 4935 kHz, banda de 60 metros...”25322.
5035, Radio Aparecida, Aparecida, 0554-0558-22- 03, 
locutora, comentario religioso, identificació n: “Radio 
Aparecida”, canciones religiosas. 24322.



6185, Radio Nacional da Amazonia, Brasilia, 0625-0650, 23-
03, locutor, portugués, comentarios, canciones. Interferencia 
de Radio Educación en la misma frecuencia. 33333.
9819.5, Radio Nove de Xulho, Sao Paulo, 0817-0835, 22-
03, locutor, portugués, comentario religioso, canciones, 
identificació n: “Radio 9de Xulho, Sao Paulo”. 14321.
11765, Radio Tupi, Super Radio Deus e Amor, Curitiba, 2129-
2145, 2103, locutor, programa religioso, “Igreha Pentecostal 
Deus e Amor”. Excelente señal. 44444. 
11815, Radio Brasil Central, Goiania, 1740-1850, 21-03, 
canciones brasileñas, locutor: “2 y 46, Brasil Central”, “Na 
Brasil Central, Balanza Brasil”. 44444.
11915, Radio Gaucha, Porto Alegre, 1930-1938, 21-03, 
locutor, portugués, comentarios de fútbol. 23322. 
11925, Radio Bandeirantes, Sao Paulo, 2029-2035, 21-03, 
locutor, portugués, fútbol. 24322.
COLOMBIA
5910, Marfil Estereo, Lomalinda, 0545-0630, 22-03, 
canciones latinoamericanas, identificació n: “Vd. está 
escuchando HKI79 FM, Marfil Estereo. La hora en Marfil 
Estereo, son las 12 y 45 minutos, ahora en Marfil Estereo, 
sólo éxitos”. 44444.
6010, La Voz de Tu Conciencia, Lomalinda, 0722-0840. 22-
03, locutor habitual con comentario religioso y otro locutor 
traduciendo al inglés. Por detrás, más débil, se escucha 
Radio Mil, pero a partir de 0830 Radio Mil más fuerte.
HONDURAS
3250, Radio Luz y Vida, San Luis, 0550-0554, 22-03, locutor, 
comentario religioso en español. Muy débil, sólo audible en 
LSB. 15321.
MEXICO
4800, XERTA, Radio Transcontinental de América, México 
D. F., 0535-0800, 22-03, locutor, comentario religioso, 
español, canciones religiosas. A las 0721 programa “La 
Biblia dice”. 25322.
6010, Radio Mil, México D. F., 0737-0915, 22-03, canciones 
latinoamericanas, identificació n: “En Radio Mil, vive la música 
de México”. “Vive México en Radio Mil”. Fuerte interferencia de 
La Voz de Tu Conciencia al principio, luego, a partir de las 0810 
LVTC se fue debilitando y a partir 0830 Radio Mil más fuerte 
hasta desaparecer completamente la señal de LVTC. 22222.
6185, Radio Educación, México D. F., 0753-0920, 22-03, 
canciones mexicanas, rancheras, identificació n: “Radio 
Educación”, locutor. 23322.
MADAGASCAR
5010, Radio Nasionaly, Ambohidrano, 1817-1840, 21-03, 
canciones africanas, vernáculo. 24322.
MONGOLIA
4820, Mongolian Radio, Altay, 2242-2255, 21-03, locutor, 
mongol, canciones. En paralelo con 4985, Mongolian Radio, 
Murun. 24322.
PERU
4746.9,  Radio Huanta 2000, Huanta, 2239-2246, 21-03, 
locutor, español, comentarios, anuncios comerciales. 15321.
4790.1, Radio Visión, Chiclayo, 0540.0620, 22-03, canciones 
religiosas, locutor, programa “La Voz de la Salvación”. 
“Nos está escuchando con este programa de La Voz de la 
Salvación, Iglesia Pentecostal La Cosecha”. 35333.
4955, Radio Cultural Amauta, Huanta, 2308-2320, 21-03, 
música de flauta, canciones peruanas, comentarios en 

español, locutor. 24322.
4974.8, Radio del Pacífico, Lima, 0616-0633, 22-03, locutor, 
comentario religioso en español: “Dios salvador”, “En la 
Biblia”, canciones religiosas.
6173.8, Radio Tawantinsuyo, Cuzco, 0003-0012, 22-03, 
locutor, locutora, comentarios, español: “Aquí en Cusco”, 
“Muchas gracias, oyentes”. Música andina. 1321.

ESCUTAS DE JORGE FREITAS
FEIRA DE SANTANA-BA, BRASIL
DEGEN 1103
ANTENA DIPOLO DE 16 METROS E BALUM  4:1 EM 
TOROIDE. DIREçãO LESTE/OESTE
 
3320 22/03 0232 (AFS) AFRICA DO SUL, R Sonder Grense, in 
Afrikaans, from Meyerton, witc 100 kW, mx U.S. years 40, 50, 
beautiful songs. At 0234 UTC YL Talk, improving signal,45333.
4885 22/03 0118 BRASIL, R Clube do Pará, PP, from Belem 
PA, with 10 kW, px mx for OM,  mx local, OM says ID at 
0120, 35333.
4905 22/03 0126 BRASIL, R Anhanguera, PP, from Araguaina 
TO, witc 1 kW, at 0128 UTC ID "ZYH762 Radio Anhanguera" 
por YL after mx, 35333.
4915 22/03 0132 BRASIL, R Difusora de Macapá, PP, from 
Macapá AP, with 10 kW, Complete ID with prefix and freq 
OM and OT, mx national years 70, 35333. 
5985 15/03 2116 (GUM) GUAM, KSDA-AWR Guam, 
presumed, CC, from Agat, with 100 kW, OM Talk,  at 2132 
UTC short hymn religious, at 2153 UTC eloquent religious 
sermon, recorded, 34333.
6010 22/03 0201 BRASIL, R Inconfidência, PP, from Belo Horizonte 
MG, with 5 kW, px "embalos de sábado na Inconfidência", mx 
national years 70, surprisingly the sign tonight, 44333. 
6070 15/03 2049 (LBR)LIBERIA, ELWA Monrovia, presumed, 
EE, from  Monrovia, with 5 kW, two OM talk american preaching 
style, recorded, clear reference to God the 2058 UTC, 24432.
11975 15/03 2010 (STP) SãO TOME E PRINCIPE, VOA, 
EE, from Pinheira, with 100 kW, beautiful orchestral 
music,(mandatory stop to listen to beautiful music),at 2018 
UTC pop mx African,35433.
11985 15/03 1530 (GUM) GUAM, KSDA-AWR Guam, in 
Malayalam, from Agat, with 100 kW,  at 1530 UTC signal ID 
, ID by YL, at 1533 UTC  local gospel mx, 25432.
12105 15/03 1542 (GUM) GUAM, KSDA-AWR Guam, in 
hindi, from Agat, with 100 kw, YL Talk, 25332.
12160 15/03 1955 USA, WWCR Nashville, EE, from 
Nashville, with 100 kW, OM e YL Talks happily, 25332.
15785 20/03 1207 (ISR) ISRAEL, Galei Zahal, in hebrew, 
from Tel Aviv-Yavne, witc 5 kW, pop mx, at 1209 UTC OM 
Talk, degrading signal,25322. 

ESCUTA DE MICHEL vIANI
OSASCO SP, BRASIL
Rx NATIONAL PANASONIC RF-2600 
ANTENA TELESCOPICA.
 
7135  15/03  2045  BLR Radiostation Belarus, Minsk, px 
alemao, mx, 2100 id em EE 55444 MV



ESCUTAS DE IvAN DIAS
SOROCABA-SP, BRASIL
RFSPACE SDR-IQ
LOOP wELLBROOK ALA1530S+
 
5980.5 16/03 1728 ? UNID, portadora sem modulação 
25232
5990 16/03 1717 B R. Senado, Brasília/DF, cm abt hidrelétrica 
na região norte 35333
6000 16/03 1715 B R. Guaíba, Porto Alegre/RS, adv “Janete 
encomendas urgentes” 35333
6020 16/03 1722 B R. Gaúcha, Porto Alegre/RS, px “Gaúcha 
Rerpórter” 45444

ESCUTAS DE ANDERSON JOSé TORQUATO
GAROPABA-SC, BRASIL
RADIO: DEGEN-1103
ANTENA: TELESCóPICA DO RáDIO
 
3145 - ESTADOS UNIDOS- Radio WWBR,Morrison 
TN,0252, Voz feminina em inglês - 33222
3185 - ESTADOS UNIDOS- Radio WWBR,Morrison 
TN,0201, Voz masculina em inglês- 34233
3215- ESTADOS UNIDOS- Radio WWCR,Nashivile, 
0257, Vozes masculinas em inglês- 33232
3320- ÁFRICA DO SUL- R.Sonder Grense, Meyerton, 
0204, Inicio de um Px e Mx- 44344
4755- BRASIL- R.Imaculada Conceicao- Campo 
Grande-MS, 0309, Px "igreja no rádio"- 43233
4765  TAJIQUISTãO- Radio Tajikistan, 18/03 0203. Mx 
da região e voz feminina. 24323
4790- PERU- R. Nueva atlantida, Iquitos,0310, Mx 
típica da região- 23222
4815- BRASIL- R. Difa, Londrina-PR, 0213, Pregação 
religioso- 44333
4825- BRASIL- R. Canção nova, Cachoeira Paulista-
SP, 0315, locutor falando sobre o período da 
quaresma- 24232
4865- BRASIL- R. Alvorada, Londrina-PR, 0216, 
Pregação religioso- 44333
4885- BRASIL, R. Difusora acreana, Rio Branco-AC, 
0320, (tent) Nx nacional- 24122
4895- BRASIL, R. Novo tempo, Campo grande-MS, 
0327, Id "novo tempo a voz da esperança"- 24323
4915- BRASIL, R, Anhanguera, Goiania-GO, 0326, 
Conversa com ouvinte por telefone- 24443
4930- BOTSUANA, R. Voz da américa,Selebi- Phikwe, 
0329, identificação da emissora em inglês- 44344
4960- UNID, 0334, Voz feminina num idimoa que não 
reconheci, e Mx- 14211
4965- ZAMBIA, R. CVC Internacional, Lusaka, 0220 
Voz feminina e Mx- 24222
4975- BRASIL, UNID, 0339, Pregação que me pareceu 
do missionario davi miranda pelo estilo,- 33333
4985- BRASIL, R. Brasil central, Goiania-GO, 0225, 
Mx de Sandra de sá- 55444
5000- ESTADOS UNIDOS, WWV, Forti Collins,Colorado, 
0340, escuta tradicional, 44344
5025- CUBA, R. Rebelde, La habana, 0227, Px de 

entrevista, 23232
5035- BRASIL- R. Aparecida, Aparecida-SP, 0230, Px 
"mundo missionario" - 55444
5050- ESTADOS UNIDOS- Radio WWBR,Morrison TN, 
0346, locutor em ingles parecia falar algo religioso- 54444
5070- ESTADOS UNIDOS, WWCR, Nashivile, 0342, 
reportagem de rua- 54444

ESCUTAS DE RUBENS FERRAz PEDROSO
BANDEIRANTES-PR, BRASIL
RECEPTORES: KENwOOD R600 E SONy ICF Sw 7600G.

