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EDITORIAL
Caros amigos,
O rádio e as pessoas envolvidas em escutá-lo nos maravilham diariamente.
As pessoas envolvidas neste hobby de ouvir rádio, nos maravilham quando vemos sua dedicação e agregação, nas mensagens que 
trocam no dia a dia, pois nos transmitem muito entusiasmo e nos apresentam muita criatividade, mostrando que não existe propagação 
ruim ou presença de ruídos que estrague o humor dos verdadeiros dexistas.
São expressões, como as que mostro abaixo, que nos enchem de alegria em fazer parte desde hobby.
É maravilhoso se ler, sobre a aplicação dos dexistas no sentido de conseguir escutas,  coisas como o Michel Viani escreveu...“Mas uma 
coisa e' certa: Sempre que ligo o radio para fazer DX 'a noite, comeco por um "scan" nas faixas de 120, 90, 75 e 60 metros para ver 
as condicoes em OT. Gracas ao uso de alguns artificios, como as antenas magneticas (loop de quadro, loop magnetica e RGP3 OT) 
acoplador e balum na long wire, ainda consigo ouvir algumas emissoras.”
Coisas que nos dão entusiasmo, como as que o Cezar Camillo Alves Pelzer escreveu, quando disse: “Depois dei uma passeada pela 
Banda de 16 m e para minha surpresa as grandes e as pequenas do Continente Europeu e Oriente Médio estavam lá (cedo) 11:30 H 
UTC - 17.770 Khz a DW e a RFI em 17.790 Khz além de muitas em árabe e espanhol. Parece que a temporada promete.”
E o que dizer desta “conversa” por E-Mails, entre o Michel, Morato e o Adalberto: “Excelentes condições de escuta em 41 metros neste 
instante! Estou ouvindo Belarus em 7135 kHz com sinal praticamente local neste instante ... “
“Amigo Michel, Incrível, mas aqui em Barbacena, ela também está chegando com excelente sinal neste instante (2238 UTC).”  “Adalberto, 
espetacular,aqui também chega com sinal acima de 44444”
Pessoal, quando falamos que o dexista é uma pessoa diferenciada, estes exemplos nos mostram esta realidade.
Somos uma classe que se une com bastante facilidade em torno de nossos ideais e nossas afinidades.
Estamos sempre dispostos a compartilhar e participar, e nesta grande virtude se encerra a verdadeira graça que existe nesta 
nossa atividade.
No tocante ás Rádio emissoras, o que nos maravilha é o aprendizado que elas nos proporcionam diariamente.
Lembramos quando ouvimos pela primeira vez, numa emissão da Voz da América, em português, para a África, a palavra simeira, e 
não tínhamos a mínima noção de seu significado. Hoje, sabemos que simeira significa reunião, e é palavra de uso corrente nos países 
lusófonos da África.
Tal como simeira, lusófono também é outra palavra que englobamos ao nosso vocabulário, graças ás emissões radiofônicas.
O Rádio é isso, o prazer da captação difícil e exótica que o DX nos proporciona, e também o acréscimo cultural que nos proporciona a 
cada nova escuta que efetuamos.
Mas agora mudemos um pouco o nosso enfoque, citando um trecho do El Libro de Calila e Digna , um dos mais importantes marcos da 
influencia da cultura árabe na península Ibérica,, onde encontramos a máxima:
“O ganho tem uma irmã que se chama perda”
É citando esta máxima que continuamos o presente editorial.
A ZXLA - Radio Reading Service  é uma emissora de Rádio que opera a partir de Levin, naNova Zelândia, com um serviço de  Broadcasters 
de caráter social e sem fins lucrativos.
Ela entrou no ar em 9 maio 1987 e atualmente apresentavam 127 horas de programação semanal de rádio, sob a tutela da The Print 
Disabled Inc, entidade criada em março de 1985.
Agora, segundo informações de Kelvin Brayshaw, QSL Manager da RNZ, através do dexista Anker Petersen, nos chegou ás mãos a 
notícia que a Rádio Nova Zelândia está abandonando as Ondas Curtas.
Na informação se revelou que a própria emissora, anunciou, que após reunião de seu Conselho Administrativo, onde analisou, em 02 de 
fevereiro de 2009, todas as variáveis que condicionavam o seu funcionamento em ondas curtas, 
e consideraram, nesta reunião, que devido a depreciação do material, seria necessário a substituição de quatro válvulas (4/400c) dos 
transmissores, ao custo aproximado de US$.3.000,00; e com um custo mensal de energia em torno de US$ 400,00 além de ter de 
arcar com uma taxa de licenciamento anual de US$.700,00; e com isso concluíram que manter o serviço em Ondas Curtas se tornara 
totalmente inviável, e assim deveria ser encerrado rapidamente, para evitar o acréscimo passivo nas despesas. 
Além destes motivos, a emissora ainda está em captação de financiamento, visando a substituição de seu transmissor de Ondas Médias, 
que sofreu avarias, durante uma tempestade no ano passado.
Mesmo assim o Conselho Administrativo, concordou em autorizar, as emissões, na freqüência de 3.935 kHz, á partir de 0400 UTC, na 
sexta feira 20 de Março, até ás 1900 UTC do dia 22 de março de 2009, dependendo das condições de operação de seu transmissor 
durante este período.
Á partir do dia 22 de março de 2009, a Rádio Nova Zelândia, passará a operar somente em Ondas Médias, na freqüência de 1.602 kHz 
e em FM na freqüência de 107,3 MHz.
Não sei porque, ficamos com o sentimento de estarmos órfãos, quando nos deparamos com uma notícia assim.
Mesmo que não queiramos ser apegados á materialidade, pela nossa condição humana, não temos tanta sabedoria para conseguir 
incrustar isso em nosso dia a dia, e quando perdemos algo, sentimos muito.
Nascemos, crescemos, nos tornamos adultos e passamos a perder...
E analisando sob o aspecto do nosso hobby, perder emissoras é algo que cala profundamente em nosso interior.
Pretendíamos apresentar palavras alegres hoje, mas as contingências de nossa atualidade, não nos deixa fazer isso.
Pedimos desculpas por nossa tristeza.

Equipe Editorial do @tividade DX
DX Clube do Brasil 
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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. 

O PAÍs:

A Suazilândia (em suázi Swatini), oficialmente o Reino da 
Suazilândia (em inglês Kingdom of Swaziland; em suázi 
Umbuso weSwatini) é um pequeno país da África Austral, 
limitado a leste por Moçambique e em todas as outras 
direcções pela África do Sul. Suas capitais são Mbabane 
(administrativa) e Lobamba (legislativa).
Esse pequeno e montanhoso país do sul da África, sem saída 
para o mar, é uma das poucas monarquias remanescentes 
no continente. Em seu território predominam os planaltos 
cobertos por savanas e pastagens.
A sociedade, patriarcal e formada por clãs, admite a poligamia.
A economia se baseia na agropecuária, mas o país não é 
auto-suficiente na produção de alimentos. A Suazilândia 
exporta cana-de-açucar e abriga importantes reservas de 
carvão. A saúde pública enfrenta uma catástrofe: um terço 
da população adulta é portadora do vírus da SIDA, a mais 
alta taxa de contaminação do mundo.

Segundo a tradição, a origem do povo suazi data do século 
XVI e resultou de um grupo que, sob a hegemonia do 
clã Dlamini, se separou do conjunto de bantos que então 
migravam para o sul, ao longo da costa de Moçambique. O 
grupo se fixou numa região entre Pongola e o rio Usutu. O rei 
Sobhuza I morreu em 1836, acredita-se que seu sucessor, 
Mswati (Mswazi) II, deu seu próprio nome à tribo. Os suazis 
continuaram a migrar para o norte e conquistaram muitas 
das tribos que encontraram no caminho. A expansão branca 
na região, porém, levou o rei ceder as terras ao norte do rio 
dos Crocodilos à República do Lydenburg, em 1846. Nessa 
época o rei Mswazi foi forçado a buscar ajuda britânica 
contra os zulus.
A partir de 1880, a penetração branca resultou em numerosas 
concentrações de terras, minérios, pastagens e até estradas 
de ferro e iluminação pública, facilitadas pelo rei Mbandzeni. 
Em 1888, os suazis consentiram no estabelecimento de 
um governo local provisório, formado por representantes 
do governo britânico, sul-africano e suazi, mas em 1893 
recusaram uma proposta para instituir ali uma administração 
sul-africana. No ano seguinte, no entanto, foi assinado um 
acordo que estabelecia a administração sul-africana em 
anexação do território suazi.
O Reino da Suazilândia é uma monarquia constitucional. A 
constituição de 1978 atribui o poder executivo e legislativo 
supremo ao rei, que é o chefe de Estado. Exerce o poder 
executivo um gabinete por ele nomeado e chefiado pelo 
primeiro-ministro. O Parlamento bicameral se limita a 
debater as propostas do governo e a aconselhar o rei. O 
Parlamento compõe-se da Assembleia Nacional, composta 
de 65 membros (55 eleitos por voto direto e 10 nomeados 
pelo rei) e do Senado, composto de 30 membros (10 eleitos 
pela assembléia e 20 nomeados).

O LOG:

3.200  0406-0412 16/3 Trans World Radio, Manzini, 
SWAZILAND, (GG) programação musical (voz feminina), tx 
interrompido a 0412. 25222-  Antonio L. Garcia, João Pessoa-
PB, radio: IC 706MKIIG-Antenas: 3DX3/dipolo 40m(HCDX)

Repetimos uma escuta da mesma emissora, por se tratar de 
uma escuta na freqüência de 3.200 kHz, a qual se torna uma 
captação de alto grau de dificuldade neste período onde as 
Ondas Tropicais não são tão favoráveis de serem captadas. 
Outra coisa é verificarmos que mesmo não tendo recebido 



OT-BAND sCAN

um sinal da alta intensidade, e tendo um grande nível de 
ruído, o dexista conseguiu, por seu esforço, demodular e 
identificar a emissora.
Observem que o sinal era S2 no momento da captação e o 
nível de ruído era N2, oque mostra a grande dificuldade da 
sintonia. Actredito que o dexisdta deva ter pesquisados nas 
relações de emissoras, confrontado horários de emissões, 
e idioma do programa apresentado, antes de concluir a 
redação do LOG.

A EMIssORA:

Membros da equipe técnica da TWR, efetuando a troca de uma torre 
de 38 metros de altura, na Suazilândia, em 29 de janeiro de 2007.                                                                                            

Cartão QSL da TWR –Swazilândia – Sítio transmissor

Sobre esta emissora, sabemos que em novembro de 2008, 
ela instalou um novo transmissor de ondas curtas, 100 kW 
de potência, transmissor este construído no HCJB Global 
Technology Center, em Elkhart, Ind..
Este transmissor que visou otimizar as emissões da 
TWR para a região da África Sub-Sahariana, através de 
um esforço cooperativo entre as duas organizações, a 
HCJB e a TWR.
Os trabalhos neste transmissor HC100, se iniciaram no 
dia 23 de outubro de 2008, numa jornada de 12 horas 
dia, até que pudesse substituir o velho transmissor 
Continental, que era utilizado até então, e as emissões 
passaram a serem efetivas em uma área muito maior que 
o pretendido, atingindo até áreas tão distantes como o 
Paquistão, que passaram a receber as transmissões que 
aTWR faz em 30 idiomas diferentes.

O novo transmissor muito mais eficiente ,mais fácil de se 
operar, projetado e construído pela HCJB, especialmente 
para a TWR, hoje funciona em conjunto com mais duas 
outras unidades similares que também foram instaladas.
O endereço postal desta emissora é: Trans World Radio, 
English Service, P.O.Box 64, Manzini, Swaziland.

Caros amigos, nesta semana, apresento nesta seção OT-
BandScan, um bom apanhando daquilo que se está captando 
no mundo, neste momento, em termos de Ondas Tropicais.
Esta relação acaba sendo útil, para planejarmos as nossas 
escutas, tentando captá-las por aqui. Nesta relação temos as 
emissoras que estão aparecendo no dial e com os horários 
onde elas estão sendo captadas e com datas recentes de 
captação, local e dexista que a efetuou.
Os LOGs estão apresentados tal como foram postados pelos 
dexistas, e eu somente fiz um ctrl “C” e Ctrl “V”, colocando-
os posteriormente em ordem crescente por freqüência.
Observem que os LOGs não apresentam uma padronização, 
algo que sempre recomendamos ser observado e assim 
tornam a comparação mais difícil de ser feita, visto que as 
informações se apresentam em ordem diferente, ou até 
algumas importantes como código SINPO, sigla do radio país, 
nem são apresentados em alguns deles. É exatamente para 
proporcionar a todos esta uniformidade que muito ajudará 
que recomendamos a padronização destes registros. Mas, 
vamos aos LOGs.

2310 AUSTRALIA. ABC Northern Territory via Alice Springs, 
1243, 3/11/09. S8 on peaks; OM & YL discussion about 
reading. 2325 was S4 and 2485 was S3 (Strawman-IA). 
(Jerry Strawman, Des Moines, IA, Icom R75, Wellbrook 
ALA-100 Loop) Via Cumbre DX
3.200  0406-0412 16/3 Trans World Radio, Manzini, 
SWAZILAND, (GG) programação musical (voz feminina), 
tx interrompido a 0412. 25222-  Antonio L. Garcia, João 
Pessoa-PB, radio: IC 706MKIIG-Antenas: 3DX3/dipolo 
40m(HCDX)
3250.05 HONDURAS. Luz y Vida, 0101, 3/9/09. Poor to fair 
with extended tlk by YL. T-storm static crashed made copy 
difficult (Strawman-IA). (Jerry Strawman, Des Moines, IA, 
Icom R75, Wellbrook ALA-100 Loop) Via Cumbre DX
3250.03 HONDURAS - Radio Luz y Vida 1139-1151 March 
14. Religious talk and music on program "Mañanitas 
Cristianas"' several ID's and repetitions of program name. 
Good signal. (Wilkins-CO) (John Wilkins, Wheat Ridge, 
Colorado. Com receptor Drake R-8, e anetan 100-foot RW.) 
Via Cumbre DX
3280.0 LV. del Napo, con musica tropical colombiana. 
Captada em 14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota 
D.C. – COLOMBIA, receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  
(condig List)
3310.0  Radio Mosoj Chaski, charla en Vernacular Captada em 
14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota D.C. – COLOMBIA, 
receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  (condig List)
3.320  0420-0432 16/3 Radio Sonder Grense, Meyerton, 
SOUTH AFRICA, (AK) falasa de OM e YL. 25222 - Antonio 



L. Garcia, João Pessoa-PB, radio: IC 706MKIIG-Antenas: 
3DX3/dipolo 40m(HCDX)
3325  INDONESIA - RRI Palangkaraya 1334-1350 March 15. 
Koran program with recitations and occasional M announcer 
or imam. Fair but deteriorating.(Wilkins-CO) (John Wilkins, 
Wheat Ridge, Colorado. Com receptor Drake R-8, e anetan 
100-foot RW.) Via Cumbre DX
3329.5  Ondas del Huallaga, pgm Salud Alternativa. 
Captada em 14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota 
D.C. – COLOMBIA, receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  
(condig List)
at 0743. Some contemporary Spanish Christian music. Fair 
to good. (Brian Alexander, Mechanicsburg, PA  - Equipment: 
TenTec RX-340, two 100 foot longwires) Via cumber DX
3.255 - ÁFRICA DO SUL - BBC, Meyerton (presumido) - 
0323 - notícias – 34222 Escuta efetuada em 18/03/2009, por 
Fabricio Andrade Silva, de Tubarão/SC, com receptor Sony 
ICF 7600 GR e Antena Loop Blindada (LIsta Radioescutas) 
3.310 - BOLÍVIA - Radio Mosoj Chaski, Cochabamba - 0049 
- musica, comentários em quechua – 24222 Escuta efetuada 
em 18/03/2009, por Fabricio Andrade Silva, de Tubarão/SC, 
com receptor Sony ICF 7600 GR e Antena Loop Blindada 
(LIsta Radioescutas) 
3.320 - ÁFRICA DO SUL - Radio Sonder Grense, Meyerton 
- 0051 - mulher conversando com homem por telefone, 
risadas, etc – 45444 Escuta efetuada em 18/03/2009, por 
Fabricio Andrade Silva, de Tubarão/SC, com receptor Sony 
ICF 7600 GR e Antena Loop Blindada (LIsta Radioescutas) 
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 [Wilkner] - Robert 
Wilkner, de Pompano Beach, Florida, nos EUA (Condig LIst)
3810 khz USB -  Equador - Time Signaal 0200-0900 UTC 
Signal was 3 over 2 with sideband talk could hear signal
under talking. Al Parker - ( cumber DX)
3925 JAPAN. 1218, 3/14/09. Jazz mx pgm. Fair signal 
(Strawman-IA). (Jerry Strawman, Des Moines, IA, Icom R75, 
Wellbrook ALA-100 Loop) Via Cumbre DX
3.950 - CHINA - PBS Xinjiang, urumqi (presumido) 0105 
- Mulher e homem falando (em chinês) – 23222 Escuta 
efetuada em 18/03/2009, por Fabricio Andrade Silva, de 
Tubarão/SC, com receptor Sony ICF 7600 GR e Antena 
Loop Blindada (LIsta Radioescutas) 
3987.05  INDONESIA - RRI Manokwari 1351-1414 March 
15. Pop mx to 1359, then SCI and short Jak news program; 
back to local programming at 1408, with lite Indo vocals. 
Pretty good signal but starting to decline. (Wilkins-CO) (John 
Wilkins, Wheat Ridge, Colorado. Com receptor Drake R-8, e 
anetan 100-foot RW.) Via Cumbre DX
3.990 - CHINA - PBS Xinjiang, Urumqi (presumido) 0112 - 
Mulher falando em uighur, sinal muito débil – 13111 Escuta 
efetuada em 18/03/2009, por Fabricio Andrade Silva, de 
Tubarão/SC, com receptor Sony ICF 7600 GR e Antena 
Loop Blindada (LIsta Radioescutas) 
4409.8 tent. Radio Eco, con mx folclórica, baja señal. 
Captada em 14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota 
D.C. – COLOMBIA, receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  
(condig List)
4.010 - QUIRGUÍZIA - Kyrgyz Radio, Bishek (presumido) - 
0116 - Apresentador conversando com homem por telefone, 

mulher falando (em russo) – 23211 Escuta efetuada em 
18/03/2009, por Fabricio Andrade Silva, de Tubarão/SC, 
com receptor Sony ICF 7600 GR e Antena Loop Blindada 
(LIsta Radioescutas) 
4451.1  Radio Santa Ana, pgm: El Mensajero de la 
Mosquitania Captada em 14/03/2009, por Rafael Rodriguez 
R., Bogota D.C. – COLOMBIA, receptor Sony ICF 2010 hilo 
de 15 mtrs  (condig List)
4.500 - CHINA - PBS Xinjiang, Urumqi (presumido) - 
0136 - Musica instrumental – 25322 Escuta efetuada em 
18/03/2009, por Fabricio Andrade Silva, de Tubarão/SC, 
com receptor Sony ICF 7600 GR e Antena Loop Blindada 
(LIsta Radioescutas) 
4699.4  Radio San Miguel, con noticias deportivas Captada em 
14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota D.C. – COLOMBIA, 
receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  (condig List)
4699.4 14/3 23.10 R. San Miguel - Riberalta SS NX suff. 
(Roberto Pavanello - Vercelli / Italia) Via BCL News
4700 was also listening today 18 March at 1547 but they 
wen to Delhi programming. No luck with local id due to TV 
receiver hash later on the band. 4760 had only one carrier 
with AIR audio at my tune-in time. Just like you, I think it's Port 
Blair. Sign-off was at 1700. Jari Savolainen – Kuusankoski - 
Finland - (Cumbre DX)
4700, ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS - AIR Port Blair 
(tentative), 1358-1516, March 18. All the evidence I have 
tends to point to this being the one off frequency from their 
regular 4760 and not the other AIR there (AIR Leh). Believe 
the weak carrier I was hearing today on 4760 during the 
same time period was AIR Leh, which is not often reported 
(especial in North Amer.) and I do not remember them being 
reported off frequency before, whereas Port Blair was heard 
off frequency back in Nov. 2008, when they were on 4765. 
Today I heard them in assume Hindi, with subcontinent music 
and singing; 1511 possible local ID but unable to make it out; 
1512 the usual switch over to network programming from 
New Delhi and becomes parallel with 9425 (good reception); 
ads (“hypertension … doctor”) and perhaps a PSA with mention 
of “National Disaster Management”; into the news in assume 
Hindi. In the past I have clearly heard this network programming 
continuing on till at least through the end of the “News at Nine” 
(1545). At tune-in was at threshold level and steadily improved 
up to almost fair. This is the same format and reception pattern 
that I have been hearing recently for the station on 4760, which 
I had assumed was AIR Port Blair, but have never actually 
been able to dig out a positive local ID, so will call it tentative for 
now, until someone can confirm it with the local ID. Thanks to 
Jari Savolainen for first pointing out the possibility that this was 
perhaps one of the 4760 AIR stations (Ron Howard, Asilomar 
Beach, CA, Etón E1 – Lista Cumbre DX)
4716.19 17/03 -Bolivia Radio Yura, Yura 1045 fading out 
with flauta andina and one ID. 15 March [Wilkner] Robert 
Wilkner, Pompano Beach, Florida, USA, receptor Drake R8 
NRD 535D (Condig List)
4716.8  Radio Yura, mx folclorica Captada em 14/03/2009, 
por Rafael Rodriguez R., Bogota D.C. – COLOMBIA, 
receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  (condig List)
4.717 - BOLÍVIA - Radio Yura (presumido) - 0140 - Homem 
falando sobre os recuros naturais e seus usos medicinais – 
25222 Escuta efetuada em 18/03/2009, por Fabricio Andrade 