17660 ARÁBIA SAUDIA BSKSA, Riyadh, FF, 1545, 28/02, 
YL, nxs 45333
15585 ESPANHA REE, Noblejas, SS, 1211, 29/02, YL/OM, 
talks abt escritor e historiador 45333
15575 CHIPRE BBC, via Limassol, EE, 1212, 29/02, OM/
OM, talks 45333
15550 FILIPINAS VOA, via Tinang, burmese, 1215, 29/02, 
YL, nxs 35233
15545 IRã IRIB, Sirjan, AA, 1218, 29/02, OM, nxs 45233
15520 ALEMANHA Gospel for Asia, via Nauen, oriya, 1230, 
29/02, mx, OM ?????
11935 ÍNDIA AIR, Mumbai, EE, 1814, 01/03, OM, nxs 35233
11890 FILIPINAS Radyo Pilipinas, Tinang, filipino, 1817, 
01/03, mx, YL falando abt cultura 45333
11875 VATICANO Rádio Canadá Internacional, via Santa 
Maria di Galeria, EE, 1824, 01/03, OM, nxs 35233
11855 TAILÂNDIA Rádio Tailândia, Bangkok, thai, 1826, 
01/03, YL, nxs 45333
5990 ILHAS MARIANAS DO NORTE Radio Free Asia, via 
Tinian Island 5, CC, 2046, 01/03, OM, nxs 43343
5985 CHINA Rádio Internacional da China, Beijing, 2047, 
01/03, YL, nxs 43343
5895 ALEMANHA Radio Liberty, via Lampertheim, tatar/
bashkir, 2049, 01/03, YL, nxs 35233
11585 ÍNDIA AIR, Delhi-Khampur, AA, 1901, 07/03, OM, 
nxs 35333
11790 ILHAS MARIANAS DO NORTE Radio Free Asia, via 
Tinian Island 7, CC, 1926, 07/03, OM, nxs 45333
11860 LÍBIA Voice of Africa, Sabrata, hausa, 1943, 07/03, 
mx africana 43333
15110 CHINA Rádio Internacional da China, Urumqi, 
CC, 1225, 08/03, OM, anúncios, id OM: "Zhongguo Guoji 
Guangbo Diantai" 43333
15120 CUBA Radio Habana Cuba, La Habana, SS, 1226, 
08/03, YL/OM, talks abt literatura 45333
15160 ILHAS MARIANAS DO NORTE Radio Free Asia, via 
Tinian Island 3, khmer, 1242, 08/03, YL/OM, talks 45233
15170 ESPANHA REE, Noblejas, SS, 1304, 08/03, YL em 
entrevista c/ OM abt o Dia Internacional da Mulher 35233
15205 CHINA Rádio Internacional da China, Kashi, FF, 
1309, 08/03, OM/YL, nxs 35233
15235 VATICANO Rádio Vaticano, Santa Maria di Galeria, 
vietnamita, 1326, 08/03, YL/OM, relg 45333
9300 CHINA Chinese Jammer, 1127, 16/03, mx "Ópera de 
Pequim" 45333
9355 ILHAS MARIANAS DO NORTE Radio Free Ásia, via 
Agignan Point 1, laotian, 1129, 16/03, OM/YL, nxs 45333



9400 FILIPINAS FEBC, Bocaue, CC, 1130, 16/03, mx, YL, 
nxs 35333
9355 GUAM KTWR, Agana, CC, 1159, 16/03, I/S + id OM: 
"KTWR", mx c/ coral, YL, relg 45333
9385 PAQUISTãO Radio Pakistan, Islamabad API-5, CC, 
1218, 16/03, YL, nxs abt Wen Jiabao 45243

ESCUTAS DE APARECIDO F. MORATO
CORNéLIO PROCóPIO-PR, BRASIL
KENwOOD TS 570D
ANTENA DIPOLO 40 METROS,
 
3320 16/3 0039  AFRICA DO SUL,   R. Sonder Grense-
Meyerton, afrikaans, musical 33232
2380 16/3 2304   BRASIL ,  R.Educadora de Limeira, Limeira 
SP,  tx desde a Camara Municipal 33232

ESCUTAS DE ADALBERTO M. DE AzEvEDO
BARBACENA-MG, BRASIL
RECEPTOR: SANGEAN ATS909 
ANTENA : LONG wIRE IMPROvISADA DE 15 METROS.
 
4750 2356 17/03 PBS QingHai, Emissão em chinês, com 50 
kW, desde Chining, na China, 23232, AMA
4815 2334 17/03 Rádio Difusora, Londrina, PR, ID e hora 
certa, 22222, AMA
4865 2322 17/03 Rádio Alvorada, Londrina, PR, reza do 
terço e ID, 32322, AMA

ESCUTAS DE FABRICIO ANDRADE SILvA
TUBARãO/SC, BRASIL
SONy ICF 7600 GR 
ANTENA LOOP BLINDADA
 
Todas escutas em 18 de Março
3.255 - ÁFRICA DO SUL - BBC, Meyerton (presumido) - 
0323 - notícias - 34222
3.310 - BOLÍVIA - Radio Mosoj Chaski, Cochabamba - 0049 
- musica, comentários em quechua - 24222
3.320 - ÁFRICA DO SUL - Radio Sonder Grense, Meyerton 
- 0051 - mulher conversando com homem por telefone, 
risadas, etc - 45444
3.950 - CHINA - PBS Xinjiang, urumqi (presumido) 0105 - 
Mulher e homem falando (em chinês) - 23222
3.990 - CHINA - PBS Xinjiang, Urumqi (presumido) 0112 - 
Mulher falando em uighur, sinal muito débil - 13111
4.010 - QUIRGUÍZIA - Kyrgyz Radio, Bishek (presumido) - 
0116 - Apresentador conversando com homem por telefone, 
mulher falando (em russo) - 23211
4.500 - CHINA - PBS Xinjiang, Urumqi (presumido) - 0136 - 
Musica instrumental - 25322
4.717 - BOLÍVIA - Radio Yura (presumido) - 0140 - Homem falando 
sobre os recuros naturais e seus usos medicinais - 25222
4.725 USB - Estação numérica (?) - Apesar de ter melhorado, 
através do ajuste de USB, ainda havia muita distorção, mas podia-
se entender que se passava uma sequência (si si fór = CC4, etc); 
captada às 0145 UTC, poucos segundos depois desapareceu.

4.755 - BRASIL - Rádio Imaculada Conceição, Campo Grande/
MS - 0148 - participação do Padre Luís Fernando - 45433
4.765 - TAJIQUISTãO - Tajik Radio, Dushanbe (presumido) 
- 0150 - Música enquanto mulher recita - 23332
4.895 - BRASIL - Rádio Novo Tempo, Campo Grande - 0209 
- mx evangélica - 23232
4.905 - BRASIL - UNID  - 0215 - Música "todos os 
povos(...)" - 24222
4.915 - BRASIL - Rádio Anhanguera, Goiânia (presumido) - 
0218 - Música,comentá rio - 4221
5.025 - CUBA - Radio Rebelde, La Habana (presumido) - 
0226 - Cobertura de um evento (?) - 24322
5.070 - EUA - WWCR, Nashville - 0230 - Mulher/ homem 
falando sobre religião (inglês) também em 5.890 KHz- 25222
5.745 - EUA - WWRB, Morrison TN (presumido) - 0240 - 
Sermão (em inglês) - 24333
5.810 - EUA - WEWN, vandiver - 0242 - "(...) el mejor de la 
musica  - 45444
5.875 - EUA - WHRI, Noblesville (presumido) - 0244 - Musica 
evangélica - 35322
5.900 - BULGÁRIA - Radio Bulgaria, Plvodiv - 0255 - Musica 
instrumental, interval signal, ID começando programa em 
ingês as 0300 - 45333

ESCUTAS DE ANTONIO LAURENTINO DA SILvA
JOãO PESSOA-PB, BRASIL
IC 706MKIIG 
ANTENA: 3Dx3/DIPOLO 40M
 
17.745,0 1223-1229 18/3 Radiodifusao Portuguesa, Lisboa, 
PORTUGAL, (PP) programação musical (Maria Bethânia, Lulu 
Santos, Rita Lee); falas breves de YL entre músicas. 25333
17.870,0 1230-1237 18/3 Radio Japan (NHK), Issoudun, 
FRANCE, (FF) música instrumental (piano); falas de YL e 
OM 25333
17.800,0 1239-1244 18/3 Deutsche Welle, Kigali, RWANDA, 
(FF) falas de OM, Tx de boletim de notícias; participação de 
YL; identificação. 25333
17.700,0 1247-1253 18/3 Voice of Turkey, Emirler, TURKEY, 
(GG) falas de YL; breve música (voz masculina); falas de 
OM; música (Ode Alegria); segue falas de OM. 25333
17.680,0 1254-1259 18/3 Voz Christiana, Santiago, CHILE, 
(SS) falas de YL; música; falas de YLs; YL e OM vinheta de 
identificação. 25222
3.200,0 0406-0412 16/3 Trans World Radio, Manzini, 
SWAZILAND, (GG) programação musical (voz feminina), tx 
interrompido a 0412. 25222
3.320,0 0420-0432 16/3 Radio Sonder Grense, Meyerton, 
SOUTH AFRICA, (AK) falasa de OM e YL. 25222
21.470,0 1224-1229 16/3 BBC Worldservice, Mahe, 
SEYCHELLES, (EE) falas de OM; ID. 35333
21.640,0 1231-1236 16/3 Broadcasting Service of Saudi 
Arabia, Riyadh, SAUDI ARABIA, (AA) rufar de tambores; 
falas de OM; dobrados de banda marcial em meio a falas 
de OM. 35232
21.655,0 1237-1242 16/3 Radiodifusao Portuguesa, Lisbon-
Sao Gabriel, PORTUGAL, (PP) falas de OMs, comentários 
esportivos (futebol), ref. ao Benfica, Vitória de Guimarães, 
Porto. 25222



21.780,0 1242-1249 16/3 Deutsche Welle, Desconhecido, 
UNITED ARAB EMIRATES, (FF) falas de YL e OM 35232
17.830,0 1252-1258 16/3 BBC Worldservice, Ascension, 
ASCENSION ISLAND (U.K.), (EE) falas de OMs, semelhante 
a uma entrevista a convidado; ID. 35333
17.700,0 1300-1305 16/3 Voice of Turkey, Emirler, TURKEY, 
(GG) OM com algumas ref. a Barack Obama; falas de YL e 
OM em meio a música árabe 35222
17.620,0 1306-1301 16/3 Radio France Internationale, 
Issoudun, FRANCE, (FF) falas de OMs 25222
15.700,0 1315-1322 16/3 Radio Bulgaria, Plovdiv, 
BULGARIA, (BG) falas de YL 25222
15.585,0 1323-1328 16/3 Radio Exterior de España, Noblejas, 
SPAIN, (SS) YL com falas, ref. a capital da Sérvia; OM com 
falas, semelhante a tx de boletim de notícias. 25222
15.545,0 1343-1348 16/3 Voice of the Islamic Revolution, 
Sirjan, IRAN, (AA) falas de YL e OM, semelhante a entrevista 
a convidado; falas OM, tx boletim de notícias, ref. a Barack 
Obama. 25322
15.440,0 1349-1354 16/3 Deutsche Welle, Kigali, RWANDA, 
(HA) falas de OMs, ref. a Nigéria; vinheta de ID. 25222
15.410,0 1356-1401 16/3 Voz Christiana, Santiago, CHILE, 
(PP) música estilo gospel; "Esta é CVC a Sua Voz"; 
Noticiário 35333
15.360,0 1402-1407 16/3 Radio Havana, Havana, CUBA, 
(SS) falas de OM e YL, ref. Hugo Chaves; tx boletim de 
notícias; discurso sobre a revolução cubana. 25222
15.215,0 1409-1414 16/3 Radio Japan (NHK), Wertachtal, 
GERMANY, (BE) falas de OM e YL, semelhante a tx de 
boletim de notícias. 25222
15.130,0 1415-1420 16/3 Radio Liberty, Lampertheim, 
GERMANY, (RR) falas de OM, semelhante a boletim de 
notícias 23322
15.105,0 1420-1427 16/3 BBC Worldservice (Great Britain), 
Ascension, ASCENSION ISLAND (U.K.), (HA) falas de OMs, 
semelhante a boletim de notícias. 25322
13.760,0 1431-1436 16/3 Radio Havana, Havana, CUBA, 
(SS) YL e OM com identificação; falas de OM 25222

ESCUTAS DE RAFAEL RODRIGUEz R.
BOGOTá- COLOMBIA
SONy ICF 2010 HILO DE 15 MTRS
 
Bandscan 14-marzo-2009 2300-0100 UTC
3280.0 LV. del Napo, con musica tropical colombiana.
3329.5  Ondas del Huallaga, pgm Salud Alternativa.
3310.0  Radio Mosoj Chaski, charla en Vernacular
4409.8 tent. Radio Eco, con mx folclórica, baja señal.
4451.1  Radio Santa Ana, pgm: El Mensajero de la Mosquitania
4699.4  Radio San Miguel, con noticias deportivas
4716.8  Radio Yura, mx folclorica
4747.0  Radio Huanta 2000, pgm: una cita con su destino
4775.0 Radio Tarma, comentarios locales
4781.8  Radio Tacana, mencionando a Tumupasa.
4790.1  Radio Vision, mx andina
4796.5  tent. Radio Malku, locutor en quechua y mx folk
4805.0  pres. Radio Rasuwilca  , mezclándose con Dif. 
Amazonas que domina el canal, música folclorica
4826.6  Radio Sicuani, pgm: Panorama Deportivo