Silva, de Tubarão/SC, com receptor Sony ICF 7600 GR e 
Antena Loop Blindada (LIsta Radioescutas) 
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... Escuta efetuada em 18/03/2009, por 
Fabricio Andrade Silva, de Tubarão/SC, com receptor Sony 
ICF 7600 GR e Antena Loop Blindada (LIsta Radioescutas)
Fabricio, em 4725 você ouviu uma EAM (Emergency 
Action Message) que é transmitida em 4724 USB pelo 
Departamento de Defesa americano. Nela são transmitidos 
letras e números. QRA: ThiagoPM [PY2002SWL]
QTH: Brasília-DF, Brasil [GH54XC] – Lista Radioescutas
4746.91 PERU. R. Huanta 2000 (p), 0045, 3/9/09. Excited 
talking. Heavy CODAR sweeps. Het fro Yura heard at same 
time (Strawman-IA). (Jerry Strawman, Des Moines, IA, Icom 
R75, Wellbrook ALA-100 Loop) Via Cumbre DX
4746.9 14/3 23.00 R. Huanta 2000 - SS MX suff. (Roberto 
Pavanello - Vercelli / Italia) Via BCL News
4747.0  Radio Huanta 2000, pgm: una cita con su destino 
Captada em 14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota 
D.C. – COLOMBIA, receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  
(condig List)
4.755 - BRASIL - Rádio Imaculada Conceição, Campo 
Grande/MS - 0148 - participação do Padre Luís Fernando – 
45433 Escuta efetuada em 18/03/2009, por Fabricio Andrade 
Silva, de Tubarão/SC, com receptor Sony ICF 7600 GR e 
Antena Loop Blindada (LIsta Radioescutas) 
4765 Tajaquistão;Radio Tajikistan, 18/03 0203. Mx da região e 
voz feminina. 24323 (AJT) Anderson Torquato Neto, Garopaba-
SC- Receptor Degen DE1103 – (Lista Radioescutas)
4.765 - TAJIQUISTÃO - Tajik Radio, Dushanbe (presumido) 
- 0150 - Música enquanto mulher recita – 23332 Escuta 
efetuada em 18/03/2009, por Fabricio Andrade Silva, de 
Tubarão/SC, com receptor Sony ICF 7600 GR e Antena 
Loop Blindada (LIsta Radioescutas) 
4775   14/3 23.15 R. Tarma - SS MX buono (Roberto 
Pavanello - Vercelli / Italia) Via BCL News
4775.0 Radio Tarma, comentarios locales Captada em 
14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota D.C. – COLOMBIA, 
receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  (condig List)
4779.997, RTV Djibouti, MAR 7, *0251- - t/on at 0251 
although no audio heard until 0300 as signal improved, 
Qur`anic recitations into talk by man in Arabic. Improving 
further by 0319 transmitter sunrise but still poor-fair in 
CODAR, with further Arabic talk then vocals from 0343 while 
steadily fading until carrier dropping below noise floor around 
0530. +/- 100 Hz spikes visible on waterfall (Brandon Jordan 
- Memphis, TN, USA, Receiver: Perseus SDR, Antenna: 
Wellbrook ALA100, dxldyg via DX LISTENING DIGEST)
4780, RTV de Djibouti, Arta, 0320-0427 Feb 10 in  vernacular, 
OM with aboriginal music selexions with drums, strings, 
vocals, some very similar to old Mississippi delta blues. 
The astounding 80-90 dB signal (full quieting here), and 
outstanding audio forced [me] to take a break from DXing 
and go into the `program listening mode` --- an exceptional 
broadcast (Richard W. Parker, Pennsburg PA, USA, March 
WDXC Contact via DXLD) 80-90 dB compared to what?
4781.8  Radio Tacana, mencionando a Tumupasa. Captada em 

14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota D.C. – COLOMBIA, 
receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  (condig List)
4790.1  Radio Vision, mx andina Captada em 14/03/2009, 
por Rafael Rodriguez R., Bogota D.C. – COLOMBIA, 
receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  (condig List)
4795   14/3 23.20 Kyrgyz R. - Bishkek Kirghizo MX buono 
(Roberto Pavanello - Vercelli / Italia) Via BCL News
4796.5  tent. Radio Malku, locutor en quechua y mx folk 
Captada em 14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota 
D.C. – COLOMBIA, receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  
(condig List)
4799.80, GUATEMALA. Radio Buenas Nuevas, 0420-
0437*, March 14, Spanish ballads. Closing Spanish ID 
announcements at 0435 to 0437 closing. Weak. Poor with 
QRM from Mexico 4800. ( Brian Alexander, Mechanicsburg, 
PA - Equipment: TenTec RX-340, two 100 foot longwires) Via 
Cumbre DX.
4799.80 17/03 - Guatemala, Radio Buenas Nuevas Religious 
1116 program and full ID . 16 March [Wilkner] Robert Wilkner, 
Pompano Beach, Florida, USA, receptor Drake R8 NRD 
535D (Condig List)
4805 17/03 - 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] Robert Wilkner, Pompano Beach, Florida, USA, 
receptor Drake R8 NRD 535D (Condig List)
4805.0  pres. Radio Rasuwilca  , mezclándose con Dif. Amazonas 
que domina el canal, música folclorica Captada em 14/03/2009, 
por Rafael Rodriguez R., Bogota D.C. – COLOMBIA, receptor 
Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  (condig List)
4805t.  Peru Radio Rasuwilca  1005 to 1025 under CODAR 
with om in espanol 19 March [Wilkner] Bob - Robert Wilkner - 
Pompano Beach, Florida, USA - Drake R8  NRD 535D (HCDX)
4825   14/3 23.25 R. Educadora - Braganca PP MX buono 
(Roberto Pavanello - Vercelli / Italia) Via BCL News
4826.6  Radio Sicuani, pgm: Panorama Deportivo Captada 
em 14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota D.C. 
– COLOMBIA, receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  
(condig List) Captada em 14/03/2009, por Rafael Rodriguez 
R., Bogota D.C. – COLOMBIA, receptor Sony ICF 2010 hilo 
de 15 mtrs  (condig List)
4845   14/3 23.30 R. Cultura - Manaus PP talk OM suff. 
(Roberto Pavanello - Vercelli / Italia) Via BCL News
4845   MAURITANIA  Radio Mauritanie   Nouakchott   OM 
in Arabic in non-stop talk from 0650-0700.  Did not hear an 
ID before, after or at 0700.  Buried in band noise by 0705.   
(Barker-PA) (Bruce Barker, Broomall, PA.   Equipment:  
NRD535D and an Alpha Delta DX Sloper.) Via Cumbre DX
4877.67 Unidentified 1015 to 1030  19 March [Wilkner] This 
close to the Brasil station inactive for over a year. Bob - 
Robert Wilkner - Pompano Beach, Florida, USA - Drake R8  
NRD 535D (HCDX)
4885   14/3 23.05 R. Clube do Parà - Belem PP NX buono 
(Roberto Pavanello - Vercelli / Italia) Via BCL News
4885   BRAZIL   Radio Clube do Para   Belem (presumed)   
Mar 17   0705-0715   OM dj in Portuguese, playing up-tempo 
instrumental music.   Could not hear a definite ID.   (Barker-
PA) Bruce Barker, Broomall, PA.  Equipment:  NRD535D 
and an Alpha Delta DX Sloper. Via Cumbre DX



OT-NEws

4.895 - BRASIL - Rádio Novo Tempo, Campo Grande - 0209 - 
mx evangélica – 23232 Escuta efetuada em 18/03/2009, por 
Fabricio Andrade Silva, de Tubarão/SC, com receptor Sony 
ICF 7600 GR e Antena Loop Blindada (LIsta Radioescutas) 
4.905 - BRASIL - Rádio Nova Relógio, Rio de Janeiro 
(presumido) - 0215 - Música "todos os povos(...)" – 24222 
Escuta efetuada em 18/03/2009, por Fabricio Andrade Silva, 
de Tubarão/SC, com receptor Sony ICF 7600 GR e Antena 
Loop Blindada (LIsta Radioescutas) 
4910, AUSTRALIA. - VL8T, Tennant Creek, 0158-0215 Feb 
10, good carrier in SSB; LSB eliminated QRM completely but 
only traces of audio peeking through. Caught bits of music 
but couldn`t nail it down until I heard about 5 seconds of 
OM announcer with Aussie accent. Poor (Richard W. Parker, 
Pennsburg PA, USA, March WDXC Contact via DXLD)
4915   BRAZIL   Radio Diffusora de Macapa   Macapa   Mar 
17   0815-0825   Dueling Brazilians.   R. Anhanguera (CBN 
Network)   Goiania and Macapa producing a het on 4915.  
Macapa winning the battle with a solid signal.  OM in PT 
playing lively Brazilian tunes.   (Barker-PA) Bruce Barker, 
Broomall, PA.  Equipment:  NRD535D and an Alpha Delta 
DX Sloper. Via Cumbre DX
4.915 - BRASIL - Rádio Anhanguera, Goiânia (presumido) 
- 0218 - Música,comentário – 4221 Escuta efetuada em 
18/03/2009, por Fabricio Andrade Silva, de Tubarão/SC, 
com receptor Sony ICF 7600 GR e Antena Loop Blindada 
(LIsta Radioescutas) 
4920  TIBET.  PBS Xizang (Lhasa), 1235-1245, 3/16/2009, 
Tibetan.  Man talking, possibly news.  Rather slow Chinese 
vocal pop music at 1237.  Poor signal with some cochannel 
interference from weaker AIR Chennai.  Parallel 4905 also 
heard with slightly weaker signal at 1235, becoming slightly 
stronger by 1245.  SINPO 23332.  (Jim Evans, TN) Jim 
Evans, Germantown, TN, TenTec RX-340, Eton E1, Sony 
ICF-SW7600G, Random Wires (90' and 200'), Eavesdropper 
Dipole (Cumbre DX)
4950.0  tent. Radio Madre de Dios, pobre señal mx trop 
Captada em 14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota 
D.C. – COLOMBIA, receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  
(condig List)
4955   14/3 22.55 R. Cultural Amauta - Huanta SS MX buono 
(Roberto Pavanello - Vercelli / Italia) Via BCL News
4955.1  Radio Cultural Amauta, locutora en quechua 
Captada em 14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota 
D.C. – COLOMBIA, receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  
(condig List)
4965 BRAZIL. R. Alvorada (p), 0030, 3/15/09. Extended 
interview or discussion w/ several people. S6 on peaks but 
thin audio (Strawman-IA). (Jerry Strawman, Des Moines, IA, 
Icom R75, Wellbrook ALA-100 Loop) Via Cumbre DX
4980 CHINA. PBS Xinjiang (p), 0005, 3/9/09. Listed Uighur 
service. Too weak to glean any details. Gone by 0020 
(Strawman-IA). (Jerry Strawman, Des Moines, IA, Icom R75, 
Wellbrook ALA-100 Loop) Via Cumbre DX
4985   BRAZIL   Radio Brasil Central   Goiania   0744-
0755   PT   Om dj playing lively Brazilian music until signal 
decomposed at 0755.   (Barker-PA) (Bruce Barker, Broomall, 
PA.   Equipment:  NRD535D and an Alpha Delta DX Sloper.) 
Via Cumbre DX
4991.1  Radio Manantial, predicación en vivo Captada em 

14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota D.C. – COLOMBIA, 
receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  (condig List)
5010.0, MADAGASCAR. RNM (presumed), 0331-0348, 
March 15. Still on frequency and in USB + carrier mode. 
Non stop music (Hi-life, ballads and “Manic Monday” by the 
Bangles); poor-fair (Ron Howard, Asilomar Beach, CA, Etón 
E1) Via Cumbre DX.
5010.0, RNM (presumed), MADAGASCAR. - 0253-0307, 
March 19. Still with transmitter that is on exact frequency and 
in USB + carrier mode. Various music; woman announcer; 
sounded like French; poor-fair. Listening to this, one would 
think everything was normal in the country! (Ron Howard, 
Asilomar Beach, CA, Etón E1) Via  Cumbre DX.
5025.0  Radio Rebelde, noticias deportivas mezclada con 
Radio Quillabamba (mejor en LSB) Captada em 14/03/2009, 
por Rafael Rodriguez R., Bogota D.C. – COLOMBIA, receptor 
Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  (condig List)
5.025 - CUBA - Radio Rebelde, La Habana (presumido) - 
0226 - Cobertura de um evento (?) – 24322 Escuta efetuada 
em 18/03/2009, por Fabricio Andrade Silva, de Tubarão/SC, 
com receptor Sony ICF 7600 GR e Antena Loop Blindada 
(LIsta Radioescutas) 
5.070 - EUA - WWCR, Nashville - 0230 - Mulher/ homem 
falando sobre religião (inglês) também em 5.890 KHz- 25222 
Escuta efetuada em 18/03/2009, por Fabricio Andrade Silva, 
de Tubarão/SC, com receptor Sony ICF 7600 GR e Antena 
Loop Blindada (LIsta Radioescutas) 
5120.3  Ondas del Suroriente, mx folclórica Captada em 
14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota D.C. – COLOMBIA, 
receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  (condig List)
5460.4  Radio Bolivar, mx y comentarios locales Captada em 
14/03/2009, por Rafael Rodriguez R., Bogota D.C. – COLOMBIA, 
receptor Sony ICF 2010 hilo de 15 mtrs  (condig List)

QSL DA SONDER GRENSE.
O Itamar Nunes, de Cuiabá, MT, Brasil, recebeu, após 27 
dias, o cartão QSL da Rádio Sonder Grense, que emite em 
3.320 kHz, desde Meyerton, na África do Sul. O cartão, full 
data, veio assinado por Kathy Otto e o informe de recepção 
havia sido enviado para o endereço eletrônico ottok@
sentech.co.za. 
Mesmo a Sonder Grense, sendo uma ótima pagadora de 
QSLs, o Itamar acabou tendo mais sorte que eu, pois eu 
tenho somente cartas confirmatárias desta emissora, são 
todas full data, mas um cartãosinho bonitinho, eu nunca 
recebi. Acho que a Sentech está de marcação comigo... 

RÁDIO RORAIMA, PROVAVELMENTE 
CONFIRMADA NO AR.

4877.67 Unidentified 1015 to 1030  19 March [Wilkner] This 
close to the Brasil station inactive for over a year. Bob - 
Robert Wilkner - Pompano Beach, Florida, USA - Drake R8  
NRD 535D (HCDX)
Esta emissão captada pelo Robert Wilkner, muito 
provavelmente se refere á Rádio Roraima, de Boa Vista-
RR, emissora que tem sido muito pouco captada, sendo 
que a escuta anterior a esta fui eu que consegui, em 08 



de janeiro passado, com muita clareza e a possibilidade de 
identificação completa pois ouvi o identify da emissora.
** CROATIA [and non]. The following transmissions of the 
VOICE OF CROATIA will be stopped during the scheduled 
maintenance MARCH 17, 
2009 AT 0030-0045 & 0330-0345 UT:
- 1134 kHz [Zadar 600 kW]
- 3985 kHz [Deanovec 10 kW]
- Hot Bird 6 satellite
I'm not quite sure, but if Wertachtal, Germany is fed via 
Hot Bird, then 7375 kHz will also be affected. Best regards 
& many 73s! (Dragan Lekic, Serbia, March 16, dxldyg via 
DX LISTENING DIGEST)

Caros amigos, nesta semana, apresento nesta seção OT-
BandScan, um comentário pessoal, sobre o rádio na África, 
um continente muito rico em emissões em Ondas Tropicais.  
Antecipo que se trata de uma opinião minha, que poderá 
ser encarada como certa ou não, mas que retrata aquilo que 
acho em termos de rádio no continente Africano. As opiniões 
sobre este tema serão bem vindas, sejam de apoio ou não, 
e podem ser enviadas para o endereço de E-Mail adalberto.
azevedo@gmail.com

O PARADIGMA DO RÁDIO NA ÁFRICA
Queiramos ou não temos a mentalidade tacanha que 
sempre nos leva a nos acomodarmos sobre uma opinião 
formada, deixando que ela permaneça da mesma maneira, 
mesmo que o tempo passe e as condições vá levando ás 
modificações daquilo que julgávamos ser.
Dito desta maneira, isso parece até difícil de se entender, mas 
se colocarmos um exemplo prático, vemos que assim não o é.
Por exemplo, é fato notório e conhecido não apenas no 
meio radioescuta, que a África é um continente pobre, e que 
lá existe poucas e pobres, emissoras de rádio.
Mas isso é o que podemos definir como o paradigma do 
Rádio Africano.
Tenho pesquisado muito sobre este assunto e atualmente tenho 
uma opinião diferente desta que abraçava anteriormente.
Nós nos acomodamos com uma opinião do passado e 
continuamos achando que ela continua válida nos dias 
presentes, e isso não é mais verdade.
Observei isso,pesquisando e adquirindo um conhecimento 
mais detalhado sobre o rádio no continente africano, onde 
de quinze anos para cá, toda a mídia - rádio, imprensa e 
televisão - vem tendo um forte crescimento.
E se os africanos movimentam seus meios de comunicação, 
estes, por sua vez, mesmo dentro de uma realidade diversa 
da que compreendemos, fazem a sociedade evoluir.
Hoje o Rádio está evoluindo a África... isso é uma realidade.
Exemplificando isso, temos em Banikoara, no norte do Benin, 
a dois dias de estrada de Cotonou, poucos jornais – é longe 
demais; e quase não há televisão – as habitações não têm 
eletricidade. Mas todo mundo escuta a Rádio Banikoara. 
No estúdio, Boni, um velho camponês, comenta provérbios 
em bariba: um animador nato, pois é um contador de histórias 
nato. Baké, uma camponesa de cinqüenta anos, anima todas 

as semanas um debate de mulheres sobre assuntos que 
ainda ontem eram tabus, como os casamentos forçados. E, 
nessa noite de sábado, música para os jovens!
O rádio é o principal meio de comunicação de massa na África: 
um radio transistorizado tem um custo bem baixo na África e 
pode ser adquirido facilmente dentro dos padrões econômicos 
dos habitantes de todos os paises desse continente.
Muitos adultos não sabem ler, as vias de acesso tornam difícil 
a chegada de jornais e nove a cada dez famílias não têm 
televisão. Informações locais, conselhos agrícolas, debates, 
pequenos anúncios: nessa cultura da oralidade, a rádio tem 
o papel que a imprensa escrita tem em outros lugares.
Mas a Rádio Banikoara é apenas uma das 140 rádios que 
floresceram no Benin desde 1990, porque em Banikoara, há 
quinze anos, só se podia escutar rádio nacional, e em francês. 
Como em outros lugares da África, o país vive uma explosão 
dos meios de comunicação, ligada à democratização, 
aos avanços tecnológicos – um estúdio de rádio pode 
ser montado com 10.000 euros em material de segunda 
mão – e por lá sempre há o apoio financeiro de fundos 
(Unesco, organizações não-governamentais, agências de 
desenvolvimento, etc.). Hoje, são 150 rádios no Mali, 60 no 
Togo, 50 no Senegal – números apenas indicativos, pois 
aumentam sem parar.
Desta maneira, podemos reavaliar aquela impressão de uma 
África sem emissoras de Rádio, ou com algumas poucas 
financiadas pelos governos de cada nação. 
A África, está sendo arrastada pela evolução tecnológica, 
e mesmo numa velocidade diferente, com situações e 
condições profundamente adversas; tem modificado o 
“mesmismo” da opinião que tínhamos sobre ela.
Foi para mim uma grata surpresa o conhecimento desta 
argumentação que passou a modificar minha opinião em 
relação ao Radio na África.
E acima disso, deixa a gente muito satisfeito, verificar 
que quase uma centena de anos após seu início, o rádio 
continua ai firme e sendo o fator modificador evolucional de 
uma sociedade.
O radio na África está evoluindo muito, e isso ocorre por um 
fator diferencial existente naquele continente: 
População pobre, sem instrução e com carência de energia 
elétrica fora das capitais.
Sê comparado com as demais mídias, vemos que somente 
o rádio, pode ser utilizado como divulgador de informação 
numa situação como esta, pois ele atende a pobreza da 
população por oferecer receptores infinitamente mais 
baratos que a televisão, ao mesmo tempo a mídia rádio 
oferece a informação falada o que pode ser assimilado 
mesmo pelos que não possuem instrução de alfabetização, 
o que não ocorre em relação á mídia jornal. Além destas 
condições que lhe são propícias, o rádio oferece a condição 
de funcionar através de pilhas ou baterias em localidades 
não agraciadas pela rede de energia elétrica.
Assim sendo, como nas capitais e principais cidades existe 
energia elétrica, existe a possibilidade de instalação de 
transmissores os quais enviam sinais que são captados 
pela população, mesmo onde não existe energia 
elétrica distribuída, pois eles se utilizam de receptores 
transistorizados de baixo custo alimentados por pilhas.
É por isso que o rádio está se desenvolvendo na África e 

OT- sHACK



é por isso que os diversos governos africanos estão dando 
ênfase ás emissoras de rádio, principalmente por contarem 
também com a ajuda econômica de diversos dispositivos 
mundiais e ONGs, que os auxiliam muito nesta tarefa.
Vejo isso com grande alegria, pois, como amante de Ondas 
Tropicais, sei que radio em OT oferecem condições mais 
econômicas para sua instalação, pois os transmissores são 
economicamente mais viáveis que os de ondas curtas e 
permitem transmissão de sinais em todo um território e até 
internacionalmente. Além disso as antenas transmissoras 
também são economicamente bem mais acessíveis e 
ocupam menor espaço num parque de antenas, que suas 
“colegas” de ondas curtas.
E como hoje em dia o fator “cifrão” ($$$), está regendo o 
andamento do rádio no mundo, esta é uma condição que 
favorece muito mais a adoção, pelos governos africanos,  
desta faixa de transmissão por suas virtudes econômicas e 
também pelas maiores facilidades técnicas.
E leio hoje, informações mostrando que na Nigéria, do 
último ano para cá, a Rádio Nigéria está se transformando 
na maior rede de radio da África.
Com subvenção do governo Japonês, eles estão criando todo 

um novo parque transmissor, distribuído por diversos pontos 
considerados estratégicos para a localização de transmissores.
Em dezembro de 2008 está previsto término da instalação 
de um transmissor de 200 KW, em Jadi Kaduna, o qual seria, 
talvez um dos mais potentes instalados na África.
Também está prevista para 2009, a instalação de  outro 
transmissor, de 100 KW, em Enugu, o qual se prevê dará cobertura 
da emissora para grande parte do continente africano.
Segundo Ike Okere, Chefe de Comunicações, a emissora 
iniciou o processo de desmantelamento e substituição de 
seus obsoletos transmissores bem como a instalação de um 
novo parque de antenas, tarefa que deverá demorar seis 
meses de trabalho.
Bravo meu amado rádio !

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



Agora vocês podem adquirir o seu KIT RGP3 ( Antena + Mesa Giratória )
com um Super Mega Desconto Imperdível ! Mas tem que correr !!!

=====================================================================
MEGA DESCONTO POR TEMPO LIMITADO - CORRA PARA NÃO FICAR SEM

=====================================================================

KIT RGP3 Ant. p/ para Ondas Médias + Mesa Giratória
Apenas........ R$ 139,00

KIT RGP3 Ant. p/ Ondas Médias e Longas + Mesa Giratória
Apenas........ R$ 159,00

Vejam detalhes e vídeo em:
http://www.amantesdoradio.com.br/loja/rgp3/index.htm

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

ONDAS MÉDIAS:

ILHAS FALKLANDS:
530 kHz - Falklands Islands Radio Service - Port Stanley - FLK 
Recebido e-mail confirmatório. 
1 dia. 
V/S: Corina Bishop (Station Manager). 
QTH: cbishop@firs.co.fk
(Ivan Dias, Sorocaba, SP, Brasil)

ONDAS CURTAS:

REPÚBLICA CHECA:
7420 kHz - R. Praga 
Recebido cartão QSL, schedule e carta. 
20 dias. 
V/S: ?. 
QTH: Vinohradská 12, 120 99 Praga 2, Rep. Tcheca
(Itamar Nunes, Cuiabá, MT, Brasil)

JAPÃO VIA CANADÁ:
13630 kHz - R. Japão - Sackville - CAN 
Recebido belíssimo cartão QSL (Lion Dance - Matsuyama 
City, Ehime Prefecture) com todos os dados confirmatórios, 
belo cartão postal (Waiting for Spring - Hokkaido), folheto 
com o mapa do Japão e fotos da equipe brasileira, folheto 
sobre as condições que afetam a propagação das ondas 
curtas dos serviços de radiodifusão internacional, folheto 
com as novas freqüências do serviço em português para o 
período A09, folheto do programa "Vamos cantar japonês" 
(com as letras em português e japonês de duas músicas 
japonesas) e folheto para fazer pedido de música para o 
programa "Vamos cantar japonês". 
60 dias. 
V/S: Equipe Brasileira da NHK World Rádio Japão. 
Informe enviado por e-mail: nhkworld@nhk.jp . 
QTH: NHK Tokyo 150-8001, Japan 
(Rubens Ferraz Pedroso, Bandeirantes, PR, Brasil)
Facilite o trabalho dos editores:
Envie seus dados de QSL com formatação próxima da publicada.



LOGGINGS
SAMUEL CASSIO MARTINS

ONDAS MEDIAS

esCuTAs de MiChel ViANi
OSASCO-SP, BRASIL
RX: KENWOOD R-1000 / SANGEAN ATS-909
ANTENAS: LOOP DE QUADRO 45CM + RGP-3
AMPLIFICADOR DE RF RGP3 PRE-AMP.

540 28/03 0310 B, R. Riviera, Goiânia, GO, mx gospel, id, 
slogan “R.Riviera de Goiânia, a R.da Família Cristã” 3443.
550 29/03 0815 URG, R. Colonia, Colonia, id, mx violino/
piano, cm abt mx, 33443.
710 22/03 0900 ARG, R.Diez, Buenos Aires, nocticiario, info 
abt temperatura slogan “R. Diez, la Radio”, 33533.
950 21/03 0335 ARG, R. Belgrano, Buenos Aires, id, ann 
comerciais, entrevista abt futebol, 33433.
1010 30/03 0010 B, R. Celinauta, Pato Branco, PR, id, ann 
“essa é a px noturna da Celinauta”, mx Zé Ramalho 33433.
1290 28/03 0134 B, R. Brasil Sul, Londrina, PR, mx gospel, 
ann comercio em Londrina, 33333.
1540 28/03 0756 B, R. Cultura, Leme, SP, px mx sertaneja, 
ann QTR “04 e 49 na Cultura” 32432.
1540 28/03 0756 B, R. Litorânea, Guaratuba, PR, mx New 
Edition, id, slogan “Litorânea” 32432.
1540 28/03 0802 B, R. Emissora de Botucatu, Botucatu, SP, 
s/on, ann “bom dia Botucatu”, mx pe.Zezinho, 33433.

esCuTAs de luiz eduArdO lOpes dA silVA 
sAlVAdOr – bA – brAsil 
SONy 7600GR,
ANT: FERRITE, /TG-34/ LOOP- RGP3                     

BRASIL
1450  25/03  21:35  Radio Ipirá AM  Ipirá, BA  P  Advs-Pilares  33333
1490  25/03  21:45  Radio Eduacadora  Ipiaú, BA  P  Px-
Esportivo  33333.
780  26/03  02:00  Radio Jornal do Comércio  Recife, PE  P  
Px-FUTEBOL  32222.
1400  29/03  21:10  Radio Vaza Barris  Jeremoabo, BA  P  
Px-Aniversários  44444.
1530  29/03  21:15  Radio Cultura  Guanambi, BA  P   Advs-
ID   33333.
1520  31/03  21:45  Radio Povo  Poções, BA  P  Advs-
Supermercado Extra  32222.
1440  31/03  21:55  Radio Independência  Santo Amaro, BA  
P  Px-Evangélico  44444.
1170  01/04  00:10  Radio Cidade AM  Araxá, MG  P  Px-
Diretamente da Camara Municipal  32222.
1410  02/04  21:35  Radio Itaperuna  Itaperuna, RJ  P  Px-
Esportivo  33333.
1240  02/04  23:00  Radio Nova AM  alagoinhas, BA  P  Px-
Jornada Esportiva  32222.

1460  02/04  23\;05  Radio Povo  Jequié, BA  P  Px-Futebol  32222
1550  03/04  00:05  Radio Guarujá AM  Guarujá, SP  P  
Advs-ID  32222.
1090  03/04  00:10  Radio Aliança  Goiânia, GO  P  Advs-
Originale Pizza  33333.
890  04/04  02:05  Super Radio Clube  Brasília, DF  P  Mx-
Gonzaguinha  44444.
ARGENTINA
710  31/03  02:10  Radio Diez  Buenos Aires, Argentina  S  
Px- entrevista  33333.
900  31/03  23:55  Radio Província de Corrientes  Corrientes, 
Argentina  S  Nx-Noticias  33333.
950  01/04  00:05   Radio Belgrano  Buenos Aires, Argentina  
S  Nx-Informo Belgrano  33333.
1070  02/04  22:55  Radio El Mundo  Buenos Aires, Argentina  
S  Px-?  22222.
630  03/04  00:020  Radio Rivadavia  Buenos Aires, Argentina   
S  Px-Entrevista  32222.
790  04/04  05:00  Radio Mitre  Buenos Aires, Argentina  S  
Nx-Mitre Informa Primero  33333.
PARAGUAI
780  26/03  02:15  Radio Primero de Marzo  Asuncion, 
Paraguay  S  Mx-Musica paraguaya  33333.
URUGUAI
970  02/04  23:55  Radio Universal  Montevideo, Uruguay  S  
Px-Comentário  33333.
550  03/04  00:15  Radio Colonia  Colonia, Uruguay  S  Px-?  22222

ESCUTAS DE MARCIO MARTINS PONTES
REGISTRO/SP-BRASIL
RX ICOM IC R75, DEGEN DE 1103
ATX KAZ, RGP3 PhASER MFJ 1026
 
650 27/03 0959 B R. Banda B Norte Pioneiro, Cambará/PR, 
advs “ Café Dacasa”, YL talk abt “o mural de fotos da Banda 
B, menções a Cambará e Jacarézinho, advs “Reduxin...em 
Jacarézinho ligue 3525 6725 e em Cambará aqui na Banda 
B...” 44333. 
810 27/03 0102 B R. Rainha da Paz, Patrocínio/MG, 
advs “Mercado Modelo”, ann “...A Radio Rainha da Paz 
apresenta... “, ann “...alô você de Patrocìnio e cidades 
vizinhas...” 43433. 
810 27/03 0106 B R. Difusora Jundiaíense, Jundiaí/SP, ann 
“...Difusora e a hora certa...”, mx “...na minha casa todo é 
bamba...”, jingle “...Difusora. ..” 33322. 
920 23/03 2340 B R. Nacional Gospel, Cotia/SP, px “As mais 
mais da Nacional”, Id “...Radio Nacional Gospel...Sistema 
Gospel de comunicação... “33222. 
1010 27/03 0048 B R. Difusora (tent.), Lençóis Paulista/SP, 
Seleção musical, ann “1010, Difusora...” 34433. 
1010 27/03 0053 B R. Estância, Jacutinga/MG, ann “...na 
Radio Estância de Jacutinga... “ 23332. 



1050 26/03 0010 B R. Difusora Platinense, Santo Antonio 
da Platina/PR, ann “...você está ouvindo Momemto Country 
na Difusora Platinense, px “Noite Quente”, ann “...www...de 
Santo Antonio da Platina para o mundo...” 23322. 
1070 27/03 1040 B R. Prudente, Presidente Prudente/SP, nx 
abt “...um sujeito armado com uma chave de fenda entrou 
no mercadinho e conseguiu roubar R$50,00...”, ann “...
estamos apresentando pela  Prudente AM 1070, Jornal da 
Manhã...” 33333. 
1110 26/03 0019 B R. Paiquerê, Londrina/PR, jornada 
esportiva Londrina x Coritiba, entrevista com pres. do 
Londrina F.C., Id “...Radio Paiquerê...” 33322. 
1230 23/03 2347 B R. Atual, tx rede Boa Vontade, Px 
“Panorama Nacional” 33322.

ESCUTAS DE RUDOLF W. GRIMM
SãO BERNARDO DO CAMPO-SP, BRASIL
RX: KENWOOD R-1000, FASEADOR MFJ-1026
ANT. PRINCIPAL: LOOP DE QUADRO MCJ 80 CM,
ANT. AUXILIAR : hORIZONTAL 22 M (CORDOALhA)

530 FALKLAND ISLAND: FIRS, Stanley, EE, 05/04 
0156. OM: talk, mx instrumental, time pip, YL: boletim 
de nx (?) (súbito QRM de LVDLM, 30 segundos 
apenas), a id foi cortada pelo fading acentuado 
apenas ouvi bem: ‘This is.....’. Às 0224, OM: talk de 
estúdio, entrevista com outro OM, menções à ‘BBC’. 
(Notei que o EE falado era o que bem conhecemos 
das tx da Inglaterra),
540 BRASIL: R. Mirador, Rio do Sul-SC, 01/04 0128. Id: ‘ZYJ778, 
540 kHz, Radio Mirador, 10 mil Watt de potencia’, ‘voce está 
ouvindo pela Radio Mirador o show da noite’, 34543
550 URUGUAY: R. Colonia, Colonia, SS, 01/04 0030. ‘Radio 
Colonia, el canal de la família...’ citação a Santa Maria de 
Jesus, 34433.
560 BRASIL: R. Difusora, Patrocínio-MG (tent.), 01/04 
0037. ‘Difusora AM, noite sertaneja...’ , mx sertaneja. Foi o 
meu desejo de muito tempo de buscar saber quem está por 
debaixo da Radio Paulista AM 560, local que chega com 
sinal muito forte. Após várias tentativas na configuração do 
equipamento, finalmente foi possível ouvir a outra emissora 
que fica como ‘tent.’, por não ter ouvido o nome da cidade 
no período em que a sintonizei, 24542.
570 BRASIL: R. Eldorado, Criciuma-SC, 01/04 0042. 
Intervalo de jogo Criciuma e Chapecoense pelo Campeonato 
Catarinense, menções à ‘aqui só dá Eldorado’, ‘aqui na 
Eldorado’, e outras, 44544.
580 URUGUAY: R. Clarin, Montevideo, SS, 01/04 0049. Px 
de talk no studio OM/YL, fading acentuado, mas ouviu-se 
‘Clarin’ (emissora já ouvida anteriormente no mesmo estilo 
de px), 24422.
580 BRASIL: R. Fátima, Vacaria-RS, 01/04 0055. Advs, e id 
‘Radio Fátima’, 34433 (no fading da R. Clarin).
610 BRASIL: R. Índio Condá (Super Rádio Condá), Chapecó-
SC, 01/04 0105. Tx do jogo Chapecoense e Criciuma, sinal 
bastante bom, afastada a interferência da Jovem Pan 620 
(local SP). Referencias a ‘Condá’, comentários sobre o outro 
jogo do quadrangular final do campeonato catarinense, Avaí 
x Joinville, 34433.

730 BRASIL: R. Dirceu, Marilia-SP, 01/04 0115. Px religioso, 
advs de cultos e eventos em Marilia, (outra religiosa ao 
fundo, reportada a seguir), 34543.
730 BRASIL: R. Jornal, Cáceres-MT (tent.), 01/04 0139. 
Preciso da ajuda ‘dos universitários’ da lista (não é o Show 
do Milhão... hehehe, mas necessito de uma ajuda), mas, 
ao ouvir a Dirceu de Marilia na mesma frequencia, e na 
queda de sinal desta, subiu a segunda religiosa, estilo Igreja 
Pentecostal Deus é Amor em tx local (existem tx locais afora 
os da rede nacional da IPDA), com o mesmo jeito da 1080 
Radio Capital de Juiz de Fora, que ambas transmitem seus 
avisos, suas programações locais, etc. No caso dos 730 
e deste logging, ouvi duas vezes com clareza a palavra 
‘Cáceres’, o que me fez interpretar como sendo a Radio 
Jornal de Cáceres. Para consolidar o logging, preciso de 
algum auxilio de alguém de Cáceres, ou das imediações, 
para confirmar se entre 21 e 22 h (horário de Brasilia) a RJ 
transmite a px da IPDA. Caso seja, estarei muito feliz. Caso 
tenha sido uma outra emissora que se referiu a Cáceres por 
duas vezes, fico feliz da mesma forma, porque terei uma 
informação segura, 24522.
1420 BRASIL: R. 14 de julho, Julio de Castilhos-RS, 01/04 
0017. Mx sertaneja, locução de estúdio (voz um tanto grave e 
cansada do locutor...), jingle ‘14 de julho’, nota de falecimento, 
sepultamento em Arroio do Tigre (aqui foi o seguinte: tenho 
um amigo de trabalho que é exatamente desta cidade. Ao 
ouvir a emissora, liguei para ele e fiz algumas perguntas 
sobre a emissora, o local depois de ouvi-la com o jingle... 
mencionou que Arroio do Tigre não está longe de Julio de 
Castilhos, o mais incrível, ao mencionar a ele o locutor que 
falava muito baixo, grave e com voz cansada, o meu amigo 
me disse: ‘esse cara é o meu primo’...., 24532.
1530 BRASIL: R. Tapejara, Tapejara-RS, 01/04 0002. Advs 
de lojas e produtos ‘em Tapejara’, e ainda ‘... no centro de 
Tapejara’ (emissora já captada há algum tempo, porém 
ontem com intensidade de sinal melhor), 35443.

ESCUTAS DE MURILO FONTES
OURO PRETO-MG,, BRASIL
SANGEAN ATS 909/WIDE FM,SONy 7600G/GR
 
04/04/2009:
570- Eldorado AM, Criciúma SC, 2133. OM, px esportivo, 
futebol, OM ID “...voce pode sintonizar aqui na Eldorado AM 
570”, 33333. 
560- Rádio Difusora AM 560, Patrocinio MG, 2158. OM, advs 
Gráfica Real, Posto Avenida, px Turma do Bate Bola”. 44544.
550- Sociedade Norte de Minas, Montes Claros MG, 2207. 
OM ID “Sociedade norte de Minas, Montes Claros MG”, 
segue px de cunho religioso (BOA). 43443. 
550- Rádio Cataguases, Cataguases MG, 2210. OM, px 
No Tempo da Vovó, com mx’s da decada de 70/80, OM ID 
“Cataguases AM”. 32332. 
540- Rádio fluminense AM, Rio de Janeiro RJ. 2218. Om, px 
almanaque Esportivo, aqui na Fluminense AM, a primeira do 
seu dial. 44554. 
640- Rádio Difusora, Goiânia GO, 2224. OM, px sobre 
esportes, futebol, resultados da rodada dos campeonatos 
estaduais pelo Brasil, OM ID “Difusora 640”. 22432. 



650- Rádio Princesa, Lagos Formosa MG, 2234. OM, Rádio 
Princesa informa a hora certa, o melhor do rádio está aqui 
na Princesa AM, mx’s pop internacionais. 
660- Rádio Clube, Curvelo MG, 2242. Om, px Bastidores, 
em cadeia com a rádio Itatiaia de BH. 33333. 
670 Rádio Montanhesa, Ponte Nova MG, 2245. Om, px 
Domingo Show, OM ID “Montanhesa a rádio que sempre está 
ligada em você, ouvinte Montanhesa”, mx’s MPB. 33433. 
690- Rádio Clube Guaratinguetá SP, 2253. OM, px esportivo, 
futebol campeonato paulista, OM ID “ Rádio Clube de 
Guaratinguetá FM, AM”. 34533. 
700- Rádio Eldorado, São Paulo SP, 2259. OM, px Plug 
Eldorado, explicação sobre problemas das notícias falsas 
na Internet, e o cuidado que se dev tomar, YL ID “voce stá 
conectado na Rádio Eldorado”. 55555. 
720- Rádio Divinópolis, Divinópolis MG, 2302. OM e YL, 
listando todas as emissoras da rede evangélica, YL ID “ 
Rádio Divinópólis”. 43443. 
720- Rádio Guaíba, Porto Alegre RS, 2305. OM, mx’s 
internacionais, previsão do tempo, instável com chuvas em 
Porto Alegre. 22342. 
740- Rádio Sociedade, Salvador BA, 2317. OM, px A Noite é 
Nossa, YL ID “Sociedade”, mx’s variadas. 45554. 
1020- Rádio Congonhas, Congonhas MG, 2043. YL advs 
Lojão Avenida, a melhor da cidade, semana santa em 
Congonhas, patrimonio cultural da humanidade. 44554. 
1030- Rádio Capital(IPDA) , Rio de Janeiro RJ, 2053. OM, 
px de cunho religioso, com pastor da IPDA. 55454. 
1050- Rádio Capixaba(IPDA) , Vitória ES, 2055. OM, px de 
cunho religioso, com pastor da IPDA, a mesma pregação da 
Rádio Capital. 45454. 
1060- Rádio Canção Nova do Espirito, Miguel Pereira RJ, 
2100. YL, Canção Nova 30 anos, advs a Canção Nova 
apresenta o livro de Jonas. 35343. 
1070- Rádio Metropolitana, Mogi das cruzes SP, 2111. YL, advs 
festa da uva, Empresa Metropolitana de Trans portes Urbanos, 
linha entre Mogi e Guarulhos, YL ID Metropolitana. 45454. 
1110- Cultura, Campos dos Goytacases, 2120. OM, px 
Discoteca do Povo, pedidos musicais dos ouvintes, OM ID 
“Cultura 1110”, QRM da Itatiaia Ouro Preto. 53553. 
1130- Rádio Nacional, Rio de Janeiro RJ, 2125. OM, o futebol 
é carioca, e a rádio é a Nacional, resultado da loteria da 
Caixa, é aqui na Nacional, QRM Itatiaia Ouro Preto. 53553. 
1140- Rádio Muriaé, Muriaé MG, 2133. OM, px Esporte Total, 
advs Atila Seguros, investindo em tecnologia de seguros, 
Om ID “ Rádio Muriaé, sempre ao seu lado”. 43443. 
1150- Rádio Tupi, São Paulo SP, 2139. OM, px sobre 
esporte, futebol com a equipe lider da Tupi, OM ID “Tupi AM 
1150”. 54554. 
1160- Rádio Espirito Santo, Vitória ES, 2150. OM, px sobre 
esporte, futebol, notícias sobre o time do Vitória e Desportiva 
Capixaba, entrevista com o jogador Mateus, .... boa noite 
ouvintes da Espirito Santo. 33553. 
1210- Super Rádio Brasília (LBV), Brasília DF, 2317. YL, px 
com nx’s variadas, no momento, nx’s sobre o Rio de Janeiro, 
px Panorama Nacional, YL ID “Sistema Boa Vontade de 
Rádio”. 32332. 
1240- Rádio Ubaense, Ubá MG, 2337. OM, obrigado a 
voce que está ligado na Rádio Ubaense, aqui spo toca 
sucessos. 22222. 