4950.0  tent. Radio Madre de Dios, pobre señal mx trop
4955.1  Radio Cultural Amauta, locutora en quechua
4991.1  Radio Manantial, predicación en vivo
5025.0  Radio Rebelde, noticias deportivas mezclada con 
Radio Quillabamba (mejor en LSB)
5120.3  Ondas del Suroriente, mx folclórica
5460.4  Radio Bolivar, mx y comentarios locales
5910.0  Marfi Estereo, música y anuncios locales "ondas de paz"
5952.7  Radio Pio XII, música y charla en vernacular. "la 
radio que se hace pueblo"
6010.0  LV de tu Conciencia, pgm: tu historia preferida.
6035.0  LV del Guaviare, pgm: Fiesta RCN
6135.0  Radio Santa Cruz, programación en vivo.
6155.3  Radio Fides, comunicaciones telefónicas.
Escuchadas en otros horarios:
4799.7  Radio Buenas Nuevas, parece predicación en vernacular.
4824.5  Radio LV de la Selva, identificándose como "LVS Digital"
6173.8  Radio Tawantisuyo "que buena música solo aquí en 
Radio Cusco" 

ESCUTAS DE JOSE MIGUEL ROMERO
BURJASOT, ESPANHA
SANGEAN ATS 909
ANTENA RADIO MASTER A-108
 
ARGELIA 
6300 Radio Nacional Saharaui, Rabouni, 18:48-18:55, 
escuchada el 15 de marzo en hasanía a locutora con 
comentarios, cuña anunciando emisiones por radio e Internet, 
acompañada de música folklórica local, SINPO 45544
BIELORRUAIA 
7170 Belaruskoje Radyjo, Minsk-Kalodzicy, 07:56-08:00, 
escuchada el 15 de marzo en bielorruso, emisión de música 
pop melódica, locutor con comentarios, fin de emisión, 
SINPO 24442
ETIOPÍA 
9704 Radio Etiopía, Addis Ababa-Gedja, 18:40-18:46, 
escuchada el 15 de marzo en idioma africano sin identificar, 
probablemente en oromo, locutor con comentarios, segmento 
musical de fondo interpretado por piano, SINPO 34443.
MALI 
7285 Radio Mali, Bamako, 08:02-08:08, escuchada el 15 de 
marzo con emisión de música étnica africana, cánticos con 
coros, SINPO 34433
RUSIA 
11915 Radio Tatarstan, Samara, 09:35-09:43, escuchada el 
15 de marzo en ruso a locutor con comentarios, referencias 
a “Presidente.. Documentun. .”, emisión de música clásica, 
SINPO 35443
12075 Radio Rossii, Moskva-Taldom, 09:44-09:50, 
escuchada el 15 de marzo en ruso a locutor comentarios 
presentando cantante “Alexander ...”, emisión musical, 
locutor con cuña “Radio Rossii..program. .Radio Rossii..”, 
SINPO 45544
TAIWÁN 
9745 Han Shenh Voiice of Kuanghua, Kuanyin, 17:20-
17:25, escuchada el 14 de marzo en idioma chino a 
locutora con entrevista a invitado, conversación distendida 
con risas, SINPO 34443



UCRANIA 
5970 Ukranian Radio, Kyiv, 03:58-04:02, escuchada el 14 
de marzo en ucraniano con emisión de música clásica, 
tonos horarios, locutor con presentación y comentarios, 
posible boletín de noticias con referencia a la política y la 
economía, SINPO 24432
USA 
5920 WBOH Newport, Newport, 03:50-03:55, escuchada 
el 14 de marzo en inglés con emisión de música melódica 
instrumental con coros, SINPO 23342
 

ESCUTAS DE BRIAN ALExANDER
MECHANICSBURG, PA,ESTADOS UNIDOS  (vIA HCDx)
TENTEC Rx-340, TwO 100 FOOT LONGwIRES
 
BRAZIL. 
11764.95, Super Radio Deus e Amor, 0555-0610, March  15,  
usual Portuguese preacher. Several IDs at 0602 along with
mention of  frequencies & website. Brazilan ballads. Back 
to preacher at 0606. Fair.  // 9565 - poor in noisy conditions. 
HONDURAS
3339.98, HRMI - Radio Misiones Internacionales, 0730-0750,  
March 15, lively Spanish music. Spanish ID at 0743.  Some 
contemporary  Spanish Christian music. Fair to good. 
SUDAN [non]. via GERMANY
9830, Radio Dabanga, 0515-0527*, March 15,  Arabic talk. 
IDs. Very weak. Poor. Stronger on // 7315
but with constant tone  on frequency. 13800 not heard.
SUDAN [non]. via Sines, PORTUGAL
17745, Sudan Radio  Service,  *1500-1530, March 15, 
English Lets Talk program with  radio-drama &  discussion 
about women’s rights & equality in Sudan.  ID. Arabic 
talk at  1530. Fair. 
SYRIA
9330, Radio Damascus, 1844-1942*, March 15, German  
talk.  Local Mid-East music. Into French at 1900. Poor audio 
with low modulation.  12085 not heard.

ESCUTAS DE  CHUCK BOLLAND
CLEwISTON, FL, ESTADOS UNIDOS (vIA HCDx)
NRD545, G5Rv
 
AUSTRALIA
9500, Radio Australia, 2148-2200  Noted two males in 
English  language conversation. Their conversation continue 
until 2157 when the signal dropped off the air.  It's didn't 
return.  Incidently, that signal was a double poor.  (Chuck 
Bolland, March 21, 2009)
ECUADOR
6050, HCJB, 0930-0940+ , Notice the nice Ecuadorian type 
music here  while hoping it was Bolivian for a moment, but 
unfortunately it turned out to be from Ecuador.  At 0937, male 
began commenting in Spanish.  Found a parallel signal on 
3220 KHz to help with identing this.   Signal was fair.  (Chuck 
Bolland, March 16, 2009)
BRAZIL
5990, Radio Senado, 1003-1015  Noted a male in steady 
Portuguese  language comments or news.  Heard words 

like, "Polizia", "Scola", "Brazil" "Americana" "Dollars".  At 
1008 music presented under  comments.  Signal was fair.  
(Chuck Bolland, March 16, 2009)

ESCUTAS DE ROBERT wILKNER
POMPANO BEACH, FL, ESTADOS UNIDOS
DRAKE R8  NRD 535D 
 
3375.1 Brasil R Municipal São Gabriel da Cachoeira 
presumed the one with    om in PT, 1020 Brasil Mx, numerous 
ments de Brasil but no formal ID. 15 March.
4716.19 Bolivia Radio Yura, Yura 1045 fading out with flauta 
andina  and one ID. 15 March.
4799.80 Guatemala, Radio Buenas Nuevas Religious 1116 
program and  full ID . 16 March.
4805 Peru Radio Rasuwilca tent 1000 to 1100 on several days 
this week,  with aid from Dave Valko but not being received 
well here or in Cedar Key. Dave Valko seem to be receiving 
them well. 15/ 16 March [Wilkner &  Florida DXers]
4805t. Peru Radio Rasuwilca 1005 to 1025 under CODAR 
with om in  espanol 19 March.
4877.67 Unidentified 1015 to 1030 19 March [Wilkner] This 
close to the  Brasil station inactive for over a year.
5580.20 Bolivia Radio San Jose. San Jose de Chiquitos  noted 
from 2330  to 0010 last night 20 and tonight 21 March. This 
station had been off or not audible in Florida for over a month..

ESCUTAS DE GLENN HAUSER
ENID-OK, ESTADOS UNIDOS
 
** AUSTRALIA [and non]. While there were no stations on 
11625-11645 and 11670-11680, four of them were bunched 
up every 5 kHz 11650-11665, at 2139 March 14: R. Australia 
in English on 11650 and 11660; 11650 is Shepparton, but 
listings differ whether 11660 is Shepparton or Brandon; 
stronger RNW via Madagascar on 11655; and strongest 
Arabic on 11665 pausing for music, which is WYFR.
** INDONESIA. VOI reconfirmed on 9525 in English around 
1315 March 15. Someone recently reported this on 9526 
a few hours earlier, so this time I made sure it was 9525 
--- really slightly below, e.g. 9524.97 as measured March 
11 by Ron Howard.
** SPAIN [and non]. REE on 11890, Saturday March 14 at 
2101 with live coverage of stupid ballgame, Real Madrid 
mentioned, but cut to open carrier only at 2102, and it 
had been colliding with VOA Creole which has moved 
without notification one hour earlier than 2200, and 5 kHz 
down from previous 11895. It was almost as if Spain were 
aware a collision had just started and shut down their 
modulation, but the carrier was still on at 2106, producing 
a slow SAH, almost zero-beat.
Rechecked at 2142 after VOA was finished, Spain was again 
modulating game, punxuated at 2144 by ``goooooooooooo
oooooooooooooooooooool``. Found same game in synch 
on 9630 and much weaker 9665, and with usual delay and 
lower modulation via Costa Rica 9765. I can`t find 11890 for 
Spain at this time in any of the online or paper references, 
but PWBR `2009` shows it to Mideast at 0500-0700, while 



WRTH has that on 11895. Perhaps Noblejas punched up 
a totally wrong frequency, maybe instead of 11940 which I 
did not check at the time. 9665 is the weekend-only REE 
Spanish sports transmission which causes English and 
French to Europe to be weekdays only.
** TURKEY [non]. Sackville is STILL carrying the wrong 
feed from V. of Turkey, UT March 15 at 0400. Transmitter 
cut on just before the hour, no IS, no ID, just joined 
discussion in progress, and again sounds like an informal 
conversation in a cabaret or somewhere with background 
noise, presumably in Turkish.
Hard to believe it has gone on this long without being fixed, 
or at least compensated for by accessing webcast http://
www.trt.net.tr/Canli/anasayfa.aspx?kanal=rdvot&slv=0
instead of mixed-up satellite feed. Another reply from 
Sackville was uncooperative, so I have sent this to the 
English Desk at VOT:
Hello Seref, et al.: You may be surprised to learn that your 
0400 UT relay via Canada on 7325 has not been in English 
for the past three weeks at least --- I have been in contact 
with Sackville about this and they insist they are downlinking 
the correct satellite channel they have always used, Galaxy 
19, 11966 H, channel 6. This is VOT World, as listed at 
Lyngsat: http://www.lyngsat.com/galaxy19.html
I do not have satellite myself so cannot confirm, but whatever 
is coming over at that hour is a program in progress; I am 
not even sure it is in Turkish, but it is certainly not English. 
There is no interval signal or sign-on, just a conversation 
with background noise.
Sackville will not make any effort to find your correct English 
feed, or even substitute a web feed, since they are merely 
following instructions on record as to which audio input to use.
Therefore it is up to TRT to investigate this and take whatever 
steps are necessary to get the correct program to Sackville 
if you wish to continue having an English-language relay to 
North America. Would you please keep me informed about if 
and how this is resolved?
BTW, there is usually another mixup in this transmission 
when the time changes happen, i.e. March 29 when 
it becomes 0300 UT, which could further complicate 
matters. Regards.
** U S A. VOA Creole, at 2100 instead of 2200, Sat March 
14 on 11890 instead of 11895, but colliding with SPAIN, 
q.v. at first on unlisted 11890; still missing from 13725, and 
weaker on // 15390.
** U S A. WBCQ, 9330-CUSB, March 14 at 2040 seemed to 
have something originating at the Fest, but soon into novelty 
songs, including Popeye. I couldn`t miss Marion`s Attic from 
2100 on 7415 instead. Quick-checking 9330 again at 2136, 
Radio Free Mount Airy ID in passing. 9330 much weaker at 
this hour than had been in the morning.
** U S A. WWCR-3 on 5070 had been missing earlier, and 
on routine check to confirm WORLD OF RADIO airing, Sat 
March 14 at 1656, found 12160 also off the air, tho inbooming 
on all three other transmitters, 9980, 13845, and even on 
15825, so must be with sporadic-E assistance.
Checked a few minutes earlier, the WWCR-3 webcast was 
also missing, the winamp and real players running silently. 
Continued missing from 12160 Saturday afternoon and thru 
the DX block UT Sunday March 15 0300 on 5070. Just as I 