1250- Rádio Litoral AM, Casimiro de Abreu, 2343. OM, 
mx’s com Almir Sater, OM ID “voce está ligado na Litoral 
AM”. 33343. 
1350- Rádio Cultura, Poços de Caldas, 2357. YL, px Radiola 
Cultural, advs Promusic, a loja especializada de Poços de 
Caldas. 44554.

30/03/2009:
BRASIL:
590- Rádio Cultura, João Monlevade MG, 2035. Loc 
OM, advs neste sábado tem bailão na Associação dos 
aposentados de J. Monlevade, Padaria Alvorada, no bairro 
Carneirinhos, OM ID “ZYL 249, 590 Khz Rádio cultura de J. 
monlevade MG”. SINPO- 54454. 
610- Rádio Itatiaia, Belo Horizonte MG, 2044. Loc OM, px 
Itatiaia Patrulha, YL’s ID “R. Itatiaia”. SINPO- 55555. 
640- Rádio Santa Cruz, Pará de Minas MG, 2051. Loc OM, 
advs campanha da fraternidade CNBB, OM ID “ Rádio 
Santa Cruz de Pará de Minas uma emissora católica”. 
SINPO- 44554. 
670- Rádio Montanhesa, Ponte Nova MG, 2108. Loc 
YL, Rádio Montanhesa, a sintonia da amizade, px Jornal 
Montanhesa, com Geraldo Geno. SINPO- 43353. 
690- Rádio Clube, Guaratinguetá SP, 2118. Loc OM, advs 
Drogaria João Pessoa, nx’s sobre o time do Guaratinguetá , 
YL ID “Clube”. SINPO- 33333. 
700- Rádio Eldorado, São Paulo SP, 2123. Loc YL/OM, 
px Jornal Eldorado 2º Edição, advs Edorado Cidade de 
segunda a sexta-feira ás 11 horas, com o locutor Geraldo 
Nunes. SINPO- 44554. 
710- Rádio Carioca, Rio de Janeiro RJ, 2136. Loc YL, 
advs Fala Comunidade, novo programa da Carioca, OM ID 
“Carioca, sucesso AM 710”. SINPO- 44554. 
720- Rádio Divinópolis AM, Divinópolis MG, 2149. Loc 
OM, advs Coelho Radiadores, Saber Informática, em BH e 
Divinópolis, OM ID “Divinópolis AM”. SINPO- 54454. 
730- Rádio 730 AM, Goiânia GO, 2155. Loc. OM, advs 
Cerveja Imperial, px esportivo sobre futebol, OM ID “730 
AM, conecção direta com voce”. SINPO- 22342. 
740- Rádio Sociedade, Salvador BA, 2200. Loc OM, px 
Rádio Reporter, YL ID “Sociedade”. SINPO- 45343. 
760- Rádio Manchete AM, Niterói RJ, 2315. Loc OM/OM, 
px Manchete Esportiva 2º Edição, OM ID “ R. Manchete, 
sempre com voce”. SINPO- 45444. 
780- Rádio CBN, São Paulo SP, 2334. Loc OM, advs 
Reporter CBN, OM ID “Rádio CBN SP”. SINPO- 43343. 
820- Rádio Bom Sucesso, Minas Novas MG, 2347. Loc OM, 
px Show do Esporte, OM ID “R. Bom Sucesso AM 820”. 
SINPO- 32322. 
820- Rádio Gazeta, Vitória ES, 2352. Loc OM, nx’s sobre 
multas levadas pela Loja Elmo, OM ID “Gazeta AM, Vitória 
ES”. SINPO- 32322. 
820- Rádio Jornal 820, Goiânia GO, 2358. Loc OM, futebol 
total é na Jornal 820, px esportivo futebol Atlético X Stª 
Helena. SINPO- 43333. 

31/03/2009:
840- Rádio Excelsior, Salvador BA, 0003. Loc OM, px de 
cunho religioso, mx’s religiosas, YL ID “ Excelsior da Bahia”.. 
SINPO- 33443.



24/03/2009:
810- Rádio Educadora, Ubá MG, 2044. Loc. OM, px Show 
da Tarde, advs Bancão dos Tecidos. ID “810, R . Educadora” 
SINPO- 43353. 
820- Rádio Cultura, Belo Horizonte MG, 2107. Loc. OM, px 
Clube do Batidão, YL ID “Cultura AM”. SINPO- 23352. 
830- Rádio Tropical, Nova Iguaçu RJ, 2137. Loc. OM, px 
Papo de Esporte, sobre futebol amador, ID “R. Tropical”. 
SINPO- 32232. 
880- Rádio nacional, Brasília DF, 2149. Loc. OM, “... resultado 
da loteria da Caixa, aqui na Nacional”. SINPO- 45344. 
990- Rádio Nova AM, Rio de Janeiro RJ, 2153. Loc. OM, 
ouvintes ao telefone, px com mx’s religiosas, ID “Nova AM”. 
SINPO- 55555. 
1000- Rádio Raecord, são Paulo SP, 2157. Loc. OM/YL, nx’s 
sobre o jogo do Palmeiras X Bragantino. ID “Rádio record”. 
SINPO- 33433. 

25/03/2009:
1090- Rádio Metropolitana, Rio de Janeiro RJ, 0014. Loc. 
OM, px dedicado ao povo nordestino, com mx’s típicas da 
região, ID “Rádio Metropolitana” . SINPO- 33453. 
1170- Rádio Bandeirantes, Campinas SP, 0031. Loc. OM, px 
esportivo futebol, São Caetano X Guarani. ID “Bandeirantes” 
. SINPO- 24232.
840- Rádio Bandeirantes, São Paulo SP, 0007. Loc OM/
OM, px Esporte em Debate, direto da Pizzaria 900, advs 
Tramontina Pro, ferramentas profissionais, OM ID “ voce 
está na Band”. SINPO- 54554. 
850- Difusora, Campos dos Goytacases RJ, 0016. loc OM, 
advs campos folia é com a Difusora, Hotel Fazenda Costa 
do Sol, YL ID “Difusora”. SINPO- 33333. 
ARGENTINA:
850- LV de América, San Miguel, 0010. Loc OM, px sobre 
futebol, OM fala sobre o técnico Diego maradona, OM ID “ 
América, San Miguel”. SINPO- 32322. 
1620- Rádio Mar Del Plata, Mar Del Plata, 0035. Loc YL, mx’s 
variadas em espanhol, YL ID “ R. Mar Del Plata, República 
Argentina”. SINPO- 35343. 
1630- AM Super Sport, Buenos Aires, tent., 0045. Loc OM, 
muitos estáticos o que dificultou a escuta, somente algumas 
palvras salteadas, dando para identificar assunto sobre 
futebol. SINPO- 25222.
ANGUILLA  
1610- Rádio The Valley, Caribean Beacon AIA, 0024. Loc 
YL, px religioso com pregação pela locutora durante todo o 
tempo da escuta. SINPO- 35333.

ESCUTAS DE RENATO ULIANA, GUARULhOS-SP, 
BRASIL
ICOM IC-R75, FASEADOR MFJ-1026
ANTeNA priNCipAl: VerTiCAl 5/8 de ONdAs pArA 
27MhZ
ANTENA AUXILIAR: LOOP DE QUADRO 50 CM
 
740 2144 04/04 R CBN Diário, Florianópolis- SC, futebol 
Avaí 1 x 0 Crisciuma 34423 RU 
MFJ1026 cancelando 100% a R Trianon.
770 1700 04/04 R MIX, Limeira-SP, OM ID adv local mx, 35443 RU 

MFJ1026 cancelando o forte espurio do Iboc da 780 CBN.
820 1730 04/04 R Novo Tempo, Nova Odessa-SP, OM advs abt 
Região de Campinas px religioso, cantos e discurso rel 35444.
MFJ1026 cancelando o forte espurio do Iboc da 840 BAND AM.
1210 1811 04/04 R Vanguarda, Sorocaba-SP, ID OM talk 
varias mx country 23342.
MFJ1026 cancelando do sinal de Iboc da 1200 Cultura
1230 1817 04/04 R Jequitibá, Campinas-SP, px rel OM talk 
“você minha amiga e você meu amigo...” discurso rel da 
IURD 25332.
MFJ1026 cancelando a potente Super Rádio Boa Vontade 
na mesma frequencia.
1270 1826 04/04 R Brasil, Campinas-SP, Futebol //JP 
620kHz 34242.
MFJ1026 cancelando espurios da potente 1260 R 
Morada do Sol.
1310 1834 04/04 R Bragança, Bragança Paulista-SP, ID OM 
vinheta 24333.
MFJ1026 cancelando os fortes espurios da 1300 R 
Universo.
1430 1847 04/04 R Imaculada Conceição, São Roque-SP, 
px rel 43233.
MFJ1026 cancelando os espurios da 1450 R Boa Nova ( a 
3 km de casa )

DXPEDITION SOLO – KARL LEITE, EM BOA SAúDE/RN, 
115KM DE NATAL/RN*
*EQUIPAMENTO USADO: DRAKE R8A, COM ANTENA 
VerTiCAl de 5,20M de AlTurA e 3x3 rAdiAis.*
*CONd. ATMOsferiCAs: ChuVA, rAiOs, relâMpAgOs, 
TrOVões. ChOVe A MAiOr pArTe dO TeMpO. 
TEMPERATURA DE +/** **23 A 28C.*

kHz RST Dia HrZ Estação Ouvida  Comentarios

1050 599 *21/02/09* 1424 R Caturite, PX Dramas da Cidade, 
Campina Grande/PB
1060 557 “ 1429 RPC R Tapuio, PX Policial, Mossoró/RN
1070 579 “ 1435 R Dif Cajazeiras, NX, Cajazeiras/PB
1080 579 “ 1440 R Jornal, NX Banda Calipso, no Galo da 
Madrugada, Caruaru/PE
1100 579 “ 1500 Voz do Seridó, NX Carnaval em Caicó, 
Caico/RN
1410 599 “ 1510 R Sta Cruz AM, MX Carnaval, Santa Cruz/RN
560 599 “ 1940 R Mana, PX Evangelico, Mamanguape/PB
580 599 “ 1943 R Boas Novas, PX Evangelico, Recife/PE
590 579 “ 1946 R Serrana, MX rap, NX Carnaval, Araruna/PB
OBS. Chove bastante forte, com relâmpagos/trovõ es, cai a 
energia varias vezes, desligo tudo.
15555 579 *22/02/09* 1008 RDP, Com s/Correio Eletronico
205 579 “ 1015 NDB – MXN, Maxaranguape/ RN
230 559 “ 1017 NDB – CPG, Campina Grande/PB
275 579 “ 1020 NDB – MSS, Mossoró/RN
285 579 “ 1023 NDB – VSA, Recife/PE
300 559 “ 1025 NDB – NOR, Fernando de Noronha
305 579 “ 1027 NDB – DA, Calcanhar, Touros/RN
320 579 “ 1030 NDB – JPS, João Pessoa/PB
400 579 “ 1033 NDB – NTL, Natal/RN
610 559 “ 1445 R Progresso, Adv Otica ???, Souza/PB



620 559 “ 1448 R Globo Fortaleza, MX Carnaval, Fortaleza/CE
640 599 “ 1452 R Globo Natal, PX Globo na Rede, Natal/RN
660 434 “ 1453 R Jornal, MX Carnaval, Limoeiro/PE
680 559 “ 1455 R Integração do Brejo, MX Sertaneja, 
Bananeiras/PB
720 599 “ 1717 R Clube AM, MX Carnaval, Recife/PE
730 579 “ 1720 R Rural, Com s/ carnaval em Petrolina, 
Petrolina/PE
740 599 “ 1722 R Soc da Bahia, MX Axé/Rap (???), Salvador/BA
750 434 “ 1724 R Panati, (?) MX Forro, id “a mais ouvida”... , 
Patos/PB
760 557 “ 1727 R Uirapuru, mesmo PX da R Soc da BA, 
Fortaleza/CE
780 599 “ 1728 R Jornal, PX Comando Geral do Carnaval, 
Recife/PE
790 599 “ 1731 R Cultura de Guarabira, Com s/carnaval das 
águas, Guarabira/PB
800 555 “ 1733 R Palmares, Band, NX carnaval, Maceio/AL  
QSB // com R Antares
800 434 “ 1734 R Antares, MX Reggae, Terezina/PI – QSB 
// R Palmares
810 599 “ 1737 R Verdes Mares, id “verdinha no carnaval”, 
Fortaleza/CE
830 599 “ 1739 R Rural, Com s/religiosidade do povo no 
carnaval, Caico/RN
850 557 “ 1740 R Rural AM 850, MX Festa no Apê, Guarabira/PB
890 555 “ 1743 R Tamandaré, PX Evangelico, Recife/PE
900 599 “ 1745 R Nordeste Evangelico, PX Evangelico, 
Natal/RN
910 434 “ 1747 R Liberdade AM, MX Carnaval, Caruaru/PE
920 579 “ 1750 R Currais Novos, MX carnaval, Currais 
Novos/RN //
920 559 “ 1750 R Maná, MX forró, João Pessoa/PB
930 434 “ 1753 R Liberdade, Band, NX, Aracaju/SE
950 547 *22/02/09* 1755 R Planalto, MX Carnaval, Recife/
PE // QSB
950 559 *22.02.2009* 1756 R Jornal, MX Carnaval, Sousa/
PB // QSB
970 333 “ 1758 No ID, MX, ??
990 579 “ 1800 R Rural, MX frevo, Mossoro/RN
1000 579 “ 1802 R Princesa Serrana, id “Princesa 1000, a 
radio que todos ouvem”, Timbauba/PE
1020 559 “ 1805 R Cenecista, ID “a 1ª. da região”, MX axé, 
Picui/PB
1030 579 “ 1806 R Olinda, MX frevo de Claudionor Germano, 
Olinda/PE
1050 599 “ 1808 R Caturite, PX religioso, Campina Grande/
PB= OBS. CHOVE FORTE.
1060 599 “ 1811 R Tapuyo, ID “RPC com a gente, informação 
e participação”, MX Marchas, Mossoró/RN – OBS.: CHOVE 
E FORTE ESTATICA.
1070 557 “ 1814 R Dif de Cajazeiras, NX s/carnaval na 
cidade, Cajazeiras/PB
1080 579 “ 1817 R Jornal, NX s/Carnaval de Recife, Caruaru/PE
1090 599 “ 1821 R Canção Nova, PX religioso, Natal/RN
1100 557 “ 1823 A Voz do Seridó, NX bloco carnavalesco 
SEM CONTROLE, Caico/RN //
1110 579 “ 1826 R Tabajara, MX/NX carnaval, João Pessoa/PB
1120 559 “ 1829 R Independencia, PX 1 min noticias, MX 
Cavaleiros do Forro, Catolé do Rocha/PB

1150 557 “ 1835 R Cabugi do Seridó, MX Frevo Vasssourinhas, 
Jardim do Serido/RN
1160 557 “ 1840 R Nova Cariri, PX Evangelico, Campina Grande/PB
1170 579 “ 1843 R Difusora Mossoró, MX Carnaval, Mossoró/RN
1190 579 “ 1850 CBN Natal, NX Carnaval em Ouro Preto/
MG, Natal/RN – lig QSB//
1190 559 “ 1852 R Juazeiro, (???) MX Carnaval, Juazeiro/CE
1200 559 “ 1855 R Clube AM, NX Carnaval em Aracati, 
Fortaleza/CE  li QSB //
1200 537 “ 1856 R Principe Imperial, (???), MX, Crateus/CE
1210 579 “ 1900 R Vale do Potengi, MX Carnaval, São Paulo 
Potengi/RN //
1210 537 “ 1902 R Jornal, NX Carnaval em Garanhuns, 
Garanhuns/PE
1220 559 “ 1905 R Globo, NX Globo no Ar (???), Rio/RJ – 
QSB Continua Chovendo
1230 579 “ 1909 CBN João Pessoa, NX, João Pessoa/PB
1250 434 “ 1912 R Sociedade, (??) MX, Soledade/PB Forte QSB
1260 559 “ 1916 R Gazeta, NX acidente na BR 101, MX 
Alcione, Maceio/AL
1270 579 “ 1919 R Clube AM, só portadora, voltou ao ar 
as 1929 hs. Id “quem tem clube tem tudo”... MX Carnaval, 
Natal/RN – Chuva deu uma trégua!
1280 579 “ 1931 R Sanhaua, MX Evangelica (???), 
João Pessoa/PB
1290 599 “ 1934 R Caico AM, NX flash do Carnaval no Itans 
Iate Clube, Caico/RN
1300 579 “ 1937 R Iracema, PX Evangelico (pastor aos 
gritos), Fortaleza/CE
1310 559 “ 1945 R Cidade AM, MX MPB Fagner, Esperança/PB
1320 557 “ 1949 R Regional, MX, id “Radio Regional Super 
Legal”, Sobral/CE
1330 579 “ 1955 R Eldorado, PX Evangelico (pastor 
gritando), Natal/RN
1340 579 “ 2000 R Pitaguary, NX Carnaval em Maracanaú, 
Fortaleza/CE – QSB //
1340 559 “ 2145 R São Luis, NX Bloco Carnavalesco 
passando pelo Anel Viario, São Luis/MA
1350 579 “ 2157 R Clube AM, MX MPB, Campina Grande/PB
1360 559 “ 2200 R Cultura AM, MX Axé, Paulo Afonso/BA 
//  QSB
1360 579 “ 2202 R Ouro Branco, MX Carnaval, Currais 
Novos/RN //
1370 559 “ 2205 R Difusora, NX Carnaval em Patu, São 
Miguel/RN //
1370 547 *22/02/2009* 2207 R Difusora, MX MPB Chico 
Cesar, id hora: 10 e 05 em Teresina /PI
1380 547 “ 2210 R Continental, PX Evangelico, id “Deus é a 
Salvação”, Recife/PE
1390 559 “ 2213 R Jornal, MX Carnaval Frevo, Pesqueira/
PE – QSB
1390 559 “ 2215 R Farol, NX Carnaval em São Miguel do 
Gostoso, Touros/RN
1400 559 “ 2218 R Espinhara, MX Elba Ramalho “Carnaval 
no Interior”, Patos/PB
1410 599 “ 2221 R Santa Cruz AM, NX solicitação de 
doações para construção da estatua Santa Rita de Cassia, 
“maior do que o Cristo redentor”, Santa Cruz/RN
1420 559 “ 2225 R Farol de Alexandria, NX Carnaval de 
Alexandria “o melhor o RN”, Alexandria/RN



1430 579 “ 2228 R Libertadora Mossoroense, NX Esportes, 
Mossoró/RN
1440 547 “ 2233 R Araripe, Adv Casas Freitas, Crato/CE // 
Verdes Mares
1460 579 “ 2240 R Agreste, Santa Missa, Santo Antonio/RN
1480 579 “ 2243 R Princesa do Vale, MX Carnaval, Assú/RN
1480 559 “ 2245 R Canção Nova, PX Religioso, Gravata/PE
1510 559 “ 2300 R Centenario, MX Carnaval (musicado), 
Caraubas/RN
1520 559 “ 2305 R Salinas, NX Carnaval na Terra do Sal, 
Macau/RN // CBN Natal
1540 579 “ 2310 R BaixaVerde, NX Politicas, João Camara/RN
1550 559 “ 2312 R Ivipanin, NX de Mossoró, Areia Branca/RN
1600 559 “ 2318 R 09 de Julho, PX Religioso, São Paulo/
SP QSB
1610 579 “ 2325 No ID, PX evangélico em Ingles, QSB e 
Estatica
550 559 *23/02/2009* 0003 R Meridional, PX Evangelico, 
Garanhuns/PE
540 535 “ 0006 No ID, flash da Sapucai, s/Esc Samba Imperio 
Serrano, entrando para desfilar QSB, varias estações, em 
SS e EE
540 557 “ 0008 R Jornal, MX Sertaneja, Aracaju/SE QSB
560 559 “ 0010 R Educadora do Maranhão, Ent com o Sec 
de Estado sobre Racismo (???) São Luis/MA
570 579 “ 0014 No ID, batepapo s/filme indiano que ganhou 
o Oscar. Forte QSB, varias estações em SS e EE
580 559 “ 0019 R Boas Novas, PX Evangelico, Recife/PE
600 579 “ 0021 R Gaucha, flash do desfile da Imperio 
Serrano, Porto Alegre/RS
610 557 “ 0026 R Itatiaia, Ad Alves Autopeças, fone 3494 
6215, BH/MG
620 579 “ 0039 R Globo Fortaleza, Com s/filme indiano, 
Fortaleza/CE
660 559 “ 0041 R Jornal, MX Carnaval, Limoeiro/PE
684 434 “ 0045 Radio Nacional de Espanha, NX s/leche, 
SS, Espanha
720 559 “ 0050 R Clube AM, flash do Recife Velho, Recife/PE
740 559 “ 0053 R Soc da BA, com s/eleição rei momo, 
Salvador/BA
800 559 “ 0057 R MEC, MX Classica (??), Rio/RJ (??)
830 437 “ 0101 No ID, SS, QSB
860 579 “ 0109 CBN Rio, NX, Rio/RJ

ONDAS CURTAS

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.
 
3325 02/04 0155 (B) BRASIL, R Nossa Voz (Mundial), 
tentativa, PP, desde São Paulo, com 2.5 kW, as 0155 
UTC parecia a ID, mas o áudio não estava audível, logo 
após o que parecia um cântico com voz feminina, as 0158 
UTC YL Talk, 25322.
3330 02/04 0202 (CAN) CANADA, CHU Canada, time 
signal, 25332.

3350 02/04 0204 (CTR) COSTA RICA, R Exterior de Espana, as 
0205 UTC ID por YL, após OM e YL com nx, gravado, 25332. 
4965 01/04 2003 UNID, mx e idioma estilos africanos, OM 
Talk, eu já venho acompanhando essa emissora a algum 
tempo sem consegui identificá-la e hoje com a falta de 
energia elétrica o sinal ficou muito bom, gravado, 34333.
6220 04/04 1935 (AFS) AFRICA DO SUL, RTE Radio 1, EE, 
desde Meyerton, com 100 kW, OM e YL Talk em meio a mx, 
ocasional QRM de radioamadores, encerramento as 2027 
UTC por YL que se estende até as 2030 UTC, essa escuta foi 
devido a uma informação do Glenn Hauser, gravado, 34333.
15000 05/04 0206 (HWA) HAVAI, WWV, EE, time signal, que 
ironia; a propagação ruim mas a wwv chega hoje bem, 45333.
15785 04/04 1755 (ISR) ISRAEL, R Galei Zaal, em hebreu, 
desde Tel Aviv-Yavne, com 5 kW, px de música classica, 
confirmação da escuta via link http://glz.msn. co.il/Video_ 
galaz.asp, volta a aparecer depois de um tempo sem 
propagação dela por aqui, gravado, 35333. 
5990 30/03 1955 (B) BRASIL, R Senado, PP, desde Brasilia 
DF, com 250 kW, vejam que mesmo com 250 kW (?) nessa 
freq a recepção aqui em Feira de Santana é sempre difícil, 
tx de debate na Câmera a respeito do projeto do governo 
sobre construção de casas populares, 24332.
6055 30/03 2015 (RRW) RUANDA, R Rwanda, presumida, 
FF, desde Kigali, com 100 kW, sequência de mx francesa e 
as 2020 UTC OM Talk, moderada QRM não ID, gravado, na 
gravação eu alternei umas três vezes de antena da dipolo 
para a long wire, a long wire o sinal melhora mais chega um 
pouco mais de ruído, as 2029 UTC podem ver na gravação 
a entrada nessa freq da R Rep Iran em SS, 23332.
6055 30/03 2030 (LTU) LITUANIA, R Voice Rep Iran, SS, 
desde Sitkunai, com 100 kW, sinal ID, as 2030 UTC leitura 
do Alcorão, as 2035 UTC ID e inicio tx com nx, QRM ao 
fundo da R Rwanda, 33333.
6195 27/03 2328 (SNG) SINGAPURA, BBC, EE, desde 
Kranji, com 500 kW, isso mesmo 500 kW!, O interessante 
é como o sinal chega fraco nessa freq. mesmo com essa 
potência, o seu azimute segundo a Nagoya é 1 ou 90, se for 
um é uma tx direcionada para o Vietnan, Camboja, leste da 
China e pela potencia até a Coreia do Norte, Sul e Japão, 
justificando esse baixo sinal, OMs Talks, 24332.
6180 27/03 2340 (CHN) CHINA, CNR 1, em chinese, 
desde Lingshi 725, com 100 kW, uma entrevista ao vivo 
dos estúdios, as 2344 UTC fim da entrevista e OM e YL 
Talk (parece nx), as 2347 UTC ID, as 2357 UTC fim da tx. 
Aqui uma curiosidade: nessa mesma freq a VOA tx com 250 
kW em inglês desde a Tailândia e vale a pena vermos o 
azimute. A CNR 1 com azimute 286 e como eu não consegui 
identificar no mapa essa cidade acho que deve estar 
próximo ao leste da China e a tx deve ser para o noroeste 
chinês, dependendo da latitude da cidade pode ser uma 
tx para o Tibet ou Mongólia. A tx da VOA com azimute 30, 
provavelmente uma tx para o Japão. Bem, a menos que a 
VOA não esteja mais tx ou pelo menos hoje nessa freq, a 
China se sobrepõe a ponto da QRM ser leve, tudo devido à 
direção das txs, 34333.
6230 27/03 2218 (TWN) TAIWAN, Family Radio, em chinese, 
desde Baujong, com 100 kW, OM e YL Talk em meio a hino 
religioso, as 2221 UTC ID com o característico signal ID da 
Family Radio, 25332.



6300 27/03 2225 (ALG) ALGERIA, Nat.R.of Sahara ArabD 
Rep, presumida, em arabic, desde Rabouni, com 20 kW, mx 
árabe, as 2226 UTC OM Talk, sempre chega aqui com sinal 
até bem melhor que hoje, forte QRM esporádica de jamming 
tipo "água que cai da torneira", 23332.
6185 28/03 0003 (B) BRASIL, R Nacional da Amazônia, PP, 
px "Nacional Informa", ID as 0004 UTC como "ZYH 407, 
980 kHz, Rádio Nacional de Brasília, 50 kW", portanto uma 
retransmissão da programação da emissora em OM. A 
propagação hoje permitiu uma moderada recepção, 34333.
6250 30/03 1930 (GNE) Guine Equatorial, R N Guinea 
Equatorial, presumida, SS, desde Malabo, com 10 kW, OM 
Talk entre mx típica africana, gravado, 34333.
7200 30/03 1848 (SDN) SUDAN, R Omdurman, presumida, 
em arabe, desde Al Fitahab, com 100 kW, Oms Talk, voltando 
as 1918 UTC passa um dircurso com final em aplauso e OM 
volta a falar, o sinal continua o mesmo, 34333. 

ESCUTAS DE ITAMAR NUNES
CUIABÁ-MT, BRASIL
 
5990 - 1300 UTC - R. Senado - Brasília/DF-B - id, 
entrevistas com deputados e senadora Marina Silva, sobre 
medida provisória do governo, comentário sobre projeto 
de conservação em Reserva do Cabaçal, MT, px Sintonia 
Ambiental - 45444 - INA
5055 - 1200 UTC - R. Difusora de Cáceres - Cáceres/MT-B 
- id, px Encontro matinal c/ Anderson Santos, "voz que o 
Brasil Escuta", mx Vanessa da Mata - 45544 - INA

esCuTAs de iVAN diAs
SOROCABA-SP, BRASIL
RFSPACE SDR-IQ
LOOP WELLBROOK ALA1530S+, FASEADOR JPS ANC-4
 
5952.5 27/03 1132 BOL R. Pio XII, Llallagua, s/on abrupto, 
hora certa, tlk OM/YL 24232

esCuTAs de ANTONiO lAureNTiNO dA silVA
JOãO PESSOA-PB, BRASIL
IC 706MKIIG 
ANTENA: 3DX3/DIPOLO 40M,

Escutas realizadas em Camboinha/Cabedelo- PB
Radio: IC R1500 - Antena: vertical (5,2m rad. 3X5-7-10)
17.860,0 2241-2252 3/4 Radio Canada International, 
Sackville, CANADA, (PP) Prog. "Canadá Direto", locutota 
apresenta reportagem sobre a TV Globo; ref. ao Festival 
Inter. de Teatro e de Dança, em Toronto; Rodrigo Pederneira, 
de Quebek; Fabiana Azevedo, Webdesign. 35444.
17.805,0 2253-2359 3/4 Family R., Okeechobee, UNITED 
STATES, (SS) locutor com falas de cunho religioso 
(reprodução animal); identificação; finalizada a tx. 35333.
17.725,0 2303-2312 3/4 Radio Taiwan International, 
Okeechobee, UNITED STATES, (SS) falas de OM e 
YL, ref. a economia na "Ilha"; TX boletim de noticias; 
identificação 45444.

17.705,0 2313-2320 3/4 Radio Havana, Havana, CUBA, 
(PP) Identificação; ref. a calendário de bolso; OM com 
informe sobre basket cubano; ref. a F1 (Hamilton); Diego 
Maradona; "O Mundo dos Esportes". "Panorama Cubano", 
visita de Daniel Ortega. 35433.
17.510,0 2321-2328 3/4 WEWN (Eternal Word Television), 
Vandiver, AL UNITED STATES, (SS) locutor faz ref. a 
ignorância de alguns peruanos sobre uso de preservativo 
sexual; programa de cunho religioso. "Nuevos Tempos". 
"Radio Católica Mundial". 45444.
15.000,0 2330-2331 3/4 WWV, Fort Collins, CO UNITED 
STATES, (EE) OM com informação sobre horário 25333.
15.190,0 2332-2341 3/4 Family Radio, Okeechobee, UNITED 
STATES, (PP) locutor fala sobre instituição matrimonial; prog. de 
cunho religioso; música de cunho religioso; Identificação. 25332.
15.265,0 2343-2349 3/4 Radio Japan - Tentativa, 
NETHERLANDS ANTILLES,  (NoiD) falas de YL; segue com 
música; comentários de YL 25232.

Escutas realizadas em João Pessoa-PB     hi22nu
Radio: ICF-SW7600GR - Antena: AN-71
17.510,0 2132-2140 4/4 WEWN (Eternal Word Television), 
Vandiver, AL UNITED STATES, (SS) YL com falas de cunho 
religioso; 25222.
17.620,0 2141-2150 4/4 Radio France International, 
Issoudun, FRANCE, (FF) Falas de OM e YL, semelhante a 
uma entrevista a convidado; música (voz feminina) 45433.
17.735,0 2152-2159 4/4 Radio Canada International, 
Sackville, CANADA, (FF) falas de OMs e YL, semelhante a 
entrevista a convidada; voz de criança identifica a emissora; 
comentários de OM. 45444.
15.190,0 2201-2211 4/4 Family Radio, Okeechobee, UNITED 
STATES, (PP) OM com falas de cunho religioso, leitura de 
trecho bíblico. 34333.
15.255,0 2214-2236 4/4 Family R., Okeechobee, UNITED 
STATES, (SS) OM com falas de cunho religioso; 45444.
15.410,0 2245-2251 4/4 Voz Christiana, Santiago, CHILE, 
(PP) falas de YL, comentários de cunho religioso; música 
"Take My Life"; comentários; mais música. 35333.
13.650,0 2304-2310 4/4 China Radio International, Havana, 
CUBA, (PP) falas de YL, semelhante a boetim de notícias; 
identificação. 25222.
13.710,0 2311-2318 4/4 Radio Canada International, 
Sackville, CANADA, (PP) locutora com reportagem sobre a 
rede Globo de televisão; "Canadá Direto"; 35222.
11.605,0 2325-2033 4/4 Voice of Russia, Montsinery, 
FRENCH GUIANA, (PP) falas de OM e YL, comentando 
sobre crise financeira internacional; concurso de filmes; 
identificação; falas de OM e YL (Tico-tico no Fubá, ao 
violão). 35333.

esCuTAs de luiz eduArdO lOpes dA silVA
sAlVAdOr - bA - brAsil
RX: SONy ICF 7.600GR
ANT: FERRITE/TG-34/ LOOP- RGP3
 
CUBA  
9.600  04/04  01:00  Radio Habana  La Habana , Cuba  S   Advs-
Aniversario de La Union de Jovenes Comunistas  44444.



ESCUTAS DE JOSE MIGUEL ROMERO
BURJASOT, ESPANhA
SANGEAN ATS 909
ANTENA RADIO MASTER A-108
 
7175 NO ID, 17:33-17:35, escuchada el 29 de marzo en idioma 
árabe a locutora con comentarios, probablemente se trate de Voice 
of Broad Masses 2 desde Asmara en Eritrea, SINPO 24432.
ETIOPÍA 
7110 Radio Etiopía, Addis Ababa-Gedja, 16:52-16:58, 
escuchada el 29 de marzo en idioma sin identificar a locutor 
con comentarios, emisión de música folklórica local, se aprecia 
fuertes interferencias de radioaficionados, SINPO 23442.
7165 Radio Etiopía, Addis Ababa-Gedja, 17:00-17:05, 
escuchada el 29 de marzo en francés a locutor con comentarios, 
segmento de música folklórica local, también se aprecia fuerte 
interferencia de radioaficionados, SINPO 23442.
SUDAN 
7200 Radio Omdurman, Al Fitahab, 17:06-17:10, escuchada 
el 29 de marzo en árabe a locutor con comentarios, emisión 
correspondiente a la emisión por Internet en: http://www.
sudanradio.info/media/, referencias a “Bin Laden”, saludo 
en árabe, SINPO 34443.
CLANDESTINAS
6300 Radio Nacional Saharaui, Rabouni, 17:25-17:30, 
escuchada el 29 de marzo con emisión de música folclórica 
local, se apreció inactiva o al menos no se consiguió captar 
en todo el sábado 28 de marzo, SINPO 34433.
11530 Dengue Mezopotamya, 17:30-17:33, escuchada el 29 
de marzo en curdo a locutor en conversación con invitado, 
probablemente con entrevista, SINPO 34433.
13820 Ethiopeans For Democracy, 17:20-17:23, escuchada 
el 29 de marzo en idioma sin identificar a locutor con 
comentarios, SINPO 34443.
13830 Sagalee Bilisummaa Oromoo, 17:23-17:25, 
escuchada el 29 de marzo en idioma sin identificar a locutora 
con comentarios, referencias a oromo, SINPO 34433.
15350 Radio Bilal, 17:12-17:17, escuchada el 29 de marzo 
probablemente en amarico, locutora con comentarios, locutores 
con comentarios, se puede escuchar emisiones bajo demanda 
en el blog http://ethio-bilal-radio.blogspot.com/ emisión muy 
interferida por señal sin identificar, SINPO 23442.
15350 Voice of Meselna-Delina, 17:37-17:41, escuchada el 
29 de marzo en tigrilla a locutores con comentarios, sigue 
escuchándose la extraña señal, SINPO 33443. 
6025 NO ID, 21:20-21:38, escuchada el 29 de marzo en 
árabe a locutor con comentarios, sigo sin tener claro que se 
trate de VOIRI en árabe, no capto nada en 9935, tampoco 
en 3985, frecuencias anunciadas para el servicio en árabe, 
referencias a la Yijad, SINPO 44433.
CUBA 
11750 Radio Habana Cuba, La Habana, 21:05-21:08, 
escuchada el 29 de marzo en español a locutor con 
comentarios en conversación con invitado, SINPO 34433
FRANCIA 
9375 Radio Algerienne, Issoudun, 19:20-19:25, escuchada el 29 
de marzo en árabe con canto del Corán, locutor con comentarios, 
cuña de la emisora, servicio anunciado de 1900 a 2000, a pesar 
de anunciar 11775 para esta hora se aprecia sin señal, SINPO 
45554. Compruebo nueva emisión a las 21:30 por 7495 y 5875.

LITUANIA 
6055 KBC Radio, 21:40-21:50, escuchada el 29 de marzo en 
inglés a locutor con ID “KBC”, cuña de la emisora, emisión de 
música de los años 70 y pop rock de los 80 y 90, SINPO 45544.
UCRANIA 
7510 Radio Ukraine Int., Kharkov, 20:55-21:00, escuchada el 29 
de marzo en alemán locutor anunciando horarios y frecuencias, 
dirección web, E-mail, dirección de correo, ID “Radio Ucraina 
Internacional”, segmento musical, SINPO 44444.
7510 Radio Ukraine Int., 21:00-21:03, escuchada el 29 
de marzo en inglés, música de sintonía, locutora con 
presentación, ID, comentarios, se aprecia ligera interferencia 
de emisora en idioma asiático sin identificar que se escucha 
de fondo, SINPO 44554.
UGANDA 
4976 Radio Uganda, Kampala, 21:10-21:14, escuchada el 29 
de marzo en inglés a locutor con comentarios, conversación 
con invitado, SINPO 23322.
ERITREA 
7175 Voice of Broad Masses 2, Asmara-Selae Daro, 17:37-
17:42, escuchada el 30 de marzo en idioma sin identificar, 
probablemente en somalí a locutora con comentarios y 
segmento musical, SINPO 24432.
SOMALILAND 
7145 Radio Hargeysa, Hargeysa, 17:24-17:35, presuntamente, 
escuchada el 30 de marzo en idioma africano sin identificar, 
locutor con comentarios, locutora, emisión de música folclórica 
local, inconfundible estilo africano, SINPO 24432.
He intentado conectar con el Real Audio de ésta página web, 
Radio Hargeysa 24, http://www.radiohargeysa24.com/#
Pero ha sido imposible escuchar nada, ni con el Realplayer 
ni con windows media player. También lo he intentado en 
esta otra; http://www.hargeysa-online.com/, en ninguna 
de las dos he encontrado ninguna referencia a emisión 
alguna por Onda Corta.
COREA DEL NORTE 
7100 Voice Of Korea (KCBS), Kujang, 20:37-20:41, 
escuchada el 1 de abril en coreano a locutor y locutora con 
comentarios y emisión de pieza musical típica del régimen 
coreano, muy de carácter militarista, SINPO 34433.
EGIPTO 
9250 Wadi El Nile, Abu Zaabal, 20:58-21:02, escuchada el 
1 de abril en árabe a locutor con comentarios, música de 
sintonía, locutor con ID “Wadi El Nile...”, música de sintonía 
y locutora presentando nuevo programa, emisión de música 
folklórica local, SINPO 24432.
FRANCIA 
7495 Radio Algeriene, Issoudun, 21:14-21:16, escuchada 
el 1 de abril con canto del Corán, emisión en paralelo por 
5875, SINPO 45544.
ETIOPÍA 
7110 Radio Etiopía, Addis Ababa-Gedja, 20:41-20:56, 
escuchada el 1 de abril con emisión de música instrumental, 
locutora con ID, locutor y locutora con boletín de noticias, 
dialecto africano sin identificar, SINPO 24422.
ISRAEL 
6973 Galei Zahal, Tel Aviv, 21:02-21:05, escuchada el 
1 de abril en hebreo a locutoras con boletín de noticias, 
referencias “Obama e Israel”, conexión con corresponsal, 
ID, SINPO 35443.



SRI LANKA 
7580 Radio Farda, Irana Wila, 21:06-21:08, escuchada el 1 
de abril en persa con emisión de música pop, cuña de ID, 
SINPO 45544.
UCRANIA 
7510 Radio Ukraine Int., Kharkov, 21:10-21:13, escuchada 
el 1 de abril en inglés a locutora con ID, comentarios y 
reportaje, referencias al Parlamento, se aprecia ligera 
interferencia de emisión musical que se escucha de fondo, 
SINPO 34443.
USA 
7465 WWCR Nashville, Nashville, 21:17-21:19, escuchada 
el 1 de abril en español en programa religioso con cánticos, 
SINPO 24432.
ETIOPÍA 
7165 Radio Etiopía, Addis Ababa-Gedja, 18:06-18:10, 
escuchada el 2 de abril, probablemente en somalí a locutor 
con noticias, referencias a “Afganistán y Parlamento”, 
música de sintonía, SINPO 25432.
GABON 
9580 Africa Nº 1, 17:35-17:40, escuchada el 2 de abril en 
francés, emisión de música afro-pop, SINPO 23442.
MOLDAVIA 
7480 Radio Payem e-Doost, Kishinev-Grigoriopo , 18:00-
18:05, escuchada el 2 de abril en persa, música de sintonía, 
locutora con ID, locutor con presentación, comentarios 
acompañado de música de fondo, locutor y locutora con 
comentarios, referencia a “Irani”, SINPO 45544.
RUSIA 
7220 Radio Rossii, 17:22-17:28, escuchada el 2 de abril 
en ruso a locutor con comentarios en programa musical, 
ID “Radio Rossii program...”, emisión de música pop local, 
SINPO 44554.
UCRANIA 
7490 Radio Ukraine Int, Kharkiv, 17:14-17:20, escuchada el 
2 de abril en ucraniano a locutor con boletín de noticias, 
referencia al presidente y el Parlamento de Ucrania, emisión 
en paralelo por Internet, ID “Radio Ucraina Int. Program...”, 
SINPO 44433.
CLANDESTINAS
6300 Radio Nacional Saharaui, Rabouni, 17:09-17:12, 
escuchada el 2 de abril en árabe a locutor con canto de 
El Corán, locutora con comentarios y segmento musical, 
SINPO 25432.
11500 Radio Dabanga, 16:42-16:48, escuchada el 2 de abril 
en árabe en árabe a locutor en conversación con invitado 
con referencias a Darfur y Sudan, locutor con ID “Radio 
Dabanga”, cuña musical de ID “Radio Dabanga, Radio 
Dabanga”, referencia a Internet, emisión en paralelo por 
13730, SINPO 44444.
11530 Dengue Mezopotamya, 17:05-17:08, escuchada 
el 2 de abril en kurdo a locutor con comentarios, 
probable boletín de noticias, referencia al Parlamento, 
SINPO 44433.
11890 Radio Okapi, 16:48-16:56, escuchada el 2 de abril en 
dialecto africano sin identificar a locutores con comentarios, 
referencia a la Democracia, segmento de música folklórica 
local, locutor con comentarios, referencia al Congo, “Congo 
camina..Luanda. .”, a las 18:53 locutor en francés con 
comentarios, SINPO 44433.