was writing this at 0319, the real audio stream cut on; I had 
left the player running silently after I notified WWCR. Not 
until 0358 did I check 5070, and it was finally back on too.
** VENEZUELA [non]. Sunday March 15 checking the Aló, 
Presidente service via Cuba: at 1440 on 11875 they were 
just announcing frequencies: 13680, 13750, 11680, 11875, 
17750. Also audible on 13750 and much weaker 13680 with 
CCI. Nothing on 11680, but has really been using 11690 
which had too much QRM to confirm this date. Then joined in 
progress someone speaking; if it was the would-be president-
for-life, he was unusually subdued. Meanwhile, mainstream 
RHC was running on 11760, 12000, 13760, 15120, 15360, 
15370 --- but for a few minutes just some rustling noises, 
apparently feed cutting out, then weak audio on 13760.
** AFGHANISTAN [non]. R. Free Afghanistan, 9990 via Sri 
Lanka, March 18 at 1311 with several Radio Azadi IDs; fair 
with flutter, being almost trans-polar, aimed 340 degrees from 
Iranawila. 1327 playing some music very reminiscent of the 
late lamented Radio Solh, cut off abruptly at 1330 without so 
much as a goodbye, retune-to-next-frequency, or anything, 
and carrier off at 1331:10. Initially, WWCR 9980 was no 
problem but by the end it was starting to build up to its usual 
daytime super-power desensitizing and splattering signal.
** AUSTRALIA. The VL8s are still `showering` far beyond 
their up-and-down NT-only target area. March 18 at 1252 
check, 2485 best with discussion in English, barely audible 
on 2310, and nothing but a carrier detectable on 2325.
** SAUDI ARABIA. Not having looked for it the past week, 
I made a point of checking for Sout ul-Buzz, March 16 at 
1509: yes, there it is on 15435, the frying sound detracting 
from but at the moment not totally overriding the Word of 
God, Who speaks only Arabic.
** TURKEY [non]. 7325 at *0400 March 16 with nice Turkish (?) 
music, but still not the scheduled English broadcast. Several 
people at TRT should have received my E-mail on Monday, so 
perhaps we`ll see some axion on this misfeed which has now 
gone on for at least two weeks since I first noticed it (not three). 
I then heard from frequency management, who were going 
to look into it, but a lower priority than working on the A-09 
schedule. So again at 0407 check March 17, Turkish music. 
At 0450 check March 18, talk in Turkish(?), not English.
** U S A. Yet another VOA/IBB SNAFU: Greenville 15590, 
which is supposed to carry the Spanish service, was in 
English at 1304 Wed March 18 ending VOA News Now 
with Austrian incest item, 1305 to VOA Music Mix, also 
introduced in English. VG signal here, but no signals on the 
two // scheduled, 13715 and 9885.
Has Spanish been moved an hour earlier without notice due 
to DST in Washington, which is irrelevant in the LAm target 
area? Last Oct/Nov some unexpected schedule changes 
were also made to this broadcast. Guess what? The VOA 
language schedule for B-08 now shows: Spanish
1130-1200 UTC 9885 13715 15590 M-F
1200-1300 UTC 9885 13715 15590
2300-0000 UTC 5890 5940 9690
So that is exactly what has happened, but the 15590 
transmitter is still being run for an extra hour on the pre-
DST schedule!
The program schedule on the Spanish site ignores SW, 
but for webcasts:



``Buenos días América, 20kbps, duración 00:30:00, Lunes a 
Viernes 1330 UTC, 09:30 Hora de Wáshington`` --- so that 
is long outdated.
Rock music in English, such as M. Cyrus, continued on 15590 
only, but at 1333 recheck there was an announcement in 
Spanish, and again a few minutes later, so sometime in the 
interim, a switch was made from English to Spanish feed, 
the so-called Éxitos Latinoamericanos show I usually hear 
until abrupt 1400*
Eibi shows the way it was until March 8:
1230 1300 Mo-Fr   USA Voice of America S LAm 13715g 
9885g 15590g
1300 1400 [daily] USA Voice of America S LAm 15590g 
9885g 13715g.
** U S A. WEWN, 7555, defective modulator hi-pitched 
squeal getting worse to the point of driving away even 
motivated listeners, March 18 at 1339 check during Spanish 
discussion. Why have they let this go on and worsen for 
years without fixing it? If they can afford the juice for all 
those 500 kW transmitters, they should be able to afford a 
replacement part. But hey, the fewer listeners being misled 
by this nonsense, the better.
UNIDENTIFIED. 13935-13960, weak OTH radar pulses, 
presumed, 1308 March 18. This area is one of its favorite 
ranges just below 20m hamband.
** CHINA. Firedrake poor on 9300, March 19 at 1223, but 
inaudible on 9000 and 8400 which are usually best.
** EQUATORIAL GUINEA. Have not noted R. Africa on 
15190 for more than a month now, including close check for 
it March 19 at 2143 next to YFR/Ascension 15195, and still 
no trace of a carrier on 15190 at 2202 after ASC was off.
The last reports of it in DXLD were Feb 21-22, but in the 
morning to midday hours. This was shortly after the ``terrorist 
attack/attempted coup`` on Feb 17 as linked in DXLD 9-016.
My last log of 15190 was Feb 14 at 1555, and Brian Alexander 
had heard it Feb 13 at 2110-2150, as in DXLD 9-015. So has 
anyone been hearing 15190 at any hour since then?.
** GREECE. VOG, 15650, Greek music until closing at 1352* 
March 19.
At 2120 March 19, found things back to normal with 9420 again 
on the air and clashing at about equal level with CVC 1Africa, 
Zambia, producing a SAH of 3.5 Hz, i.e. 210 fades per minute, 
but in short term the fade rate varied slightly, either due to one 
or both unstable transmitters or propagation/Doppler effect.
Usual collision of Greek music versus wacky religionist talk in 
English and praise music for impressionable young Africans. 
CVC went off at 2201, leaving VOG in the clear.
Meanwhile at 2153 I checked the other VOG frequencies, 
and found both
7450 and 7475 on the air with similar music but not //. 7450 
also had that annoying het less than a kHz on the low side. 
So that means all three Avlis transmitters are again funxional 
for the first time in weeks, a conclusion John Babbis, who 
never misses an evening monitoring Greece in Maryland, 
also came to at 2202.
This may mean that 15650 resumes its previous schedule 
the next day, i.e. until 1550* and again colliding with Miraya 
FM from and for Darfur via Slovakia from *1500.
But the days are numbered (to nine more) for the 9420 CVC/
ERA collision, as CVC plans to move to 5940 in A-09.

** KOREA NORTH. 6350 with noise jamming at 1237 March 
19, instead of the usual whoop-whooping. Apparently the 
juches are changing their tactix; now it sounds about the 
same as on 3918 and 3985 against other clandestines 
from the South.
** NETHERLANDS [non]. Just as I tuned in RN`s morning 
broadcast in Spanish on 9835 via Bonaire, March 19 at 1219, 
heard Jaime Báguena mention frequency 9895, but he must 
have been referring to A-09 when the 1200 transmission will 
move back to the latter.
I had tried a few times to hear RN Indonesian via Saipan, 
15280 at 22-23, to determine whether the severe audio 
glitches I had previously heard were still happening, but 
reception has been poor to nil. March 19, however signal was 
back to good here, way off the back of the beam, at 2202, YL 
with ``Warta berita dari Radio Nederland Wereldomroep`` 
with two chords between items.
I listened carefully for four minutes and did not hear any 
of the skipping/looping as before, but the audio was still 
a bit `rough` as if fraxions of syllables were being cut off 
in the processing; not however noted during the musical 
chords, which could point to a studio problem rather than 
somewhere along the long line to Saipan. I never heard 
back whether the previous severe breakups could be 
correlated with satellite solar transit outages, which should 
be over by now, anyway.
** NETHERLANDS [non]. Checking The Happy Station 
repeat of the `Dick Speekman` edition, Thursday March 19 
at 1500: WRMI 9955 provided very good reception as it has 
been able to lately in the mornings, unlike the evenings --- 
but I could still hear DentroCuban jamming underneath it, a 
fine way to treat an alumnus of RHC.
** TURKEY [and non]. Listened to VOT`s Letterbox Wed 
March 18 on daily audio archive, in case they acknowledged 
my report about the foulups on 7325 via Sackville.
Seref Isler read reception report after reception report, praising 
the programming and hankering after QSLs, but no mention of 
this problem. The mailbag ran from 37 to 49 minutes into the 
file, and appeared after another feature, Turkey-EU Agenda, 
contrary to the order on their current printed program schedule 
folder, which shows that to be last on Wednesdays. Yet, in 
replying to another listener who mentioned that programming 
heard did not match the schedule, Seref explicitly said, ``We 
confirm every day before going on the air that the program 
schedule matches airplay``!
Another one wanted to be a `monitor`, but ``unfortunately, 
we don`t have a monitoring service``. No surprise there, 
considering that no one but yours truly seems to have noticed 
the wrong language on 7325, and nothing has been done 
about it so far. By `monitoring service` I suppose he means 
some kind of organized group sending regular reports as 
other stations have, or used to have, in return for small or 
large favors, even a paycheck.
Chalk up yet another misfeed depriving VOT`s myriads 
of SW listeners in NAm from the English broadcast they 
are entitled to as on the schedule, 0400 UT via Sackville 
on 7325 --- UT March 19 at *0400 sharp into Turkish talk, 
joining some non-English program in progress. But the 
TRT chief engineer is now aware of the problem and will be 
working on correcting it.



** U S A. WORLD OF RADIO observations: WRMI 9955 is 
usually prompt to get a new edition on the air/webcast as soon 
as it is available, and #1452 was confirmed on webcast only a 
couple hours after it was uploaded, UT Thu March 19 at 0530.
Unfortunately, the Thursday 1530 next airing has been 
replaced by a Happy Station repeat, but Jeff White has 
given us another airing temporarily on Saturdays at 1530 
until another program takes over in April. Next evening 
chance is UT Friday 0100.
Checking the first opportunity for WBCQ to run new 1452, 
Thursday March 19 at 1900 on 7415, just barely audible here, 
being totally daytime path with the sun getting higher and 
higher, but I hope it works better close-in. However, I could 
make out it was still last week`s show, #1451. Two hours later 
during Ted Randall`s program, 7415 reception had greatly 
improved. Try again Friday at 1900, and on 5110 at 2300.
** U S A. Sorry to note that WWCR-1 is developing a `squeal` 
problem like WEWN, tho relatively minor so far, audible only 
during talk segments and pauses in Spanish broadcast, March 
19 at 2157 on very strong 7465; obscured when music plays.
** U S A. After anomalous findings on VOA Spanish 
frequencies this week, I checked earlier in the morning 
on March 19: at 1216, 9885 was already on in Spanish, 
or rather Gringo-Spanish, some official being interviewed 
about indocumentados. So the broadcast is probably starting 
at 1130 instead of 1230 due to DST in Wáshington and 
nowhere in Latin America except the running dog of Cuba 
which follows USA DST change dates.
At 1229 I was listening to // 13715 as the Enfoque Andino 
hour was ending, complete with English outro, ̀ `This program 
has come to you from the Voice of America, Washington``. 
Semi-minute of dead air to fake out listeners thinking the 
transmission is really over ---
Then at 1230 re-starting, ̀ `Welcome to the Voice of America 
in Spanish`` and into ``Buenos Días, América`` the morning 
news magazine, which presumably ran until 1300 when 
9885 and 13715 went off. I.e. one UT hour earlier than 
during USA standard time.
Rechecked third frequency, 15590, at 1353, when ID in 
English as VOA Music Mix, 1359 standard sign-off but cut off 
after 2 or 3 notes of Yankee Doodle. What self-disrespect! 
The 13-14 hour on 15590 the day before had started out 
in English but ended in Spanish; seems they can`t decide 
which language to run on this unscheduled transmission.
UNIDENTIFIED. 6900-6970 approx., presumed OTH radar 
pulses March 19 a 1236, perhaps from China.
** AUSTRALIA [and non]. VL8 check March 20: at 1256, 
2310 was best with M&M conversation in English audible, // 
weaker 2325 but no signal at all detectable on 2485 --- either 
off or more likely stuck on the daytime frequency 5025 as 
occasionally happens. So I check 5025 at 1308, as always 
dominated by R. Rebelde, but it is fading regularly at the 
rate of 40 times per minute, abnormal, and likely indicator 
of another weaker signal slightly off-frequency causing such 
a subaudible heterodyne, i.e. 0.67 Hz away. This was still 
the case at 1339, as Cuba weakens gradually, but so does 
Australia as we are well over an hour past sunrise here which 
was at 1235 UT. Never could pull any VL8 audio, however, 
under Cuba 5025. Has anyone else noticed the two are 
0.67 Hz apart when they normally overlap until 0830 or after 