15350 Ginbot 7, 17:00-17:03, escuchada el 2 de abril en 
amárico, comienza emisión con sintonía, locutor con 
cpresentación, locutora con comentarios, se aprecia emisión 
en paralelo por 17870, SINPO 34433.
15350 Voice of Meselna-Delina, 17:30-17:35, escuchada 
el 2 de abril en tigrilla, sintonía, locutora con presentación, 
ID “...Delina”, locutor con comentarios, segmento musical, 
SINPO 34433.
ALEMANIA 
6005 Radio 700, 18:38-18:50, escuchada el 3 de abril en 
idioma sin identificar, probablemente alemán u holandés a 
locutor con posible ID “Radio...”, emisión de música pop de 
los años 70, SINPO 24422.
ARMENIA 
4810 Voice of Armenia, Yerevan-Gavar, 18:23-18:27, 
escuchada el 3 de abril, probablemente en armenio con 
emisión de música folklórica local, cánticos con coros 
acompañados por intrumento de percusión, SINPO 24432.
ERITREA 
7175 Voice of Broad Masses 2, Asmara-Selae Daro, 18:05-
18:12, escuchada el 3 de abril con emisión de música folklórica 
local, locutor en idioma sin identificar con comentarios, 
probablemente en árabe, locutora, SINPO 34433.
LITUANIA 
5945 Voz de la Rep. Islámica de Irán, Sitkunai, 18:32-18:37, 
escuchada el 3 de abril en francés, canto del Corán, locutora 
con presentación, locutor con comentarios, SINPO 45544.
SERBIA 
6100 Radio Serbia, 19:00-19:06, escuchada el 3 de abril en 
español, sintonía, locutora con presentación, locutora con 
boletín de noticias, se aprecia en colisión con otra emisora 
no identificada, SINPO 43443.
SOMALILAND 
7145 Radio Hargeysa, Hargeysa, 17:48-17:52, escuchada el 
3 de abril, probablemente en somalí, locutor con comentarios, 
SINPO 24442.
SUDÁFRICA 
6220 RTE Radio 1, Meyerton, 20:07-20:11, escuchada el 2 
de abril en inglés a locutor en conversación telefónica con 
oyentes, entrevista a invitado, SINPO 34443.
SUDAN 
7200 Radio Omdurman, Al Fitahab, 19:56-20:00, escuchada el 
2 de abril en árabe a locutor con boletín de noticias, referencias 
a “Sudán y Sudania”, locutora con comentarios de despedida, 
música de sintonía y fin de emisión, SINPO 35443.
CLANDESTINAS
SAO TOMÉ 
4960 Affia Darfur, Pinheira, 18:27-18:30, escuchada el 3 
de abril en árabe a locutor con comentarios, referencias 
a Sudán, música de sintonía, locutor y locutora con 
comentarios, segmento musical nombrando a Darfur, fin de 
emisión, SINPO 24432.
15350 Voice of Asena, 17:40-17:44, escuchada el 3 de abril 
en tigrilla a locutor con comentarios, segmento musical, se 
aprecia un fuerte ruido de fondo, DRM??, SINPO 22432.
PIRATA
6870 Playback Int., 20:03-20:07, escuchada el 2 de abril 
en inglés a locutor con comentarios, emisión musical, la 
transmisión sufre desvanecimientos largos y prolongados 
donde llega a desaparecer, SINPO 24322.



6870 Playback Int., 18:15-18:20, escuchada el 3 de abril en 
inglés a locutor con comentarios, anuncia reportes, “Spain, 
Oklahoma, etc”, emisión musical, SINPO 25432.
11980 NO ID, 19:10-19:17, escuchada el 5 de abril en idioma 
africano sin identificar a locutor con comentarios, posible ID, 
anuncia dirección de correo electrónico, segmento musical, 
posible programa religioso, “Aleluya”, a las 19:15 música 
árabe y locutor con comentarios, SINPO 45544.
15500 NO ID, 08:15-08:19, escuchada el 5 de abril en ruso a 
locutor con comentarios, emisión de música pop, SINPO 24432.
ISRAEL
15785 Galei Zahal, Tel Aviv, 08:21-08:24, escuchada el 5 
de abril en hebreo a locutor con invitado con comentarios, 
referencias a Tel Aviv, SINPO 44444.

ESCUTAS DE MANUEL MÉNDEZ
LUGO, ESPANhA
ESCUChAS REALIZADAS EN FRIOL, LUGO , GRUNDIG 
SATELLIT 500 y SONy ICF SW 7600 G 
ANTENA DE CABLE, 10 METROS, ORIENTADA WSW
 
BRASIL
9819.8, Radio 9 de Julho, Sao Paulo, 0859*-0919, 05-05, inicio 
de transmisión, locutor, identificació n: “Radio 9 de Julho, Sao 
Pulo, Brasil, bon día”. Comentario religioso. 24322.
11735, Radio Transmundial, Santa María, 1025-1028, 05-
04, canciones religiosas, portugués. 24322.
11855, Radio Aparecida, Aparecida, 0927-0932, 05-04, 
comentario religioso, portugués. 24322. 
11915, Radio Gaucha, Porto Alegre, 1007-1013, 05-04, 
portugués, locutor, comentarios. 24322. 
11925, Radio Bandeirantes, Sao Paulo, 1014-1024, 05-04, 
portugués, comentarios de fútbol y de automovilismo, Gran 
Premio de Malasia, Formula Uno.24422. 
MALI
7285, Radio Mali, Bamako, 1425-1437, 05-04, canciones 
africanas, identificación por locutor y locutora: "Radio Mali", 
comentarios, vernáculo. 34333. En paralelo con 9635, con 
mejor señal en 31 metros. 45444.
MEXICO
4800, XERTA, Radio Transcontinental de América, México D. 
F., 0842-0848. 05-04, canciones religiosas en español. 15321.
6010, Radio Mil, México D. F., 0836-0847, 05-04, canciones 
latinoamericanas, identificación por locutor: "Vive la música 
de México en Radio Mil", anuncios. 14321.
6185, Radio Educación, México D. F., 0847-0910, 05-04, 
música clásica, identificación por locutora a las 0855: "Radio 
Educación, 1070 Amplitud Modulada, transmite con 100.00 
watts de potencia", anuncios de programas de la emisora, 
canciones caribeñas. 34333.
PERU
5939.4, Radio Melodía, Arequipa (probable), 0840-0845, 05-
04, canciones latinoamericanas. Señal muy débil, apenas 
audible y sólo en LSB. 13221.
COLOMBIA
5910, Marfil Estereo, Lomalinda, 0643-0705, 04-04, 
canciones latinoamericanas, identificación: "Marfil Estereo". 
A las 0702 comentario religioso por locutor habitual de La 
Voz de tu Conciencia". 23222.

GUINEA ECUATORIAL
15190, Radio Africa, 0705-0710, 04-04, inglés, locutor, 
comentario religioso. 24322.
HONDURAS
3250, Radio Luz y Vida, San Luis, 0450-0453, 04-04, locutor, 
español, comentario religioso. Señal débil. 15321. 
3340, La Voz de Misiones Internacionales, Comayaguela, 
0453-0504, 04-04, música y canciones reliosas en español. 
Señal débil. 14321. 
MEXICO
4800, XERTA, Radio Transcontinental de América, México D. 
F., 0628-0646, 04-04, locutor, español, comentario religioso. 
Señal débil. 15321. 
PERU
6019.6, Radio Victoria, Lima, 0637-0642, 04-04, programa 
"La Voz de la Liberación", en paralelo con 9720. 23222. 
9720, Radio Victoria, Lima, 0633-0637, 04-04, locutor, español, 
"escuchen al pastor David Miranda aquí en La Voz de la 
Liberación". Comentarios religiosos. Buena señal. 44444.  

esCuTAs de CArlOs gONçAlVes
LISBOA, PORTUGAL
 
ETHIOPIA
7165 R.Ethiopia, Geja Dawe, 1645-1800*, 29 Mar, English, pops, 
address info  prior to prgr closure and start of French airtime 
1700, freq. announcement, newscast and then mostly Afr. pops; 
24432, but improving despite  intermittent amateur QRM.
EUROPirates
6585 lsb UNID Italian stn, 1839-1915, 29 Mar, Italian, non-
stop pop oldies;  35332, but deteriorating.
MALI
7284.9 R.Mali, Kati, 1124-1312, 28 Mar, Malian songs, fq 
announcements in  French...QRM de R.Polonia via D 1130-
1200... wrong HF fq announcement heard  at 1201 (5995, 
4835, 7285 are announced, in this order), Vernacular prgr,  music, 
French for newscast at 1300 when already vy. poor; 35443 at 
best of course, but this is how I can receive up here in Lisbon.
NEW ZEALAND
6170 R.NZi, Rangitaiki, 1821-1830 (!), 29 Mar, English, 
reports; 34432, adj.  QRM until 1830, then the VoA in French 
at 1830 almost blocked reception.
9655 R.NZi, Rangitaiki, 1242-1258*, 29 Mar, English, talks, 
interviews, IS  prior to s/off; 25332.

ESCUTAS DE ANKER PETERSEN
SKOLUNDE, DINAMARCA
AOR 7030PLUS
LONGWIRE 28 METROS
 
4716.70    0130-0145    BOL    02.04    R Yura, Yura    Spanish 
talk with few musical interludes    25332. 
5005.01    2125-2145    GNE    02.04    R Nacional, Bata    
Spanish talk about "La República", Afropop song and more 
talk about "La República"    35333. 
5010.00    1800-1901*    MDG    02.04    R Nasionaly 
Malagasy, Ambohidrano    Malagasy talk, local music, songs 
by choir, best in USB    25232. 



N5014.33    0225-0243*    PRU    05.04    R Altura, Cerro 
de Pasco (p)    Spanish animated talk, one Huayno sung by 
a woman, more talk mentioning Pasco, abrupt s/off in mid 
sentence. Has been off the air since August 2008! Seems 
reactivated with a good transmitter    34333 weak CWQRM. 
5980.00    2045-2059*    FIN    Sa 04.04    Scandinavian 
Weekend R, Virrat    English ID and postal address, two 
IRCs for QSL; Finnish talk and pop music, closed with music 
by Sibelius. Not heard at other times or frequencies that 
weekend    35343. 
N6005.00 2045-2105 D 29.03 R 700, Kall-Krekel German ann, 
German and English lovesongs - now also late evenings! 54544. 
N6140.00    *0900-1000*    D    Su 05.04    R Mecklenburg-
Vorpommern Baltic R, via Wertachtal    German/English IDs, 
German talk, English talk about Schwerin and its castles, 
pop songs    55545. 
7145.03    1830-1900*    SOM    02.04    R Hargeisa, 
Somaliland    Somali talk, weak with HAM QRM    22222. 
15215    *1600-1610    CLA    Mo 30.03    Aso R, via Samara, 
Russia    Hausa talk and reports    25333. 
15350  1710-1730  CLA Su 29.03 R Bilal, via Samara, Russia 
Amharic talk, no longer on 9610, very noisy band    25132. 
15350    *1700-1710    CLA    Mo 30.03    R Xoriyo Ogadenoa, 
via Samara, Russia    Somali ID after Horn of Africa fanfare, 
ann, Call to Prayer    35433    // 17870 (25322), no longer on 
17875 or 21585. 

ESCUTAS DE SCOTT R. BARBOUR JR. 
iNTerVAle, Nh- esTAdOs uNidOs (ViA hCdx)
Nrd-545,rx-350d,Mlb1,200'beVs,60MdipOle
 
6100, BOSNIA, Int'l Radio of Serbia Bijeljina, 2105-2120, 
March 30, English. W ancr w/ nx re IMF & Serbian loans; 
1998 war crimes; ID at 2107; rpt re Serbian organized crime; 
sports nx re 2010 World Cup; mx prg at t/out; poor-fair at 
best; just enough to glean a few details.
6170, NEW ZEALAND, RNZI Rangitaiki, 1027-1058*, March 
31, English. Nice Brazilian mx at t/in; ancr w/ mx details; 
narrated Sci-Fi story at 1040 re Arden, Emerald lake & 
aliens; "Pacific Service of RNZI.." ID at 1058 w/ ancment of 
freq switch to 9655 kHz; snippet of IS then off; fair-good.
7300, VATICAN CITY, Vatican Radio Santa Maria di Galeria, 
2212-2245*, March 30, Mandarin. M & W ancr w/ talk b/w 
mx bits; URL at 2241; choral mx & IS at s/off; fair; especially 
after 2230 when strong 7305-unid. signed off.
7320, RUSSIA, R. Rossii Arman, 1033-1045, March 30, 
Russian. M & W ancrs w/ (P) call-in prg; fair; //5940 Arman-
fair; 7200 Yakutsk-good; 7345 Yakutsk-weak under QRN.
7395, MADAGASCAR, R. Sweden Talata-Volandry, 2033-
2045, March 31, English. Ancr w/ talk re Easter travel; 
local weather; nx re Swede youth violence & bullying; huge 
poultry recall due to broken glass found inside frozen chix; R. 
Sweden promo at 2044 for Twitter, Facebook & every other 
hot new medium of the day; I'm sure SW was mentioned 
right after I tuned out; fair.
9550, RWANDA, FEBA Kigali, 1948-2030*, March 31, 
Arabic. M ancr & HoA-like stringed instrumental; siren FX at 
2002 into presuemd radio drama; various M ancrs w/ diverse 
mx bits from 2010 thru s/off w/ snippet of IS; good.

9725, AUSTRIA, presumed V. of Vietnam Moosbrunn, 
1831-1843, March 31, French. End of s/on; M ancr w/ nx; 
soundbites & countless ments. of Vietnam; no discernible 
ID noted; good. 
9910, GUAM, TWR Agana, 1152-1202, March 31, Mandarin. 
M & W ancr w/ talk & mx bits; URL at 1157 into ballad; IS at 
1200; prg continues; poor-fair. 
11735, ZANZIBAR, RTZ Dole, 2014-2100*, March 30, 
listed Swahili. Hi-life & Arabic-style mx w/ M ancr b/w 
selections; NA at 2059; good mx audio but poor vox audio; 
almost non-existent. 
15400, AUSTRALIA, HCJB Kununurra, 1204-1220, March 
31, English. "Spotlight" prg in slo-EG re elephants; prg 
ID & URL at 1213; "HCJB Global Voice...Queensland, 
Australia.." ID at 1219 followed by presumed language 
lesson in English & Mandarin; poor-fair. Been a long time 
since I last logged this one. 

esCuTAs de dAVe WAlkO
duNlO- pA, esTAdOs uNidOs (ViA hCdx)
JRC NRD-535D, hAMMARLUND hQ-129X, ETON E1, 
T2FD, WINDOM
 
UNID.   
6264.27   NA Pirate??  Nothing but Techno mx, 2107-
2116:23*.  Even  had a remake of the “Axel F” theme 
originally by Harold Faltermeyer, and “Popcorn” originally 
by Hot Butter.  Off at 2116:23 w/out anmnts.  Strong.  Much 
too strong to be a Europirate at this early time.  Nothing 
was reported anywhere, not even in the FRN Grapevine.  
Guess it’ll go down as one of  those strange UNIDs no one 
else hears.  (28 March)
PERU   
4805  R. Rasuwilca  Usual camposina mx at 1008.  
1011 short canned ID  by animated M “?? ??do R. 
Rasuwilca, 4805 khz onda corta”, and back to campo  
mx.  Best since hrd w/ID the last time.  Has a very 
distorted carrier and  impossible to zero-beat.  Listening 
in AM is a must.  (5 April)
ECUADOR   
4814.98  R Buen Pastor  Pgm of SP rel. Pop-like mx.  Accurate 
TCs  by M between songs occasionally.  1034 ID w/ment of 
FM by M at end of ad/promo block.  Another canned ID at 
1050 between songs which sounded the  same as the one at 
1034.  Great signal this morning but ruined by horrible QRM 
from UTE below and of course the CODAR.  Faded after 
1050 but still in  1102.  (5 April)

ESCUTAS DE BRIAN ALEXANDER
MeChANiCsburg, pA,esTAdOs uNidOs  (ViA hCdx)
TENTEC RX-340, TWO 100 FOOT LONGWIRES
 
BELARUS
7255, Radio Belarus, 2000-2100, April 4, English news. 
Local  music. IDs. Fair level but muffled audio difficult to  
understand. Announcement at 2056 giving address, e-mail 
address &  website.  Covered by Nigeria 7255 at their 2100 
sign on. Much weaker on // 7390, 7210. 



BIAFRA [non]. via Skelton, United Kingdom
12050, Radio Biafra,   1900-1959:30*, April 4, English 
programming with discussions about struggles in Biafra & 
corruption in Nigeria. IDs. Some local African   music. Several 
announcements as “This is Radio Biafra, coming to you  live 
from London.”  Fair to good signal. Thanks to tips from Dave  
Kenny  and Glenn Hauser. 
EQUATORIAL GUINEA
5005, Radio Nacional-Bata, 2220-2301*, April 4,  Euro-pop 
music. US pops/ballads. Sign off with National Anthem. Poor 
to fair  with occasional utility ( rtty & 2-way radio) QRM. 
OMAN
15140, Radio Sultanate of Oman, 1427-1445, April  4, 
Presumed. Tune-in to pop music. Usual theme music & 
English news  at 1431. Heard their usual theme music at 
various times during the  news  broadcast but too weak to 
hear a real ID. Threshold-very weak signal.  
CHAD
6165, RNT, *0430-0459, April 4, sign on with National  
Anthem.  Opening French ID announcements at 0432. 
Afro-pop music at 0433. Weak but  readable. Very weak co-
channel QRM. Covered by a strong Radio Nederland 6165  
at their 0459 sign on. 
CYPRUS
5930 NF, Cyprus Broadcasting Corp, 2235-2244:30*, April 
3,  ex-6180. Tune-in to Greek talk. Abruptly pulled plug at 
2244:30. // 9760 -  good. // 7210 - good level but mixing with 
China.  Schedule: Fri, Sat, Sun at  2215-2245. 
EQUATORIAL GUINEA
6250, Radio Nacional-Malabo, 2010- 2250+, April 3,  on 
late with Spanish talk. Afro-pop music. Hi-life music. “Radio 
Malabo” IDs.  Possible radio-drama after 2200. Heard 
past 2250. Gone at 2307 check. Very  weak at tune-in but 
improved to a fair level by 2045. 
PERU
9719.99, Radio Victoria, Lima, 0425-0510, April 4, Spanish   
religious talk. Phone talk. Government required National Anthem  
at 0500:30. Lite instrumental music at 0503. Very weak. Much 
better  on //  6019.35 - but with adjacent channel splatter. 
EQUATORIAL GUINEA
6250, Radio Nacional-Malabo, *0527- 0640, April 3,  abrupt sign 
on with continuous local African music. Spanish announcements 
at  0603. Possible news at 0609. Mentions of Malabo. Radio 
Malabo ID. Poor to  fair with occasional rtty QRM. 
INDONESIA
9524.98, Voice of Indonesia, 1301-1402, April 3,  English  
programming with IDs. News at 1303. “Indonesian Wonders” 
program at 1331.  Local pop music. Closing English 
announcements  at 1400 with IDs, address,  e-mail address, 
website. Announced next program was in Malay & into  
Malay at 1402. Fair signal but poor  reception after 1358 due 
to co-channel  QRM from 9525. 
SUDAN [non]. via Wertachtal, Germany
13730, Radio  Dabanga, *1529-1727*, April 3, sign on with 
“Radio Dabanga” jingles. Talk  in local language. Many IDs. 
English news at 1721-1726:30 about  Sudan  & Darfur. 
Surprised to hear English on this station. Fair to good  signal.  
// 11500 - via Madagascar - poor in noisy conditions at sign 
on  but improved to a fair signal by 1700. Noticed 11500 
running about 1 second  ahead of 13730. 

SUDAN [non]. via Slovakia
15650, Miraya 101 FM, *1459-1513, April 3,  sign on with 
local African music. Time pips, IDs, & English news at 1501  
about Sudan. IDs as “Miraya 101”, “Miraya FM” and “Miraya 
101 FM”. Mentioned  website. Into Arabic at 1513. In the 
clear with a fair signal.  

ESCUTAS DE  ChUCK BOLLAND
CleWisTON, fl, esTAdOs uNidOs (ViA hCdx)
Nrd545, g5rV
 
PERU
4826.50, Radio Sicuani, 0920-0930,  Noted a male in 
Spanish language comments while music presented.  Music 
was Huaynos type. CODAR was broadcasting on the freq 
too while Sicuani was at a poor level.  (April 5, 2009).
BOLIVIA
6134.80, Radio Santa Cruz, 0932-0945  Can barely hear 
this signal at 0932 with all of the noise that is present now.  
Noted a male and female in Spanish language comments.  
Some music heard also. Signal was threshold.  Checked 
back at 1028 and the signal was much, much better with a 
fair to good level.  (April 5,  2009)
6155.23, Radio Fides, 1028-1035  Caught the tailend of 
a tune when tuning in.  On the half hour time ticks noted.  
Sounded like they were from Fides, but could be another 
station on the same freq almost.  Music continues with the 
electrical noise making listening unpleasant.   Signal was 
poor.  (April 5, 2009)
PERU
6019.30, Radio Victoria, 1035-1045  Noted two males in 
religious demostration with the yelling, praising and crying in 
Spanish Language.  Signal was fair while mixing with station 
on 6020. (April 5, 2009)
4746.90, Radio Huanta Dos Mil, 1040-1050,  Noted a 
male and female in conversation in Spanish Language.  
At 1044 music heard.  Signal was poor.  (Chuck Bolland, 
April 5, 2009)  Ecuador, 4815, Radio El Buen Pastor, 
1045-1100,  With a program of steady MOR music, it 
could be religious too?  At 1050 heard an  canned ID, but 
missed it.  Again at 1053, a short canned ID by a female 
as just, "Radio Buen Pastor".  At 1100 canned promos 
and ADs with another ID using the echo effect.  Signal 
was good during the period. (April 5, 2009)
INDONESIA
9525, Voice of Indonesia, 1110-1120  Noted a female talking 
in Chinese language.  AOKI says that language is scheduled 
until 1130. This continues as the signal remains at a good 
level.  (April  5, 2009)
Note:  9680 KHz with RRI Jakarta is threshold and barely 
audible. Indonesia, 9525, Voice of Indonesia, 1140-1200,  
Noted a female in Japanese language comments.  The 
female seemed to be reading comments as if Japanese was 
not her language.  Her reading was  slow and deliberate.  
Latest version that I have of AOKI says that Japanese is 
scheduled between 1130 to 1200 UTC. At 1155,  music 
presented.   Signal was very good and solid. (April 3, 2009) 
9680, RRI Jakarta, 1157-1205  This freq is crowded  at 
this hour with Chinese language, but we are interested 



in Indonesian. Noted a signal struggling to be heard of 
popular Indonesian music.   At 1159 noted the theme 
music for RRI Jakarta.  Time ticks and ID in Indonesian 
by a female.  News about the G20 is presented.   Heard 
Obama mentioned often.    The interference from China 
continues.  It's a real shame that China can't find an open 
freq  somewhere else.  RRI Jakarta continues to be heard 
well. After 1300 a rechecked revealed that China had 
cleared out. (April 3, 2009)
UNIDENT
9615, 1210-1215  Noted a male in language comments.   
Signal sounded like it had traveled a long way.  However, 
the only station I could find listed on this freq at this time, 
was WYFR  being relayed via Irkutsk, Russia, which 
was listed in the Passport. Could not hear the signal 
well enough to ident the language.  Signal was  fair, but 
distorted.  (April 3, 2009)
CHINA
9620, China National Radio,(pres) 1225-1235  Noted a male  
and female in Mandarin* Language comments.  Signal was 
very weak, but I was still able to distinguish that the language 
was a form  of Chinese.  Signal was poor.  (April 3, 2009)
*  I found a logging from 2005 in my personal Database that 
listed this language for this time from CNR.
RUSSIA
9640, Voice of Russia, (pres)1235-1245,  Noted a program 
of  telephone conversations with listeners in the Russian 
language.  At 1240 heard a canned ID for "Radio Rossii".  
Music followed.    Signal was poor.  (April 3, 2009)
CHINA
9645, China Radio International, 1253-1257,  Noted a male 
in English language comments until 1255 when a female 
begins talking. She gives URL and ID as, "This is China 
Radio International"  Music  plays until off the air.  Signal 
was poor.  (April 3, 2009)
9675, China Radio International, Shijiashuang, 1259-1310   
Noted steady music before the hour, then Interval Signal 
music. On the hour ID in both Chinese and Russian,  The 
program continued in  Russian Language.   Signal was 
good.  (April 3, 2009)
9730, China Radio International, 1311-1320  Noted a 
program of news concerning the G20 all in English.  Signal 
was fair.  (April 3, 2009)\
TAIWAN
9735, Radio Taiwan International, 1310-1320,  The band is  
starting to disappear for my area.  Noted a male and female 
in Japanese language comments as the signal sank into the 
noise.   (April 3, 2009)
Check out the following URL for the most recent updates 
from AOKI and EIBI's datafiles.  The Magna has just been 
uploaded and is ready to be downloaded and installed: 
http://www.orchidcitysoftware.com/IMAGE59.HTML These 
updates are the last for the B08 Season if I read that correctly? 
The newer schedules for A09 aren't published yet.
PERU
6019.36, Radio Victoria, 1010-1030  With a weak signal, 
noted a  femaile in Spanish comments.  At 1014 canned ID 
with promo, then female returns.  Signal improved by 1018 
to a fair level, but still had the splatter the usually interfers 
with a clean signal. (March 31, 2009)

NEW ZEALAND
6170, Radio New Zealand International, 1022-1030, "You are 
listening to ... Radio New Zealand International..."  Commentary 
on the financial situation in New Zealand by males in English 
language.  The  signal was good.  (March 31, 2009)
CHINA
4750,   PBS Qinghai, (Pres), 0014-0040,  Noted a male in 
steady  Chinese language comments.  Don't hear much on 
this freq anymore.  Every once in awhile, some music heard.  
Signal was poor but  readable almost.  (March 31, 2009)

ESCUTAS DE ROBERT WILKNER
POMPANO BEACh, FL, ESTADOS UNIDOS
DRAKE R8  NRD 535D 
 
3299U Puerto Rico MARS station with relay 0020 4 April.
3325U MARS? traffic at 0130 to 0140 on 4 April.
3329.59 Peru, Ondas del Huallaga, Huánuco 1020 to 1040; 
0000 to 0030  noted every day in April with weak signal 
troubled by CHU. Good Peru  music noted; need IF notch or 
very narrow filter.
4045U Bel Ami contacting …yachts off Haiti, Belize, and 
other difficult  to log locations. Boca Raton, Coral Springs 
and Cedar Key.
4409.83 Bolivia Radio Eco, Reyes 0000 to 0030; 0130 
pulsating signal  here, makes om "en espanol" difficult to 
copy. This pulsation noted for last year; of local origin-UTE 
also present ?, 4 and 5 April .
4451.2v Bolivia Radio Santa Ana, Santa Ana de Yacuma 
0000 to 0030 time  period noted on very irregular basis; 
various Florida locations.
4554.16t. Bolivia Radio Virgen de Remedios, Tupiza noted 
at 0010; 0000  3, 4, 5 April with very weak signal, Voice UTE 
occasional issue. Not noted 1000 to 1100 if them?.
4716.64 Bolivia Radio Yura, Yura 0100 to 0130 with CP 
music, yl with  fair to good signal; also 1000 to 1030 with 
varied sign on times 2, 3, 4 April.
4805 Brasil t., Radio Difusora do Amazonas,Manaus, 
Amazonas 0935 - 0950  om in Portuguese, 3 April. only 
recent log; CODAR dominant.
4805 Peru, Radio Rasuwilca 1035 noted with strong signal 
and CODAR  absent, "CP flauta andina", om brief ID, back to 
music. 1053 CODAR faded  back in and dominated. 5 April.
5120.16 Peru, Ondas del Suroriente, Quillabamba 1010 to 1030 
with UTE  covering signal, best in lsb, musica de Peru 3 April.
Noted in Florida band scan   2330 to 0000, April 1,2009.
Pompano Beach, Boca Raton and Cedar Key
4451.06 Bolivia Radio  Santa  Ana, Santa  Ana de Yacuma
4554.25t Bolivia    Radio Virgen de Remedios, Tupiza
4990.8v  Peru, Radio Manantial, Huancayo
5460.1   Peru Radio Bolivar Cd. Bolivar
5580.2  Bolivia Radio San Jose. San Jose de Chiquitos

ESCUTAS DE GLENN hAUSER
ENID-OK, ESTADOS UNIDOS
 
** CHINA. 9000, Firedrake good at 1323 March 28, not on 
8400 or 9300.



** COLOMBIA. 5910, Marfil Estéreo, March 27 at 0612, 
somewhat rough modulation in talk rather than musical 
segment. Speaker was enumerating several points, 
numbering 32, 33, finally stopped at #40; could these be 
additional Commandments? 0614 ID and into harp music. 
The roughness was caused by a slightly unstable carrier, 
as apparent with BFO on, but also messing with its own 
modulation with no BFO.
** CUBA [and non]. RHC does it again! Portuguese late at 
night, while it is not scheduled any later than 2400 UT on 
other frequencies. March 29 at 0508 on 5965, news about 
Paraguay, Cuba, 0510 RHC ID in Portuguese; and // clear 
9600. On 5965 Habana was atop a 3-way collision with REE/
Costa Rica, and presumed Vatican. Next check at 0549, both 
5965 and 9600 RHC were off.
Per RHC`s own schedule at http://www.radiohc.cu/espanol/
frecuencia/frecuencias-espanol.htm
5965 and 9600 in Spanish end at 0500. Perhaps transmitter 
op neglected to turn 5965 and 9600 off, and the program 
feed line for some unknown reason contains Portuguese 
at this hour, not the first time it has appeared totally off-
schedule for SW. Meanwhile, at 0509 I confirmed RHC 
English frequencies were nominal on 6000, 6060 and 6140.
Vatican and REE/CR already collide 0400-0805 on 5965 per 
B-08 schedule, until 0705 on A-09 schedule, with Vatican 
making a beam switch from 10 to 330 degrees at 0540 in 
winter, 0440 in summer.
** INDONESIA. VOI still on 9525 in A-09, English during 
the 1300 hour, clear and good with some hum, March 
29 at 1352 playing an ABBA-inspired song in uncertain 
language, English ID, Sound of Dignity. Ruined at *1357 
by CRI musical prélude, tho VOI somewhat on top during 
following hour in Malay. The two were producing a fast SAH, 
maybe 20 Hz, indicating both are quite close to 9525.0. It 
so happened that Brandon Jordan was running Perseus 
SDR at the time, showing VOI on 9524.968 and CRI on 
9524.996, i.e. 28 Hz apart! CRI Russian is 37 degrees from 
Shijiazhuang, thus onward to NAm.
** RUSSIA [and non]. Already gone, the superb 7335 
Guiana French relay of VOR in English, UT March 29 at 
0355 check; I did find VOR in Spanish on 7395 with a good 
but fadey signal; 0359 announced that the following hour 
would be on ``31 metros`` --- no specific frequency; then 
IS, and started another hour in Spanish, STILL on 7395 
and still claiming to be on ``31 metros`` only! What do they 
know in the studio? Their A-09 sked for Spanish really 
shows 0400-0500 on 7395, 9945 and 9880, but the latter 
two were inaudible here. 7395 is not registered at all for this 
transmission, so what is the site? Possibly a relay abroad 
as it was audible well enough here.
What about English? The ONLY frequency to N America 
now on their schedule at 0400-0600 is 13775, but that was 
also inaudible. It`s registered only until 0500, 250 kW at 50 
degrees from Vladivostok, and we know how inferior Vlad is 
compared to Pet-Kam in serving W&C NAm. VOR has made 
major reduxions in its SW broadcasts, which they are touting 
as improvements!
13870 in Russian conversation, March 29 at 1320 past 1332, 
fair with flutter. What does PWBR `2009` say? Nothing. 
13870 for A-09 is VOR in Russian at 1400-1800, 250 kW, 

190 degrees from a Moscow site, and is the `highest` 13 
MHz broadcast frequency in use; later also by IBB Germany 
at 1730-1930 to Africa.
** TURKEY [and non]. You guessed it --- VOT via Sackville 
7325 still in Turkish instead of correct English, at 0403 UT 
check March 27. No, I don`t expect anyone to publish every 
single follow-up logging like this, but I am keeping track for 
the record of Turcanada`s grand SNAFU.
Also UT March 28 at 0410: Turkish. UT March 29 at 0350, 
nothing on air yet; 0415 and 0459* -- Turkish, as Sackville 
had still not switched to the A-09 schedule when this 
broadcast is supposed to be at 0300-0359. But hopes are 
dim that it will axually be in English, as it seems no one at 
TRT or RCI cares enough about the LISTENER to fix this 
month-long mistake.
VOT confirmed on new A-09 frequency 15450, for 1230-
1322v English to Europe and thence toward NAm, March 29 
at 1316, fair with Turkish music.
** U S A. Lum & Abner on 780, UT Friday March 27 at 0548, 
which I can only assume is the OTR show from WBBM, quite 
a timewarp and a respite from current `news`. Had a low 
rumbling het too, I suppose from some Mexican or other LA.
** U S A. Thanks to the flood in Fargo, I figured I would at 
last have a chance to hear the new WZFG-1100, which 
has a 50 kW day rig from its site in Minnesota, but very low 
power normally at night. Sure enough, March 27 at 0552 
UT, there it was with live coverage, giving phone 271-1100, 
e-mail talk@am1100.tv and toll-free 1-888-598-8464, also 
slogan ``Talk Radio The Flag, AM-1100``. At first it was 
dominating the frequency; then I had to easily null WTAM-
1100 Cleveland OH as it faded back up, a slow SAH with it. 
By 0558 IBOC from KFAB-1110 Omaha NE was bothering 
1100, almost the same direxion from here; discussing areas 
which are to be evacuated. 0559 legal ID ``WZFG, Dilworth-
Fargo-Moorhead, USA``, 0600 Fox `News` Radio, leading 
with their own local story. By 0602 KFAB IBOC was blocking 
WZFG. There ought to be a law.
Meanwhile I was checking the other Fargo, and Bismarck 
frequencies, but could not pull anything floody or identifiable 
out of the QRM on 550, 790, 970, 1130; or 1200 where 
KFNW also has a 50 kW day rig; just WOAI heard. No 
doubt the 50 kW-at-night from WZFG will continue for the 
duration of the emergency the next few days. There had 
been a number of reports of KFGO-790 getting out on 5 kW 
non-direxional day power at night, rather than shooting it all 
northward at night. CBW-990 is another station to keep an 
ear on, as they are worried in Winnipeg, barely mentioned 
in US media coverage.
** U S A [and non]. A-09 schedule shows WHRA at 0500-
0700 on 7390, 75 degrees across Iberia; nevertheless, I 
heard a sign-on from WHRI at 0459 March 29 on 7390. The 
problem is, 7390 collides with Tirana which starts its non-
direxional Albanian service to Europe at 0630. If it`s really a 
WHRI transmitter it would be less harmful in Europe, aimed 
at some other direxion.
** U S A. Correxion to previous item where I repeated 
the frequency instead of the time: Earlier heard lite 
squeal on WWCR-1 when using 7465. Now heard also 
on same transmitter when on 3215, March 24 at 0547 
during talkshow.



** VENEZUELA [non]. Sunday March 29 check of the ``Aló, 
Presidente`` service via Cuba: after Cuban NA, softer-
gentler version, 13750 signed on at 1404; RHC announcer 
mentioned that Chávez goes as late as ̀ `5 pm`` (tho RHC SW 
coverage stops before 2000 UT, I think), and starts at 11:30 
am = 1530 UT. Nevertheless, RHC presents a sesquihour of 
lead-in programming starting with Mundo 7, at 1407. 13750 
was usual VG signal, and also audible on much weaker 
13680, nothing on 11875 yet, and 11690 only with HCJB. 
At 1412 found poor signal on 17750; at 1414 11690 now on 
making 5 Hz SAH with poor HCJB, and still no 11875 .
** VIETNAM [non]. VOV, 6175 via Canada, nice Vietnamese 
music at 0505 March 29 marred by irregular audio dropouts 
of a split second each, averaging about ten per minute. 
Weakest link syndrome. 
** ALBANIA. R. Tirana, now on A-09 schedule with all English 
one UT hour earlier after two sesquiweeks of confusion 
since most of NAm went to DST earlier. March 30 at 1430 
opening English on 13625 with updated English transmission 
schedule; fair modulation but only fair signal and fading.
** AUSTRIA. Ö1 still with token 3-minute English newscast 
in A-09, heard on 6155 March 30 ending at 0612, into 
French. Remains to be reconfirmed whether this is still 
secretly included weeknights in the external service at 
about 13 minutes past each semi-hour 0000-0130 on new 
9820 to Americas.
** INDIA [and non]. 11585, AIR music from Delhi with talk 
CCI, March 30 at 1443. Nothing but AIR scheduled, altho 
RFA Tibetan via Tinian starts at 1500; maybe ChiCom 
jamming on early?.
** INDONESIA. I am cautiously optimistic that the long-
running radio war on 9680 among VOA, Taiwan and China, 
obliterating clear reception of RRI domestic service relay 
despite its 250 kW, may be over in A-09;
at least March 30 at 1348 I was hearing nothing but RRI with 
mostly music show, Indonesian announcements, breaking 
to open carrier 1402-1408 when I could be sure there was 
nothing else on frequency, 1408 resuming programming in 
progress, conversation, someone singing over the phone, 
better pre-recorded music, vocal and percussion, etc.
In B-08, Aoki listed these collisions:
9680*R.TAIWAN INT.    1100-1700 1234567 Chinese    100 
352 Taipei               TWN 12124E2509N CBSC b08 Jan.1         
9680 RRI Jakarta      2200-1300 1234567 Indonesian 250 
316 Jakarta-Cimanggis    INS 10651E0623S RRI
9680*VOICE OF AMERICA 1200-1500 1234567 Chinese    
250 349 Tinang       PHL 12037E1521N IBB b08                
The * indicates also ChiCom jamming, so that meant at 
least 4 transmitters at once. However, note they had RRI 
stopping at 1300.
EiBi B-08 had RRI until 1500; and even worse, R. Japan 
also on 9680 at 1200-1600. I`ve yet to find any IBB, RTI or 
NHK listings for A-09 on 9680 in this time period. WRTH and 
Aoki do not specify which RRI domestic program is on 9680, 
but EiBi says number 4.
** ROMANIA [and non]. RRI Romanian service on new 11920 
ex-11940, good and clear March 30 at 1340, and // much 
weaker 15195, ex-15170 so no longer colliding with REE/
Costa Rica. However, there was still a SAH on 15170, from 
what? Must be VOA Somali, due north from Madagascar 

during the 13-14 hour. RRI Romanian is now 12-14, 285 
degrees from Galbeni for France on both frequencies.
** SAUDI ARABIA. Sawt ul-Buzz continues on A-09, March 
30 at 1501 so loud that it overrides the Qur`an recitation; 
still // 15225 much weaker but buzzfree, in skirts of CRI via 
Canada 15220.
** SERBIA [non]. Just as I predicted when the A-09 schedule 
of IRS came out a few days ago, showing a change from 
6190 to 9580 for the North American service at 0000-0130.
It is colliding with RRI on 9580, at 00-01, as checked March 
30 at 0034. A clash between two English broadcasts to North 
America, and a SAH of approximately 6 Hz between them. 
At the momoent there were two male voices, the bassier one 
coming from IRS and the tenor one from Romania, which 
helped to distinguish them, but not exactly the best resolution 
for this problem. A minute later, RRI had a M&W conversing, 
and the latter station also has crisper modulation, as you 
would expect from their brand-new transmitter.
Another way out would be for one of them to be on LSB 
and the other on USB! But I doubt such cooperation would 
be possible. Moving one of them to a completely different 
frequency is what is needed. The only reason IRS went 
to 9580 is that they (or as R. Yugoslavia) had used that 
frequency several years ago to NAm --- but they should 
not have assumed it was still open for them after years of 
absence. IRS is one of few (only?) European broadcasters 
that do not participate in HFCC, but even a cursory check of 
HFCC or other frequency listings should have shown them 
that 9580 is NOT now available for them.
Altho RRI has just started using 9580 at this hour in A-09, 
the second hour, 01-02, has been used by CRI via Habana 
for many years, and it still is. By recheck at 0116, CRI was 
way on top, but I could hear some music under, presumably 
IRS, also with a SAH but seemed slightly slower than 6 Hz.
According to Dragan Lekic in DXLD 9-027, IRS A-09 
schedule is:
0000-0030  9580  BIJ 250 kW/ 310 degrees NCAm  SERBIAN  
MON-SAT
0000-0100  9580  BIJ 250 kW/ 310 degrees NCAm  SERBIAN  
SUN
0030-0100  9580  BIJ 250 kW/ 310 degrees NCAm  ENGLISH  
MON-SAT
0100-0130  9580  BIJ 250 kW/ 325 degrees NoAm  
ENGLISH
While looking for a clear 9 MHz frequency, they should 
go back to 6190 as in B-08, which per a few chex seems 
unoccupied, altho Urumchi and Berlin are registered, but 
they were no obstacle in the previous season.
IRS has also retimed the two English broadcasts so now 
they are in consecutive half-hours. This makes no sense; 
previously there was a half-hour break between them. Since 
there are 5 major timezones in NAm, the second broadcast 
should be much later in our evenings for convenient listening 
in the western zones as intended by the 325 azimuth. This 
was once the case, as I recall, at 0430 UT when they were 
using 11 MHz in summer.
** TURKEY [non]. As of UT March 30, the VOT relay via 
Sackville moved one UT hour earlier to 0300, still on 
7325. And it is STILL in Turkish (?) instead of English, 
checked at 0335 UT. 