2130? Perhaps someone further west will have had better 
copy of VL8K on 5025 this date past 1400.
** GERMANY [non]. 15610, DW in German, quite good tho 
with polar flutter, March 20 at 1349; kept going into English 
as they were interviewing someone to voice-over. What 
does PWBR `2009` say? Via SRI LANKA. In this case it is 
still correct! HFCC confirms Trinco as 1200-1358, 250 kW at 
355 degrees, i.e. aimed right at North America beyond the 
central Asian targets.
** GREECE. As suspected, when we found V. of Greece back 
to `normal` the day before with all three Avlis transmitters 
funxional again at 2200, the temporary curtailment of the 
15650 transmission until 1352* is over. March 20 it continued 
at 1354, still with music at 1400, and at 1433. By 1502 I had 
local noise sources going, but there were still two carriers on 
frequency making a fast SAH, i.e., resuming collision with 
Miraya FM via IRRS via Slovakia to Darfur.
** TURKEY [non]. Another day of no English on 7325 via 
Canada, at 0430 check March 20, instead Turkish talk.
** U S A. Another check of VOA Spanish the morning of March 
20: at 1258, 9885 // 13715 // 15590 closing Buenos Días, 
América show and plugging next broadcast at noon local, 
16 UT, sports, which of course is irrelevant to SW listeners. 
Shortly after 1259 the two lower frequencies went off, while 
15590 converted to English, opening VOA Music Mix with 
newscast. Without embargo, when rechecked at 1350, 
15590 was now in Spanish, plugging http://voanoticias.com 
and announcer giving his own e-mail address at VOA. Also 
mentioned ``De Capital a Capital`` perhaps the name of the 
program just ending, and some more rock music in Spanish.
If you go to the website above for more info on the Capital 
program, first you see linx to audio of it as a musical program 
on Saturdays and Sundays. But on the webcast schedule 
it is shown with two different editions on Fridays, at 1430 
and 1730 UT! And furthermore, the axual audio linx on the 
previous page claiming Sat and Sun have 1439aFri and 
1730aFri in them. So that was probably the first edition on 
Friday, which has really daylight-shifted to 1330 UT, even tho 
a 4-hour conversion to ET is shown on the same list! The title 
bar of this page http://www.voanews.com/spanish/webcasts.
cfm also misspells ``transmiciones``. How can listeners take 
VOA Spanish seriously with all these mistakes?.
UNIDENTIFIED. 4840-4880, weak OTH radar pulses, 
presumed at 1252 March 20. Also at 1254 on 3860-3870.
UNIDENTIFIED. 4900 and 4920, and perhaps some 
frequencies in between with uncopyable brief SSB 
transmissions, March 20 at 1341. I could never get them 
tuned in to demodulate, and suspect they employ speech 
inversion, i.e. reversing the proper audio frequencies as in 
normal SSB, a lite form of security, but certainly effective for 
listeners who do not have the equipment to re-reverse them. 
I could not even be sure of the language. I hope the narco-
traffickers and poachers are not getting this sophisticated.
** AUSTRALIA. None of the 120m VL8s were audible 
March 21 at 1312, but I checked 5025 again in case VL8K 
was still stuck on its daytime frequency at night. Yes, at 
1317, R. Rebelde still exhibiting fades of 40 per minute, 
the same SAH as 24 hours earlier, 0.67 Hz presumably 
caused by Katherine. Anyone further west hearing it for 
sure on 5025 at this time?.



** CHINA [non]. It`s jarring to be listening to an announcer 
speaking what seems to be perfectly good English, and then 
a common word is mispronounced. OM with CRI News on 
6115 via Canada, March 21 at 0611, pronounced ``ally`` as if 
it were ``alley``! There was also another gaffe a few minutes 
earlier which I failed to note down. So you don`t have to 
speak perfect English to announce on the world`s greatest 
shortwave station where the talent pool must be enormous. 
Soon there will be more Chinese speaking some sort of 
English than Americans.
** INDONESIA. Since I last reported RRI Fak2 missing 
from 4790, there have been signs of it on some 
mornings, but definitely back March 21 at 1320, lo-fi 
phone interview vs CODAR.
** JAPAN [and non]. NHKWNRJ, 11705 via Sackville, Sat 
March 21 at 1410 with World Interactive, accompanied by 
lite pre-echo from Yamata direct. R. Japan plans to continue 
colliding with itself in A-09, despite my repeated complaints, 
and others noting the same problem, which is worst in 
western North America. The least they could do would be to 
delay the feed to Yamata just enough so it doesn`t echo with 
Sackville fed by satellite.
The hostess, whose name I can`t remember, and whose 
name still appears nowhere on the homepage for this show, 
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/english/radio/wi/index.html
tho her smiling face does twice, said that from next fiscal 
year in April, she would not be losing her job, but the show 
would be moving to Sundays at 1410 JST/0510 UT instead 
of Saturdays at the same time. She announced this twice, 
and is apparently unaware of the several repeats later in 
the day such as the one I was listening to. So what will be 
aired on Saturdays?.
** KOREA NORTH. Altho missing the day before, the 
whoop-whoop jammer very much in evidence March 21 at 
1330 on 6350, tho the noise jamming seemed there too, 
and no sign of its victim.
** MADAGASCAR [non]. Looking for the new pro-
Ravolomanana clandestine, via WRN, R. Mada, 5895, 
scheduled 0400-0430: March 21 at 0405, something 
there but too weak to copy, probably this since nothing 
else scheduled on frequency; also some clicking which is 
surely not jamming already, but maybe leaking from some 
DentroCuban jammer. WWCR 5890 could be a big super-
power problem, but not so strong at this time. R. Mada is 
also scheduled at 1700-1730 on 5895, from a Swiss NGO, 
Tiako i Madagasikara, http://www.tim-sfv.ch --- I suspect the 
transmitter site is Meyerton; if not, somewhere else close to 
Madagascar, not likely from Talata itself.
** MEXICO [and non]. Someone reported R. Educación 
signing off 6185 at 0602 after anthem, which could happen, 
but they have to play the anthem at local midnight whether 
signing off or not (0500 UT from first Sunday in April 
according to Mexico`s slightly more sensible DST season). 
I hear XEPPM after 0600, and still do: March 21 at 0604 
there was Mexican music underneath Vatican Radio; 
see VATICAN. The usual rippling SAH also points to the 
considerably off-frequency XEPPM. No sign of Brasília, but 
there would have been on UT Sunday when RNA runs all-
night. Vatican finishes with 6185 at 0620 after which XEPPM 
should be in the clear.

** SPAIN [non]. Maybe this is nothing new, but not noticed 
before: REE is ``pulling a BBC`` by keeping a transmitter on 
a bit longer than its scheduled span in order to broadcast 
one more newscast: The CR relay on 9675, supposedly 
0200-0600 daily, still going at 0602 March 21 with news, 
0605 sign-off announcement mentioning next frequency on 
16m a few hours later, IS once and to open carrier.
At 0605 also checked 5965, and could hear the voice of 
Antonio Buitrago in Amigos de la Onda Corta at its true time 
on UT Saturday, but heavy QRM as always de Vatican co-
channel. Was REE 6055 direct still on? No, now it`s BBC 
French via Ascension. So we are left without any decent 
frequency for the DX program and REE at 0605, unless we 
can get 11895 or 12035 for Mideast, Europe.
Note to other broadcasters, which I am sure they are not 
going to pay any attention to now, as they never have in the 
past: avoid co-channel with Vatican even if targets are wildly 
different, as VR really gets out in unintended direxions.
** TURKEY [non]. VOT via Canada, 7325, STILL in the 
wrong language, Turkish instead of English, UT March 21 
at 0408 check as YL was talking about Azerbaijan, Ankara 
– but this time unlike previous nights suffering heavy QRM 
from big dirty FMy blob spur. At first I suspected the Sackville 
transmitter was upacting, but the modulation peaks of the 
QRM were obviously coming from some other source. Could 
it be GUF, VOR`s big signal from 7335, only 10 kHz away? 
No, that`s clean and nothing like it on 7345.
Tuning a bit further up the band, I heard similar distortion on R. 
Martí via Greenville 7405. Ahá: another R. Martí transmission 
is on 7365, and 7405 is leaping over that to produce the 
spur on 7325. Then I confirm on a second receiver that the 
mod peaks on the 7325 QRM match R. Martí on 7405, so 
Greenville is definitely the source – but it doesn`t have to 
be, as none such ever noted before on my nightly chex of 
Turkey`s misfeed on 7325. The GB mix potentially happens 
0300-0500, when both 7405 and 7365 are active, except UT 
Mondays when the weekly truce starts at 0300. For once, 
the DentroCuban Jamming Command is innocent. O well, 
we aren`t missing any English from VOT, and the handful of 
Turx in NAm who might be listening probably aren`t aware of 
this unintentional opportunity.
** U S A. R. Martí spur on 7325, QRMing Turkey via Canada: 
see TURKEY
** U S A. I hear IBOC noise on 1680, 1690 and 1710, which 
indicates at least two stations are running it, on 1690 and 
1700, March 21 at 1343 UT. 1690 itself was dominated by 
``The Talk of Chicago, WVON`` ID. 1700 had at least two talk 
stations mixing, their AM signals strong enough to override 
the IBOC on the high side of WVON. But which one on 1700 
is radiating IBOC sidebands? At this hour, has to be Des 
Moines or one of the Texans, but nothing on 1700 shown as 
IBOC in the 2008-2009 NRC AM Log.
** VATICAN [and non]. R. Vaticana continues to be an annoyance, 
QRMing other stations by inept frequency management allowing 
co-channel clashes. See SPAIN for what it does to 5965, and 
MEXICO for what it does to 6185. VR 5965 at 0605 March 21 
blocking REE`s DX program via Costa Rica on its only audible 
frequency here; VR with English report on papal visit to Cameroon. 
Second European program on 6185, March 21 at 0604 blocking 
XEPPM, in Scandinavian language, but which?



Current VR program folder is no help with such minor details, 
nor is WRTH! EiBi and Aoki show Finnish on Saturdays. There 
was a lot of QRM, but I was leaning toward a non-Finno-
Ugric one. Of course it`s more politically correct to consider 
the Finns just `Nordic`, separate from the Scandinavian 
countries to the west whose languages are closely related, 
while Finnish is totally different, but VR lumps them all 
together; is VR keeping its options open, not to be tied down 
to specific days of week for each?.
UNIDENTIFIED. 15463, March 21 at 1429-1439+, two-way 
Spanish contacts on SSB, as always, hard to understand, 
but one of them kept whistling into the mike, which is not 
the sign of a polished operator, and also was heard to use 
the expression ``puta madre`` which is not polished either. 
For a while they were discussing things to do at midnight 
on the next few dates, perhaps arranging a rendezvous 
for drug shipments. I assumed it would be USB, but just in 
case I checked on the ATS-909 and they were using LSB, 
too bad since there was het from a broadcaster on 15460, 
but none on 15465. One never sees any logs of these 
intruders from Latin American DXers, who would have a 
much better chance of understanding the conversations, 
and perhaps picking up clues about what they are about, 
and even their locations
** GERMANY [non]. DW English, March 21 at 2019 
concluding report from Jo`burg, ID in passing, on 15275, 
fair reception. What does PWBR `2009` say? Site is UAE. 
I don`t think so; doesn`t come in that well here, aimed at 
Africa from the other side. In fact it`s Sines, Portugal, 140 
degrees off the back, the site having changed from UAE 
on January 1.
** MADAGASCAR [non]. Seems I`m not the only broadcaster 
uncertain about the proper pronunciation of Malagasy 
names. BBCWS in English, March 21 at 2013 on 17830 via 
Ascension, edited together multiple attempts to pronounce 
the new leader`s name.
** NETHERLANDS [non]. RNW is about to put the nail in 
the coffin of English via Bonaire; after abolishing SW to 
NAm, one English broadcast remained in B-08, 20-21 UT 
on 17810 for West Africa, tho easily audible back here in 
NAm --- but that is to be cancelled shortly in A-09, when 
this hour in English to West Africa will be on 11610 via 
France instead, along with Madagascar on 5905 and 7425 
for the rest of Africa, neither of which is likely to propagate 
here in our summer.
So I felt a bit nostalgic as I heard Bonaire 17810, March 21 at 
2006 beginning ``The State We`re In``, a co-produxion with 
WAMU Washington DC, Jonathan Groubert interviewing 
non-Americans about credit crunch, etc., so I`m not sure 
how much WAMU really had to do with it.
WAMU is one of hundreds of American public radio stations 
which could have started a shortwave station, enormously 
improving the program content of US SW, but saw no need 
for it, instead leaving it predominantly to the gospel-huxters, 
pushers of silver as food, and other right-wing extremists.
** U S A [and non]. VOA French to Africa, 15225, March 
21 at 2016 seems quite undermodulated despite S9+20 
signal. Watching the meter and listening more carefully, 
I soon realize that the big signal is rock-steady, but the 
French audio is fading up and down in normal shortwave 

propagational fashion. What`s really happening is that we 
have two transmitters, the stronger one open carrier, and 
the weaker one with the programming. What does PWBR 
`2009` say? Nothing. No VOA listings at all on 15225.
At 2030 the programming stopped briefly and then resumed 
after a couple of false starts at normal modulation level, 
for the ``English USA`` show of language lessons, nicely 
done and just as useful for learning French as English, as 
each sentence is translated one at a time. This turned out 
to be lesson four-score-and-eleven, part one, subject being 
modern life and the future tense, followed at 2041 by part 
two. At 2055, I found a USG editorial (in French) about 
Rwanda, off at 2059:30*
Unfortunately this waylaid me from Music Time in Africa 
which I had started listening to on also very good 11975, 
altho only 125 kW from Bonaire aimed eastward at 80 
degrees; but then returned to it at 2041 while some 
percussion from Benin was playing. Announcer said show 
is scheduled Sat and Sun at 09 and 20 UT; but there are 
no SW frequencies at 09 (I think).
A quick check of registrations confirms it. This is another 
case of nonsensical transmitter-site switching in the middle 
of a broadcast. Until 2030 it`s Bonaire daily with 250 kW 
at 80 degrees, and after 2030 it`s Greenville Saturdays 
and Sundays only, 250 kW at 94 degrees --- I suppose 
the same transmitter which is on 15185 M-F with Hausa, 
just corrected from almost five months of English relays by 
mistake; nothing on 15185 today.
But why run open carrier for at least a quarter hour on the 
same frequency already carrying a program? Greenville 
should warm up somewhere else if really necessary, and 
crash-start 15225 just as the Bonaire relay is ending. Even 
an open carrier causes co-channel interference, as I just 
experienced. It could be equally bad with both of them aimed 
at the same target area, even tho they were quite zero-beat, 
with no SAH as a tip-off.
** U S A. While checking out RNW Bonaire and BBC Ascension 
on 16m, March 21 at 2010, not a trace of KVOH on 17775, 
let alone its septuplet of spurs at 144 kHz intervals, so off the 
air? Chile and Costa Rica were also in well on the band.
** U S A. An MW bandscan on caradio at Arby`s parking 
lot in Enid turned out to be a pretty hot spot; March 21 at 
1940 UT, slightly more than an hour after local mean noon at 
1832, I was getting three very weak signals on 720. A slow 
SAH of 2.5 Hz fits for WGN Chicago and KSAH San Antonio, 
per numerous previous logs day and night, but there was 
also a very fast SAH overlain, too fast to count.
What could be the third station in the daytime? Nothing at all 
likely, but KDWN in Las Vegas NV is 50 kW nondirexional 
daytime, further than Chicago and over mountainous terrain, 
low ground conductivity. Or something spurious much closer, 
but have never had spurs or images from the three local MW 
stations on this frequency.
(By nulling KRMG-740 on a portable, however, some time 
ago in the daytime, I was startled to hear sports talk, which 
turned out to be a receiver image of KFXY-1640 minus 2 x 
IF 450 = 900 kHz.)
Also at 1943 March 21 I could just barely hear Spanish on 
1250, i.e. KYYS Kansas City, which despite 25 kW is not 
normally audible here daytimely, almost 500 km.



VOICE OF THE BROAD MASSES OF ERITREA
Tem aparecido nos nossos diais, a Voice of the Broad 
Masses of Eritrea, que é hoje a radio official da Eritréia, 
baseada em Asmará,  mas no passado, quando surgiu, 
era uma emissora clandestina, que apoiava os grupos de 
oposição e principalmente a Eritrean People's Liberation 
Front (EPLF), até a derrota do governo, ocorrida em 1991.
As transmissões desta emissora, atualmente, são 
efetuadas com algumas variações na freqüência, para 
evitar o Jamming que lhe é aplicado por emissora 
Etíope, e ela, em sua programação, mantém seu 
caráter revolucionário, apresentando oposição hostil á 
Etiópia e ao atual governo Somali.
Sei sítio emissor está localizado em Asmara/Selea 
Daro e o seu endereço postal é Ministry of Information, 
Radio Division, PO Box 872, Asmara, Eritrea.
Ela realiza duas programações paralelas de emissões, 
dentro do seguinte esquema:
De 0355 ás 0630 UTC, diariamente, em Tigrina e 
Vernacular, em 7.100 kHz ou 7.220 kHz
De 0930 ás 1100 UTC, diariamente, em Tigrina e 
Vernacular, em 7.100 kHz ou 7.220 kHz 
De 1400 ás 1830 UTC, diariamente, em Tigrina e 
Vernacular, em 7.100 kHz ou 7.220 kHz 
De 0355 ás 0700 UTC, diariamente, em Árabe, Amharic 
e Oromo, em 7.175 kHz ou  7.220 kHz 
De 0930 ás 1100 UTC, diariamente, em Árabe, Amharic 
e Oromo, em 7.175 kHz ou  7.220 kHz 
De 1400 ás 1800 UTC, diariamente, em Árabe, Amharic 
e Oromo, em 7.175 kHz ou  7.220 kHz

VOZ DA GRÉCIA COM FUNCIONAMENTO 
PRECÁRIO, VIA SUDãO.

Devido a uma falha em um de seus transmissores, 
a Voz da Grécia, teve de deixar fora do ar algumas 
de suas emissões desde o Sudão, porém não temos 
informações sobre estas freqüências e horários..

TORRE DA BANDEIRANTES É UM 
VERDADEIRO MONUMENTO.

Com 212 metros construídos em ferro e aço, a torre 
de transmissão da Rede Bandeirantes de Rádio e 
Televisão é a maior da América Latina. Projetada 
com as mais modernas técnicas de engenharia civil 
e eletrônica, a estrutura abriga os transmissores e 
equipamentos dos canais 13 (VHF), 21 (UHF), 50 (UHF 
codificado) e Band FM, num complexo de sistemas 

irradiantes sem paralelo no Brasil. 
Há espaço também para a instalação de “trunking” 
para telefonia celular, antenas parabólicas e links 
para externas. Além disso, o sistema de antenas FM 
comporta até 5 emissoras.
Situada na rua Minas Gerais, região da avenida 
Paulista, centro financeiro de São Paulo, a torre 
entrou em operação em 1996, concretizando mais 
um sonho de João Jorge Saad. “Estamos entregando 
um monumento à cidade” , comemorou o fundador do 
Grupo Bandeirantes na cerimônia de inauguração. 
E ele não exagerou: instalada no ponto mais alto da 
capital, a bela torre passou a fazer parte da paisagem 
da metrópole e retribui o privilégio de compor a cena 
paulistana: dois elevadores panorâmicos propiciam ao 
visitante uma das mais belas vistas da cidade.
A torre da Band consumiu 650 toneladas de metal e 
está instalada no topo de um “edifício inteligente” de 
oito andares. Um sistema informatizado monitora todos 
os mecanismos do prédio, como temperatura interna, 
controle de elevadores e acesso às dependências.

TWR-BENIM DEVERÁ SAIR AO AR, BREVEMENTE.
Conforme informações do Jari Savolainen, de Kuusankoski, 
na Finlândia, a TWR ainda não tem a licença de Ondas 
Curtas para a emissora que pretende instalar em Benim, 
mas esperam o recebimento desta em 2009. 
Após o recebimento desta licença, eles garantem que 
no prazo de um ano ou pouco mais, pretendem fazer a 
captação de recursos e construção da emissora.

INTERESSANTÍSSIMO CONCURSO 
ALEMãO PARA RADIO ESCUTAS.

O “The Radio-Art Group of Deutschlandradio”estará 
promovendo, no dia 21 de março próximo, um interessante 
concurso, a todos os aficionados de Ondas Médias.
O concurso, chamado “Arcoparlante, a live radio 
experiment”, consistirá em levar ao ar diversos textos, 
em idiomas exóticos, e os ouvintes deverão tentar 
entender o idioma e o significados destas mensagens, 
enviando as resposta por via postal, por E-Mail, 
gravação em cassete, CD, etc...
Os textos serão apresentados, em ondas médias na 
freqüências de 855 kHz e 990 KHz, em Ondas Longas 
em 153 kHz e 177 KHz, por satélite em  Astra 1, 
Transponder 77, ZDF.vision , e por Internet stream em: 
http://www.dradio.de/streaming/dplus.m3u



O endereço postal do Grupo é Deutschlandradio Kultur; 
Hörspiel / Klangkunst; Hans-Rosenthal-Platz; D-10825 
Berlin  e o endereço eletrônico é klangkunst@dradio.de

ESTARãO ACABANDO AS ONDAS 
MéDIAS EUROPéIAS ?

De acordo com artigo publicado pela página DXINfo, no 
endereço http://www.dxing.info/news/index.dx#slovakia
a Eslováquia tornou-se o mais recente país a eliminar as 
emissões de Ondas Médias na Europa, pois seus últimos 
três transmissores, localizados em em Presov em 702 
kHz, Rimavská Sobota em 1017 kHz e 1098 kHz em 
Nitra Ontário; foram desativados em primeiro de fevereiro 
passado, sendo que em vinte de janeiro nove outros 
transmissores também já haviam sido desativados.

VOZ DA AMÉRICA ENVIANDO CALENDÁRIOS 
2009 AOS OUVINTES.

O último boletim VOA News, do dia 9 de março de 
2009, salienta que na programação da Voz da América, 
para a África, em portruguês, eles estão sempre muito 
abertos e sat3enciosos com a interação com seus 
ouvintes, e aguardam suas correspondências, as 
quais serão todas respondidas. No mesmo boletim, 
a título de exemplificação, a emissora apresenta as 
correspodências de diversos ouvintes, inclusive do 
Brasil e solicita que lhes esrevam nos endereços: 
portugues@voanews.com ou para  VOA, Room 1740, 
Washington DC 20237, USA, sendo que todos os que 
escreverem receberão um calendário da VOA 2009.

EMISSORA DE FM DESTRUIDA 
PELO FOGO EM USHUAIA.

Segundo a pádina Web do diário “Tiempo Fueguino” de 
Ushuaia, na Terra do Fogo (Argentina), no endereço 
http://www.tiempofueguino.com.ar/cms/tiempofueguino_sp/ , 
a emissora local de FM, Rádio “FM Recuerdos”, 
foi completamente destruído por um incêndio. 
O sinistro ocorreu, segundo o proprietário da 
emissora, de maneira acidental, 
Devido a um curto-circuito na alimentação elétrica, 
pouco tempo após ele haver feito alguns consertos 
elétricos no sistema. Foram os vizinhos que alertaram 
para a coluna de fumaça que saia da emissora, que 
fica localizada na parte de traz da residência da família 
Licata (do proprietário), e por conseqüência levaram 
ao acionamento dos bombeiros, que tiveram árduo 
trabalho para encerrar com as chamas, mas não 
conseguiram evitar a destruição da emissora. 

NOVOS HORÁRIOS E FREQüêNCIAS 
DA RRI, EM ESPANHOL.

A Victoria Sepciu, da Rádio Romênia Internacional, 
através de correspondência, nos informou dos novos 
horários e freqüências de emissão da emissora, na 

sua programação em idioma espanhol, neste nosso 
período de transmissões A09, que irá de 29 de março 
de 2009 á 28 de Outubro de2009, que são:
Emissão para a Espanha, á partir das 1900 UTC nas 
freqüências de 9.580 kHz e 11.715 kHz.
Emissão para a Argentina, á partir de 2100 UTC, nas 
freqüências de 9.755 kHz e 11.965 kHz.
Emissão para a Argentina, á partir de 2300 UTC, nas 
freqüências de 9.745 kHz e 11.955 kHz.
Emissão para o Caribe, á partir das 2300 UTC, nas 
freqüências de 6.100 kHz e 9.655 kHz. 
Emissão para a Argentina, á partir de 0200 UTC, nas 
freqüências de 9.520 kHz e 11.945 kHz.
Emissão para o Caribe, á partir das 0200 UTC, nas 
freqüências de 5.975 kHz e 9.645 kHz. 

NOVA ESTAçãO EMITINDO EM 
LETONIANO E HÚNGARO. 

Uma nova estação, passou a emitir em letoniano e 
húngaro, na freqüência de 1.485 kHz. Trata-se da Rádio 
Merkus que realizou os primeiros testes nesta freqüência 
de 1.485 kHz em meados de agosto do ano passado.

EMISSõES, EM PORTUGUêS, DA DEUTSHE 
WELLE, APÓS 29 DE MARçO.

A Deutsche Welle, da Alemanha, já nos informa as 
suas emissões para o novo período de transmissão 
A09, que se iniciará no dia 29 de março de 2009.
Destas emissões, detalhamos as que são feitas, em 
português, para a África, dentro do seguinte esquema:
De 0530 ás 0600 UTC, na freqüência de 9.700 kHz 
desde Kigali, em Ruwanda, com quatro transmissores de 
250 kW, e também em 17.800 kHz desde Dhabayya, nos 
Emirados Árabes com um treansmissor de 250 kW.
De 1930 ás 2000 UTC, na freqüência de 6.150 kHz 
desde Kigali, em Ruwanda, com quatro transmissores 
de 250 kW, e também em 11.795 kHz desde Rampsham, 
na Inglaterra, com um transmissor de 500 kW, em 
15.620 kHz desde Trincomalee, no Sri Lanka, com três 
transmissores de 250 kW e 17.860 kHz desde Sines, 
em Portugal, com três transmissores de 250 kW.

“LEARNING BY EAR”, UM PROGRAMA 
ESPECIAL DA DW.

A programação da Deutshe Welle, para a África, numa 
iniciativa da Aktion-Afrika, que é realizada pelo Ministério 
dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, apresenta, 
atualmente, um programa muito especial, chamado 
“Learning by Ear” (Aprender de ouvido), que é voltado 
especialmente para as populações subsaarianas da África, 
com faixa etária compreendida entre 12 e 20 anos de idade.
Os conteúdos, que visam aumentar o conhecimento das 
populações mais jovens da região, são escritos por autores 
Africanos, e na grande maioria interpretados por atores , 
também Africanos e produzidos na própria África. 



Este programa especial é apresentado em seis idiomas 
diferentes segundo os seguintes horários: e.m inglês, 
aos domingos ás 0405 UTC com repetição ás 0605 
UTC; em francês, ás terças feiras ás 1743 UTC e aos 
sábados ás 0535 UTC; em português, aos sábados 
ás 0535 UTC e ás 1935 UTC, com repetição ás 0535 
UTC; em amarico, ás sextas feiras, ás 1445 UTC; 
em hausa, ás quintas feiras, ás 1320 UTC, com 
repetição ás 1828 UTC; em suali, aos sábados ás 
1550 UTC, com repetição aos domingos ás 1050 
UTC e ás quintas feiras ás 1550 UTC, co m repetição 
ás sextas feiras ás 1550 UTC.
As emissões da Deutshe Welle, em português, no 
atual período A09, que se inicia dia 29 de março de 
2009, estão detalhadas em outra nota apresentada 
nesta mesma edição do Miscelânea DX.

ALGUMAS FREQüêNCIAS ELIMINADAS 
NAS EMISSõES DA CVC.

A CVC, Voz Christiana, cancelou as emissões em 
português, de 0900 ás 1100 UTC, na freqüência de 
9.655 kHz; em espanhol de 0100 ás 0400 UTC, na 
freqüência de 11.970 kHz, em espanhol de 0000 ás 
0800 UTC, na freqüência de 11.805 kHz.

RELAY DA LETôNIA AINDA NãO VOLTOU AO AR.
O Tom Taylor, nos informa que a estação relay que 
deveria operar, desde a Letônia, com potência de 
10 kW, na freqüência de 9.290 kHz, á partir de 
fevereiro de 2009; infelizmente, devido a atual 
crise financeira, não pode ser ainda efetivada. 
E se espera que até o final deste ano o projeto 
seja complementado.

RÁDIO DIEZ É A EMISSORA DE ONDAS MÉDIAS 
MAIS OUVIDA NA ARGENTINA. 

Segundo divulgou o site www.estoestucuman.com.ar , 
a Rádio 10, com um percentual de 37,09% de audiência 
nacional, voltou a liderar o ranking das emissoras de 
Ondas Médias mais ouvidas na Argentina. 

SERVIçO BRASILEIRO DA RÁDIO VATICANO.
O Programa Brasileiro da Rádio Vaticano, 
apresenta na freqüência de 21.850 kHz, de segunda 
á sábado, ás 1000 UTC, um serviço informativo 
de 15 minutos, e ás 1100 UTC a Edição matutina, 
com duração de 27 minutos.
Nas freqüências de 7.305 kHz e 9.605 kHz, todos os 
dias, ás 0030 UTC, apresenta a Edição noturna, com 
duração de 27 minutos.
O web site da emissora está no endereço www.
radiovaticano.org, o seu endereço postal é Programa 
Brasileiro; Radio Vaticano; Nunciatura Apostólica do 
Brasil; Caixa Postal 153; CEP 70.359-970; Brasília; 
DF, e o seu endereço de E-mail é Brasil@vatiradio.va

RÁDIO MARTI, PROVAVELMENTE 
ENCERRARÁ EMISSõES EM MAIO. 

Em função da grave crise econômica mundial da 
atualidade, aliada aos baixos índices de audiência 
em Cube, detectado por pesquisa realizada pelas 
autoridade Norte Americanas, 
"Após décadas no ar e às custas de meio bilhão de 
dólares, ainda não está claro se algum cubano ouve ou 
assiste às transmissões para a ilha da rádio e TV Martí, 
financiadas pelos Estados Unidos", informa Frances 
Robles ao Miami Herald, citando um novo relatório do 
Congresso. No mês passado, um grupo de dissidentes 
cubanos criticou a transmissão da rede pela falta de 
cobertura dos abusos aos direitos humanos no país.
Em função destes fatos os indicadores apontam para 
o encerramento das emissões da Rádio Marti, que 
segundo rumores deverá ocorrer no próximo mês 
de maio de 2009. Aqueles que ainda não possuem 
cartão QSL desta emissora, e desejarem guardar um 
como recordação, saibam que o tempo para isso, 
provavelmente está acabando.
Informamos porém, que em janeiro deste ano, enviamos 
um informe de recepção para a Rádio Martí, e como 
resposta recebemos uma correspondência detalhando 
que nosso informe estava correto, mas que eles não 
tinham “targetas QSL”, no momento e estavam criando 
uma nova. Com esta questão do encerramento das 
emissões, não acreditamos que eles vão providenciar 
estes cartões QSL novos; mas mesmo assim, as 
emissões da Rádio Martí, diariamente, em espanhol, 
são dentro do seguinte esquema: 5.745 kHz, de 1000 
ás 1400 UTC; 5.980 kHz, de 0700 ás 1300 UTC; 6.030 
kHz, de 2200 ás 0700 UTC; 6.030 kHz, de 0800 ás 
1200 UTC; 7.365 kHz, de 0000 ás 0500 UTC; 7.405 
kHz, de 2200 ás 2400 UTC, 7.405 kHz, de 0300 ás 
0700 UTC; 7.405 kHz, de 1200 ás 1400 UTC; 9.565 
kHz, de 2000 ás 2400 UTC; 9.825 kHz, de 0000 ás 
0300 UTC; 13.820 kHz, de 1400 ás 2200 UTC; 15.330 
kHz, de 1400 ás 2000 UTC. 

MAIS UM SERVIçO EM TIBETANO. 
Desdce o dia 08 de março passado, está no ar a CNR-
11, um novo serviço em tibetano, que surgiu da emissão 
da CNR-8 - Voice of Minorities- (Voz das Minorias), na 
frequência de 6.010 kHz, de 1430 ás 1500 kHz, a qual 
se transformou atualmente na  CNR-11.

WYFR MANTÉM UM ENDEREçO 
POSTAL NO BRASIL.

A WYFR – Family Rádio, de Oakland, Califórnia, EUA, 
emite em português, para a África e para o Brasil, 
praticamente durante todo os dias, em uma vasta 
gama de horários e frequências. A emissora, para 
facilitar a vida de seus ouvintes brasileiros, mantém no 
Brasil, um endereço postal em Family Radio; Rua João 



Pinto nr.25; Bairro Nova Gameleira; CEP 30.510-000; 
Belo Horizonte; MG, também atende pelo endereço de 
E-mail português@familyradio.com

NOVA ESTAçãO CANADENSE EMITINDO PARA 
COMUNIDADE INDO- PAQUISTANESA 

CINAs Rádio é uma emissora canadense, licenciada 
nos suburbiuos de Mississauga, a qual iniciou suas 
transmissões em 1650 kHz, com 1 kW de potência, 
em Dezembro de 2008, tendo em pouco tempo  
sido captada sobre o Atlântico na Europa. CINA 
Rádio é a primeira estação de rádio licenciado para 
servir, sobretudo, a comunidade  indu-paquistanesa, 
transmitindo programas em Hindi, Urdu, Punjabi, 
Gujarati, Bengali, armênio, indo-Caraíbas e Inglês. 

NHK – RÁDIO JAPãO, MANTÉM 
ENDEREçO POSTAL NO BRASIL. 

A NHK-Rádio Japão, que desde 1938 mantém um serviço 
brasileiro em suas emissões, mantém também um 
endereço de correspondência no Brasil, visando diminuir 
custos de postagens para seus ouvintes brasileiros. Este 
endereço é  NHK-Radio Japão, Caixa Postal 11.580; 
Agência Lapa; CEP 05049-970, São Paulo-SP.

EMISSORA IRLANDESA DE FM 
PRETENDE SE LANçAR ÁS OC.

O dexista José Miguel Romero, captou no dia 28 de 
janeiro passado, de 1930 ás 2030 UTC, um teste de 
emissão da RTE Rádio 1 da Irlanda, na freqüência de 
6.220 kHz. Ele enviou um informe de recepção e a 
emissora lhe respondeu
Por E-Mail, no dia 09 de março passado, confirmando 
todos os dados da escuta e informando que a emissão 
se tratava de um teste, emitido desde Meyerton, na 
África do Sul, visando avaliar as possibilidades de 
início de um serviço regular de emissões que eles 
pretendem criar, em Ondas Curtas, para a África. 
A RTE Radio 1 é um serviço público de Rádio da 
Irlanda, sem fins lucrativos, que possui um web site 
no endereço http://www.rte.ie/radio/index.html

EXCELENTE PÁGINA DA AOUVIR/CE.
Uma exdelente página sobre rádio, está no endereço 
http://www.aouvir.com.br/ , e pertence á Associação 
de Ouvintes de Rádio do Ceará. Neste espaço se 
encontram ótimos artigos versando sobre a média 
Rádio, a memória do Rádio neste estado, Que é esta 
Associação, seu estatuto, sua dirfetoria e diversos 
eventos e projetos. Vale a pena uma visita.

MONITORES DE RTI
Todos os anos a Radio Taiwan Internacional seleciona 
um grupo de seis ouvintes que se comprometam a lhes 
enviar regularmente informes de recepção de suas 

emissões. A emissora salienta que este trabalho os ajuda 
a se inteirar da qualidade de suas emissões no mundo e 
os incentiva a melhorar este trabalho continuamente.
Estes seis ouvintes, selecionados, ouvintes são considerados 
Monitores da Radio Taiwan Internacional e o seu trabalho 
consiste em enviar informes de recepção com periodicidade 
mensal para a emissora e em agradecimento a Radio 
Taiwan Internacional lhes envia regularmente a revista 
bimensal “Taiwan Hoy” e o boletim informativo “Notícias”. 
Ao final de um ano como Monitor o ouvinte também recebe 
um presente de recordação da emissora.
Durante este ano de 2009, os monitores da Radio 
Taiwan Internacional, são:Francisco Bayardo 
Santamaría (Nicaragua);  Hugo Calderón (Méjico); 
Hugo Longhi (Argentina); Juan Carlos Gil (España); 
Leonardo Santiago (Venezuela) e  Antonio Avelino 
da Silva (Brasil). Detalhes sobrfe este serviço da 
emissora podem ser vistos no endereço eletrônico 
http://spanish.rti.org.tw/Others/monitores.aspx

CONCURSO DA RÁDIO ROMêNIA 
INTERNACIONAL.

Se encerrará no dia 30 de abril próximo o corcurso 
“EL ORO DE LOS MONTES OCCIDENTALES”, que 
está sendo promovido pelo serviço espanhol, da Rádio 
Romênia Internacional.
A emissora solicita que os que desejarem participar, ouçam 
a programação em espanhol e respondam as perguntas 
que serão feitas sobre o tema central do concurso.
A premiação contará de duas estadias completamente 
pagas, para dois grupos de dcuas pessoas, constando 
cada estadia de um período de 10 dias no país, a ser 
escolhida entre os períodos de 1 e 11 de agosto ou 15 
e 25 de agosto de 2009. Os vencedores do Grande 
Prêmios serão alojados em vários locais no território 
de departamentos e Bihor Alba, em cujo território 
se encontra a maior parte do Parque Natural das 
Montanhas Ocidentais.
O prêmio não oferece as despesas de viagem, passaporte 
e visto de entrada na Romênia, ficando estas por conta 
do ganhador. As perguntas do concurso são:
¿ En territorio de qué departamentos se encuentra el 
Parque Natural de los Montes Occidentales?
Nombren tres cuevas o heleros de los Montes 
Occidentales.
¿ Cómo se llaman los antiguos moradores de la zona 
de los Montes Occidentales ?
Mencionen 4 alicientes turísticos, en Alba Iulia y 
Oradea, cabezas de partido de los departamentos en 
que se desarrolla el concurso de RRI.
Para se participar, deve se enviar as respostas ás perguntas, 
em espanhol, através de via postal, no endereço Rádio 
Internacional da Romênia; Calle G-ral Berthelot nr. 60-
64;  Sector 1, Bucareste; Casilla Postal 111; Código Postal 
010165, ou atgravés do endereço eletrônico span@rri.ro.



Por Célio Romais 
Colaborações para:  
dx@romais.jor.br 
Todos os horários são no Tempo Universal Coordenado (UTC);

PANORAMA  DX

ARGENTINA – No próximo dia 29 tem início o novo 
período radial, durante o qual as transmissões 
em português da Rádio Difusão Argentina Para 
o Exterior irão ao ar no seguinte esquema: entre 
1100 e 1200, no Tempo Universal, em 6060 e 
11710 kHz, e das 0000 às 0100, em 11710 kHz, 
sempre de segundas a sextas-feiras.   
BRASIL – Milton Neves não apresentou o Domingo 
Esportivo em 22 de março na Rádio Bandeirantes, 
de São Paulo (SP). Durante a semana, ele caiu e 
fraturou o braço, o que determinou a sua ausência 
do trabalho por alguns dias. Ele foi substituído 
pelo Cláudio Zaidan. Entretanto, por volta de 14h, 
Milton foi até a emissora. Ele brincou que foi vetado 
no programa por causa da audiência que, com 
Zaidan, “aumentava sempre”. Em ondas curtas, 
o Domingo Esportivo pode ser acompanhado em 
6090, 9645 e 11925 kHz. Em Jataizinho (PR), 
Marcos Vieira tem notado que o sinal da Rádio 
Bandeirantes tem chegado, ultimamente, devido 
à péssima propagação, apenas em 6090 kHz.
BRASIL – A Rádio Marumby, de Curitiba (PR), que 
transmite na frequência de 9515 kHz, adotou o 
seguinte slogan: “A emissora da paz!”. A estação 
pertence ao Sistema Iensen de Comunicação.          
BRASIL – Ao que tudo indica, a frequência de 
9820 kHz da Rádio 9 de Julho, de São Paulo 
SP, fica no ar às 24 horas do dia. Na madrugada 
de 22 de março foi sintonizada, em Porto Alegre 
(RS), às 0730, no Tempo Universal, emitindo 
programa católico.
BRASIL – Eldorado Cidades é o novo programa 
que a Rádio Eldorado AM 720 kHz leva ao ar, 
de segundas a sextas-feiras, sob a condução 
do jornalista Geraldo Nunes. Traz assuntos que 
interessam a todas as cidades, além de discutir 
os problemas e soluções para as autoridades. 
Geraldo Nunes também é o apresentador do 
programa Brasil de Todos os Tempos, nos 
sábados, às 22h. A dica é do Ulysses Galetti, de 
Itatiba (SP).  
BRASIL – Está no ar novamente a frequência 
de 9615 kHz, em 31 metros, da Rádio Cultura 

Brasil, de São Paulo (SP). Foi captada, em Porto 
Alegre (RS), em 21 de março, por volta de 1430, 
no Tempo Universal, apresentando músicas 
brasileiras. O sinal estava um pouco distorcido.
BRASIL – A Rádio Congonhas, de Congonhas 
do Campo (MG), se identifica como “Rádio 
Congonhas, a emissora do Bom Jesus”. Está 
presente nas ondas curtas na frequência de 
4775 kHz.
BRASIL – A Rádio Senado Ondas Curtas, de 
Brasília (DF), utiliza o programa obrigatório 
A Voz do Brasil para divulgar o seu trabalho. 
Uma vinheta de apresentação da emissora é 
veiculada também na TV Senado. A emissora 
está no ar, de segundas a sextas-feiras, entre 
6h e 20h. Nos sábados, emite entre 6h e 9h, 
sempre em 5990 kHz.     
BRASIL – Já que a Rádio Pública da Armênia 
deixou de transmitir sua programação em espanhol 
nas ondas curtas diretamente de Yerevan, uma 
boa dica para acompanhar notícias daquele 
país asiático, bem como músicas folclóricas, é 
sintonizar o programa Armênia Eterna, transmitido 
nas noites de domingos, às 21h, pela Rádio 
Mundial, de São Paulo (SP), pela frequência de 
3325 kHz, em 90 metros. A apresentação é de 
Sakatex Júnior. O programa também pode ser 
ouvido na Internet. Mais informações em www.
armeniaeterna.com.br. 
FRANçA – A emissão em português da RFI que 
vai ao ar, entre 1700 e 1800, no Tempo Universal, 
foi sintonizada, em Porto Alegre (RS), em 15530 
kHz, em 22 de  março. Na oportunidade, foram 
apresentadas notícias esportivas, às 1754.
BULGÁRIA – A programação em espanhol 
da Rádio Bulgária possui uma preocupação 
constante com o meio ambiente. Nas segundas-
feiras, leva ao ar o segmento Temas de Ecologia. 
Em 16 de março, dedicou o espaço para falar dos 
morcegos naquele país dos Balcãs.  
BULGÁRIA – O Espacio Diexista irá ao ar, dentro 
da programação em espanhol da Rádio Bulgária, 
no seguinte esquema, no novo período radial: 



nos domingos, entre 1650 e 1700, em 11800 e 
13800 kHz; nos domingos, entre 2150 e 2200, 
em 6200 e 9800 kHz; nos domingos, entre 2320 
e 2330, em 7400 e 9400 kHz; das 0120 às 0130, 
em 7400 e 9400 kHz. Todos os horários são 
no Tempo Universal. A produção é de Rumen 
Pankov, do DX Mix News.   
CANADÁ – No período A-09, o programa Canadá 
Direto irá ao ar no seguinte esquema: nos 
domingos e segundas-feiras, entre 0005 e 0035, 
em 6100 kHz; nas sextas, sábados e domingos, 
entre 2100 e 2129, em 17860 kHz; entre 2130 e 
2159, e, 15455 e 17860 kHz; das 2200 às 2229, 
em 17860 kHz; entre 2230 e 2259, em 17860 
kHz; das 2300 às 2329, em 13710 kHz. Todos os 
horários são no Tempo Universal.
ESLOVÁQUIA – A partir de 29 de março, as 
transmissões em espanhol da Rádio Eslováquia 
Internacional irão ao ar no seguinte esquema: 
entre 0230 e 0300, no Tempo Universal, em 5930 
e 9440 kHz, para a América do Sul; das 1430 
às 1500, no Tempo Universal, em 9440 e 11600 
kHz, para a Europa; entre 2000 e 2030, no Tempo 
Universal, em 9695 e 11650 kHz, para a Europa 
e América do Sul.
ESPANHA - Travessias é o nome do programa 
da Rádio Exterior de Espanha que pretende 
fazer “uma viagem cultural” pela música, livros e 
outros temas. Uma das transmissões vai ao ar, de 
terças a sábados, entre 0400 e 0500, no Tempo 
Universal, em 5965 e 6125kHz. A frequência de 
5965 kHz é via Costa Rica, enquanto que 6125 
kHz é diretamente de Noblejas, na Espanha, 
conforme informações de Glenn Hauser. 
ESPANHA – Mundo Solidario é um tradicional 
programa da Rádio Exterior de Espanha que 
difunde as ações humanitárias em todo o mundo, 
envolvendo personagens espanhóis. Uma das 
edições vai ao ar, de segundas a sextas-feiras, às 
1835, no Tempo Universal. Uma das frequências 
com melhor sintonia aqui no Brasil é 17715 kHz.
ESPANHA – O programa Amigos de la Onda 
Corta, da Rádio Exterior de Espanha vai ao ar 
no seguinte esquema: nos sábados, às 0605, no 
Tempo Universal, em 5965, 11895 e 12035 kHz; 
nos domingos universais, às 0005, em 6125, 
9535, 9620, 9765 e 11680 kHz. É um espaço 
informativo do mundo das comunicações e do 
dexismo, apresentado por Antonio Buitrago.    
IRã – Entre 29 de março e 24 de outubro, as 
transmissões em espanhol da Voz do Irã irão ao 
ar no seguinte esquema: entre 0030 e 0227, em 
9655 e 9905 kHz; das 0230 às 0327, em 9905 
kHz; das 0530 às 0627, em 15530 kHz; das 2030 

às 2127, em 6055 kHz, via Sitkunai, na Lituânia, 
e em 7300 e em 9800 kHz.    
JAPãO VIA ANTILHAS HOLANDESAS – No novo 
período de emissões, o A-09, as transmissões em 
português da Rádio Japão irão ao ar entre 0230 e 
0300, em 9660 kHz. Também das 0930 às 1000, 
pela mesma freqüência, que é via retransmissor 
localizado em Bonaire, nas Antilhas Holandesas.   
JAPãO VIA ANTILHAS HOLANDESAS – A Rádio 
Japão transmitirá, a partir de 29 de março, em 
espanhol, no seguinte esquema: das 0400 às 
0430, no Tempo Universal, em 6195 kHz; das 
0500 às 0530, em 6195 kHz; das 1000 às 1030, 
em 6120 e 6195 kHz.  
PORTUGAL – Cantando, Espalharei é o 
nome de interessante programa da Rádio 
Portugal que vai ao ar, nos domingos, a partir 
de 1810, no Tempo Universal, em 15465 
kHz. Na edição de 22 de março, João Maria 
Tudela apresentou várias músicas que foram 
proibidas de serem executadas em Portugal 
durante a ditadura salazarista.   
REPÚBLICA CHECA – As transmissões em 
espanhol da Rádio Praga, no novo período radial, 
irão ao ar no seguinte esquema: entre 0000 e 0027, 
em 7275 kHz, via Ascesão; das 0030 às 0057, 
em 7345 e 9440 kHz, diretamente de Litomysl; 
das 0200 às 0227, em 6200 e 7345 kHz; das 
0430 às 0457, em 9955 kHz, via Miami; das 0800 
às 0827, em 11600 e 15710 kHzm diretamente 
de Litomysl; das 0930 às 0957, em 9955 kHz, 
via Miami; das 1400 às 1427, em 11625 e 13580 
kHz, diretamente de Litomysl; entre 1800 e 1827, 
em 5930 e 13580 kHz; das 1900 às 1927, em 
5930 kHz; das 2030 às 2057, em 5930 e 11600 
kHz; das 2300 às 2327, em 7345 kHz; das 2300 
às 2357, em 11730 kHz. Todos os horários são 
no Tempo Universal.
SUÉCIA VIA CANADÁ – Para ouvir a emissão 
em inglês da Rádio Suécia, a partir de 29 de 
março, sintonize no seguinte esquema: entre 
0130 e 0200, no Tempo Universal, em 6010 
kHz. Também entre 0230 e 0400, na mesma 
freqüência. A emissora utiliza o retransmissor de 
Sackville, no Canadá.   
VATICANO – Não ocorrerão mudanças nos 
horários e frequências em que é transmitido o 
Programa Brasileiro da Rádio Vaticano. Eis o 
esquema: de segundas a sábados, entre 1000 e 
1027, em 21680 kHz; diariamente, entre 0030 e 
0057, no Tempo Universal, em 7305 e 9610 kHz. 
Nos domingos, às 2200, o Programa Brasileiro 
vai ao ar pela Rádio Aparecida, em 5035, 6135, 
9630 e 11855 kHz.