** ANGUILLA [and non]. 11775, PMS at 1337 March 31, with 
crosstalk from another PMS underneath, or at least a similar-
sounding widow, along with ever-present hum. Seemed 
to be totally different sermon rather than a time-shifted //. 
Tried 13845 WWCR and could not hear crosstalk, but it was 
perhaps too weak to tell for sure.
** BULGARIA [and non]. R. Bulgaria was going to do a 
DRM hour to NAm in A-09 at 2300 on 9495-9500-9505, but 
changed it at the last minute to 0200. Then 9500 should 
mess up Iran English to NAm in analog on 9495, 0130-0230? 
Not exactly on March 31 check at 0207: nothing audible but 
strong WYFR on 9505 aimed NW; Iran poor on 7235. Weak 
fluttery analog signal on 9700, presumably R. Bulgaria, 
and // 11700 not checked. Maybe by solstice these will be 
working. Kraig Krist in VA could not hear the DRM either, 
with the same QRM.
** CUBA [and non]. 11750, RHC at 2138 March 30, Spanish 
with heavy SAH of about 10 Hz; 2143 the co-channel sounded 
like hymns. It`s KSDA Guam, 21-22 Chinese, 315 degrees, a 
long-standing collision in CNAm, where neither aims.
** GREECE. 15630, VOG at 1419 March 31, Greek music. 
Per latest A-09 schedule compiled by John Babbis, VOG 
is no longer using 15650 between 1100 and 2250, instead 
15630, so good news for Miraya FM at 1500.
** INDIA. Besides AIR Sinhala service on 15050, poor with 
music at 1421 March 31, also an open carrier with flutter on 
15020. That is listed as an AIR frequency in WRTH, but in 
A-08 only for the 10-11 UT English broadcast, and same in 
B-08 per Aoki. 15020 is not listed at all in http://www.qsl.net/
vu2jos/sw/freq.htm which is Jose Jacob`s AIR A09 schedule. 
But what gives AIR the right to broadcast in this aeronautical 
band at all? Other frequencies used at one time or another 
are 15040, 15075.
** IRAN [non]. No Radio Farda on 15510, see RUSSIA, but 
really on 17670, March 31 at 1420 with ID in passing, back 
to music. At 14-15 this is via Wertachtal, GERMANY.
** JAPAN [non]. NHKWNRJ, 11705 via Sackville, March 31, 
the computer-influenced YL English newscast now lasts until 
a quarter past the hour, 1415 to Radio Japan Focus, as the 
weekday magazine is now appelled, first a brief item about 
three ambassadors of cuteness being appointed, then down 
to business, interview with an American Jewish scholar 
visiting Japan, Sarah ---, daughter of holocaust survivors, 
who is critical of what Israel has done to Gaza, becoming 
the victimizer.
** PORTUGAL [and non]. 15770, March 31 at 1343, 
Portuguese talk; are WYFR and RDPI colliding again this 
A-season? Luso accent so likely RDPI I am hearing at the 
moment. Yes, M-F between 13 and 15, both Lisbon eastward 
and Okeechobee to Brasil are listed on 15770, a battle of 
Portuguese accents.
** RUSSIA [and non]. 7395, Russian at 0342 March 31, VG 
signal but some fading. VOR is in no hurry to availablize its 
true A-09 schedule with relay sites, but suspect this is French 
Guiana, ex-7335; strangely enough, two nights earlier this 
was in Spanish before and after 0400, so apparently they 
are still fine-tuning their schedule, or working out the bugs.
15510, at 1344 March 31, rock music with heavy beat, flutter, 
1345 announcements, sounds like Radio Farda style, more 
music with Persian(?) lyrix. Faked me out, as at 1358 gave 

websites in .ru and 1359 VOR IS until 1400*. In A-08 per WRTH 
May update, VOR was using 15510 for Dari at 12-13 and 
Pashto at 13-14. They know how to co-opt a popular format.
15605, VOR making it here on its summer frequency in 
English, 1418 March 31, good with fading. Quality will likely 
vary a lot from day to day, intended for S Asia.
BTW, my previous report of VOR on 13870 at 1320, is via St. 
Petersburg, says Mikhail Timofeyev.
** TURKEY [non]. VOT English broadcast at 0300 via Canada 
7325 is still in Turkish, 0343 check March 31. TRT finds no 
problem on their end and have sent the correct downlink info 
to Sackville, so maybe at last this will be fixed?.
** U K. March 31 at 1420, two different programs in Russian 
on 15265 and somewhat weaker 15245. 15265 is DW via 
Rampisham, and 15245 is BBC via Woofferton.
UNIDENTIFIED. 6180, open carrier at 0533 March 31. VOA 
has registered Greenville English to Africa here at 05-07, like 
in A-08, but it is not on their public English schedule currently. 
Could also be RHC not turning off its transmitter at 0500. 
** ALBANIA. R. Tirana in English checks March 31-April 1: 
at 1846, good on 13640, S9+15; nothing audible on // 7430 
which is for Europe, and not expected to be vs daytime 
absorption here. Haven`t had a chance to check at 2000 yet. 
At 0028, good on 9345 with IS. At 0147, good on 7425; 0248 
on 7425 still audible but considerably weaker. WBCQ 7415 
was a bit of a problem at 0248. At 0334 in the final English 
broadcast, signal had weakened more but so had WBCQ. 
In all cases there is no co-channel QRM, or adjacent +/- 5 
kHz, which is our main objective. Now if R. Tirana could only 
improve its modulation.
** CUBA [and non]. Unexpected DentroCuban jamming on 
9545, April 1 at 0035 atop a station in Spanish. Not a Martí 
frequency, so probably new for Radio República. Exactly 
same jamming sound on 9810 where R.R. has been, but 
could not tell if it is still there, via Sackville. 9545 appears to 
have been an open frequency for R.R. to glom onto during 
this period. Needs more checking.
** EGYPT. Checking for R. Cairo`s new A-09 frequency for 
English to NAm at 2300-2430, 11590: March 31 at 2300 a 
poor carrier there, but not enough modulation to identify. So 
what else is new? Some versions of R. Cairo`s schedule 
failed to break out this English sesquihour from the rest of 
the transmission which is in Arabic.
** GREECE. 9420, VOG at 2057 March 31, music, fades, 
but could not detect any QRM from CVC Zambia, which has 
been colliding all B-season, and neither one willing to move 
(tho Greece had a breakdown for a while). CVC is supposed to 
have replaced 9420 with 5940 for A-09 but too early to be heard 
here before their 2200v*; can anyone confirm they are there?.
** SERBIA [non]. IRS still colliding with RRI on 9580 at 0030 
UT April 1 check, both in English to NAm, with big SAH. 
Hope it doesn`t take a month to get this resolved like it did 
wrong language from Turkey via Canada.
** TURKEY [non]. After a month of broadcasting the wrong 
language on 7325 via Canada, V. of Turkey back in English, 
for the 0300 UT broadcast April 1, checked at 0313 giving 
website. Rather poor signal as fighting the dropping MUF. 
Despite my frequent prodding and daily monitoring, it took 
this long to get the correct downlink info from Ankara to 
Sackville. You`re welcome. 



** ALBANIA. R. Tirana, English at 2005 UT April 1 on 
13640. Good signal, some deep fades, peaking S9+18, 
discussing joining NATO. Fairly good modulation level for 
no strain listening even with computer noise. Not audible 
on // 7465 for Europe.
** AUSTRALIA [and non]. I continue to be amazed by the 
VL8 stations making it thru on 120m even when not much 
else is happening trans-Pacifically on 105, 90, 75 or 60 
meters. April 1 at 1246, 2485 was peaking at S9+10 as 
they were talking about the new Israeli PM; much stronger 
than 2325, barely audible modulation, and 2310 only a 
carrier. Only signal audible on 90m, with music, was 3385, 
which would be RENB Rabaul, PNG, at 1249. Today`s 
sunrise in Enid was 1217.
** CANADA [and non]. RCI`s A09 morning frequency is 
7325, but April 1 at 1227 roughly equal level of RCI Spanish 
about Guatemala, and CRI in Japanese, zero-beat so no 
SAH; same situation at 1335, a bad collision. RCI would be 
better off back on 7310 as in B-08. Now, RCI is at 1105-1405, 
and CRI in Japanese 1200-1400 on 59 degree azimuth from 
Jinhua, which carries on toward NAm.
** CHINA [and non]. The Eurafricans have cleared out 
of 7100-7200 pretty well; I hear nothing around 0530-
0630, but some Asians are still intruding in the expanded 
hamband. April 1 at 1336 I had weak music on 7105; 
at 1413 music, seemingly two stations on 7130; also at 
1337 and still at 1409 music, collision on 7185, with fast 
SAH. At 1410, 7165 some AM talk. 7200 with music at 
1337, probably Yakutsk, Russia per Ron Howard (altho 
Myanmar has just moved from 7185 to 7200, per Alokesh 
Gupta, but that`s only in their mornings).
Per S. Hasegawa`s bandscan from Japan on March 
29, 7105 is Nei Menggu PBS; 7130 is Taiwan vs CNR-1 
Mainland jamming after 1400; 7165 is Nei Menggu PBS; 
7185 is also Taiwan vs CNR-1. I do not claim definite IDs on 
any of these, but just observing that some broadcasters are 
dragging their feet on getting out of the hamband. Possibly 
hams have not been specifically authorized 7100-7200 yet 
in the countries concerned.
** GERMANY. 17770, in English at 1419 April 1, lively 
discussion, but it`s just stealth evangelizer CVC on new A-09 
frequency via Jülich, to Sudan and vicinity at 14-21.
** INDONESIA [and non]. Checking 9680 again to see if 
RRI is still clear of the China Radio War: April 1 at 1300 
indeed no co-channel, but badly squeezed by 9675 which at 
1255 was playing an ``Alleluia`` hymn. I see no such station 
listed; after 1300 it`s CRI in Russian. And from 9685 before 
1300 CRI in Russian, at 1300 CRI IS, and into Vietnamese. 
Perhaps RRI will dominate over the adjacents on a better 
day. Anyhow, we had VOI in English stronger and clearer on 
9525 with elexion news at 1305.
** IRAN [non]. Radio Farda, Persian/western pop music, April 
1 at 1420 on 17670, better than // 17755, and a reverb = few 
milliseconds apart; during this hour, 17670 is Wertachtal and 
17755 is Biblis, GERMANY.
** KOREA NORTH [non]. Shiokaze on new 6120, Wed April 
1 at 1411, W talking, but too little signal and too much noise 
to be sure of language, accented English, or Japanese/
Korean? We can`t expect decent reception of it this far east 
in summer on 49m.

** MALAYSIA. 7270, April 1 at 1338 with Indo/Malay YL DJ 
talking as much as she was playing music, ranging from country 
to march to romantic, still at 1409; presumed RTM`s Wai-FM 
network, via Kuching, Sarawak, as reported almost daily by 
Ron Howard, CA, but rarely heard here, and still with QRhaM.
** RUSSIA. 12065, April 1 at 1311, VOR as scheduled in 
A-09, translating something from Russian into English, and 
then discussing Gogol`s ``The Inspector General``; fair with 
flutter. Could be Chita site.
** U S A [and non]. WYFR, 15770, in stilted but Brazilian 
Portuguese sermon, April 1 at 1417, music from RDPI Portugal 
barely audible underneath. The day before, RDPI was on top, 
but that was before 1400. WYFR is scheduled in Spanish until 
1400, Portuguese until 1500, both on 160 degree beam to 
SAm. So why are they putting S9+20 signal into OK.###.
** ALBANIA. R. Tirana, 13640 to NAm, April 2 at 1848 good 
signal, fair modulation but lacking in highs, news about topic A - 
joining NATO (are they sure about that?), 1853 Focus on Albania 
feature about lakes, including the largest one in the Balkans, over 
already at 1856 goodbye, a bit of music to 1857*.
** BULGARIA. R. Bulgaria, 15700, peppy folk music at 1347 
Friday April 3; good signal but occasional audio dropouts. 
One can expect a good variety of music from day to day on 
this transmission.
** CHINA. Haven`t heard Firedrake on 8400 lately, so I 
suppose Sound of Hope has moved. April 3 at 1305 there 
was FD on 9000 and 9300 with fair signals.
** CUBA [and non]. Checked 9545 for R. República at 0103 April 
3, but only jamming audible; however on 9810 a bit of talk was 
audible under the jamming there, so perhaps R.R. via Sackville 
is on 9545 at 23-01, and back to 9810 after 01? VOR originally 
planned to use French Guiana on 9810 to South America in 
Spanish at 00-02 in A-09, but apparently is not doing so.
We have the dentro- and fuera-Cubans to thank for messing 
up 9545, and also 9541.5 Solomon Islands, since the 
jamming runs long past the few hours R.R. is using it; April 
3 at 0539 the jamming was still audible on 9545, plus much 
stronger phony-CW jammer on 9565, both against nothing. 
Worth noting that the 9565 signals were much stronger than 
RHC in between on 9550. See also JAPAN.
** EQUATORIAL GUINEA. 6250, group singing hilife-like 
music, April 3 at 0543 with usual pulsing ute QRM on the side. 
Presumed RNGE, Malabo, as previously heard irregularly, 
the best time of day to catch it here when active.
** ETHIOPIA. R. Ethiopia domestic service, presumed, on 
7110 at 0541 April 3 HOA music, 0548 brief announcement 
in Amharic? More music. Fair signal with deep fades down 
to nothing and back up, still audible at 0600. I assume it 
must be this, lingering in the hamband; frequently reported 
from NAm around 0400. Aoki B-08 had this taking a break 
at 0500-0800 M-F.
** JAPAN [and non]. NHKWNRJ`s Russian service at 0530-
0600 is now inbooming on 11715, 35 degrees from Yamata 
toward E Siberia, and onward to NAm, as noted April 3 at 
0537, but also on weaker // 11760 at 330 degrees, and no 
trace of RHC which had been occupying the frequency until 
0700 but not always propagating this late at night. RHC`s 
online schedule http://www.radiohc.cu/espanol/frecuencia/
frecuencias-espanol.htm as usual out of date, ``hasta 
marzo`` does show 11760 in English at 0500-0700.



** SWEDEN. 15735, R. Sweden, English with George Wood 
et al., fair signal at 1346 April 3. So on a good day we can still 
hear R. Sweden in the mornings, tho beamed elsewhere.
** U S A. WWRB spurs from 9385 audible again April 3 at 
1306 with Brother Scare on approx. 9317 and 9453.
** U S A [non]. 9945 with open carrier Friday April 3 at 1340, 
tone test at 1350. What`s this? 1400 VOA jingle and opening 
music show. It`s on the schedule for Indonesian via Tinang, 
PHILIPPINES, but may not be daily.
15725, good signal in S Asian language April 3 at 1432. 
Scheduled as VOA`s Urdu service a.k.a. Radio Aap ki 
Dunyaa, at 1400-1500 via KUWAIT.
** ALASKA. By 1502 April 4, not much from Asia was left on 
40m, but on 7355, fair signal, praise music, 1506 YL ID in 
Russian as KNLS, IS.
** BIAFRA [non]. Checked the WHR website for latest 
scheduling of V. of Biafra International, April 3 and it shows 
a change: Angel 1 at 2100-2200 Friday on new 11885. Just 
in case the time changed again, I also looked for it at 2000 
on 11885, previous frequency 15665, or 17650 as in another 
schedule, but nothing.
Standing by on 11885, on it popped at *2100 with standard 
WHRI sign-on giving this frequency, then to VOBI program, 
with two IDs as ̀ `The Voice of Biafra International broadcast, 
coming to you from Washington, DC, with matters of interest 
to Biafra``. Then played instrumental version of ̀ `Finlandia``, 
which I always find incongruous, but I expect the Biafrans 
do not think of Finland when they hear it. Then to soprano 
performing ``All Hail Biafra``, which among the lyrix claims 
to be the ``land of the rising sun``, more incongruity, but I am 
sure the Biafrans do not think of Japan when they hear it.
This took until 2107, another ID, and another speaker with 
``Let Us Pray``. This is all in English but the prayer is more 
heavily accented. He goes on and on for 5 minutes about 
how this is ̀ `the year to claim our freedom. . . after wandering 
in the wilderness for 40 years.`` Immodestly claims positive 
God-given traits for his people, implying that the Nigerians 
lack such. This is one of those prayers obviously directed to 
the listeners and not really to God, who already knows what 
he is going to say, anyway. Is he ever going to mention J.C.? 
Only at the very end, so not completely ecumenical.
2112 another ID and yet another speaker begins the 
news. I listened carefully to all this to hear what frequency 
would be announced, but none ever was, as they have 
done in the past, usually incorrectly. No doubt because 
at recording-time they had no idea what new frequency 
they would be on! Maybe next week they will catch up, if it 
hasn`t changed again.
In mid March the program moved an hour later from 2000 UT 
to start at 2100, but on the same frequency, 15665, always 
called ``15.67 MHz``. A lower frequency is surely called for 
at that late hour to propagate better into the 10-11 pm local 
nighttime period. The website http://www.biafraland.com/
vobi.htm claims yet another frequency, 15280 at 2000 UT. 
God help the poor Biafrans in finding when and where their 
uplifting and hopeful broadcast really is.
Speaking of Biafra, other transmissions in ``Ibo`` are on 
some versions of the WHR schedule, Monday-Friday 1800-
2000 on WHRI 17520. So was expansion planned, or by 
some competing clandestine service? Nothing was heard on 

17520 just before 2000 April 3, inconclusive.
11885 is a good change for those of us off the back in NAm, 
with a shorter skip zone, and the signal was inbooming into 
OK, while 15 MHz had been problematical.
** CHINA [non]. CRI English via Sackville, 9650, normally 
a VG loud and clear signal here on 240 degree beam, but 
April 4 at 1310 there was co-channel talk underneath. Could 
not make it out, but most likely RNW Dutch via Tinang, 
Philippines, 200 degrees at 1300-1327, and indeed not 
heard during the second semihour. RNW now has a number 
of such Dutch transmissions of only 27 minutes, in addition 
to longer ones.
** ECUADOR. HCJB, 11960, Saturday April 4 at 1407, Alen 
Grajan in mailbag show mentioning that from May there 
would be a new feature the first week of every month on 
Aventura Diexista, ``Radio Guía Internacional`` from two 
Venezuelan DXers. But then 11960 cut off the air and did not 
come back until 1418. It`s unusual for HCJB to have such 
breakdowns. Meanwhile, much weaker 11690 vs RTTY was 
still on the air at 1409 check. I did not bother to try 21455, 
which HCJB insists in its automated IDs two or three times 
an hour is still on the air.
** GERMANY [non]. 15265, Saturday April 4 at 1449, 
good signal from DW in Russian via Rampisham, UK; the 
Muzprosvet avant-garde music show has been canceled, 
replaced by something about Turkey, bits of German with 
voice-overs, ``Türkische Hund``, sound effects, clips of 
old (Nazi?) broadcasts, and 1456 into language lesson 
focusing on vorlesen.
** JAPAN [non]. NHKWNRJ announced last week that 
World Interactive, the mailbag et al. show would be moving 
from Saturday to Sunday, so what`s on Saturday? April 4 
at 1410 on 11705 via Canada, Pop-Up Japan, the J-pop 
music magazine with hyper hosts full of phony enthusiasm 
(or, what are they on?). An immediate turn-off, and a waste 
of airtime, IMO.
** KOREA NORTH. 9665, Saturday April 4 at 1507, nice 
revolutionary music show from KCBS, preferable to but 
weaker than VOK in stilted, brainwashed English on 9335. 
In Monitoring Reminders Calendar I have an ancient entry 
for this at 15-16 UT Sunday, so it`s also on Saturday, and 
I am not at all sure of its exact scheduling. Who knows, 
maybe every day, and I am sure there is a lot more of it 
elsewhen on KCBS.
** OKLAHOMA. KOKC, 1520, Oklahoma City, no longer a 
dominant nighttime signal here in Enid, scarcely 150 km 
away; in its infinite wisdom, the FCC has authorized many 
stations to operate at night on 1520, mostly less than 1 kW 
and somewhere east of OK, west of NY. But all this crud 
adds up to make 1520 sound like a regional channel, as 
0549 April 4 in Midnight Radio Network. Not only co-channel 
rumble, but SAH from what must be the strongest interferer, 
plus IBOC hash from WLAC-1510, which was also audible 
against KSTP-1500.
Yet KOMA ought to do better against all this if it is really 
running 50 kW direxional covering the western half of 
N America. I strongly suspect they are not, perhaps on 
the backup 5 kW(?) as has happened before; and/or 
non-direxional accounting for making it to Europe under 
WWKB recently.



** RUSSIA. VOR, 9850, Saturday April 4 at 1508 in English 
talk about the bicentennial of Gogol this year, which 
explains why they keep talking about him; evidently the 
11-minute news-on-the-hour is a pastthing from VOR. This 
was originally planned to be Samara site, but at this hour I 
thought Far East more likely.
** SPAIN [and non]. Amigos de la Onda Corta, the Spanish 
DX program on REE, which is less and less about shortwave, 
confirmed at new time of 0505 UT Saturday, April 4. This 
is the time they had been announcing, but for the past few 
weeks it had actually been airing at 0605. Listened to most 
of it on webcast, then confirmed it on 6055 direct, followed 
by 0530 mailbag show on // 3350 via Costa Rica. As for CR-
5965, all I could pull was the timesignal at 0530 underneath 
Vatican which had just ended English broadcast. Last item 
on the DX program was about identity of the Radio Tirana 
theme music/IS, as previously discussed in DXLD.
** U S A. IBB Greenville transmitter goes haywire again: April 
4 at 1402, R. Martí, 13820, accompanied by distorted FMy 
spurs plus and minus 50 kHz on 13770, 13870; but they were 
fully readable if one cared to put up with this self-infliction 
instead of DentroCuban jamming on 13820. At the moment 
with report on a delegation of eight congressional Democrats 
visiting Cuba for five days; 1405 Resumen Semanal. Recheck 
at 1417, the spurs, but also the fundamental were slightly 
weaker, and I could tell St. Petersburg was underneath on 
13870, getting creamed.
** U S A. 7390, WHR ID April 4 at 0559, into French Bible 
reading show, very strong. According to the WHRI Angel 
2 program schedule http://www.whr.org/customcf/dsp_
schedule_read.cfm?Search=Angel2 7390 is in use only on 
Saturdays at 0500-0800, English religion except for 0600-
0615 ``La Voix Des Eaux Vivantes``.
This is contrary to the FCC A-09 schedule http://www.fcc.
gov/ib/sand/neg/hf_web/A09FCC01.TXT showing the only 
7390 as WHRA, daily at 0500-0700, 75 degrees to Iberia 
and N Africa 7390 0500 0700 WHRA 250 75 37-39,46-48 
1234567 290309 251009
We were concerned that this would interfere with Radio Tirana 
in Europe, which broadcasts daily from 0630 in Albanian on 
7390, but WHRI is presumably aimed somewhere else. Or is 
it? How many Quebeckers might be listening at 2 am?
Noel Green in England was also monitoring this and 
found heavy QRM to Tirana from WHRI, which went off 
just before 0700.
Besides, there is competing French ``Le Bible Parle`` from 
WYFR to Eurafrica at 0600 on 9340, 9355. These were very 
good here, while other WYFR on 9680 and 9715 were weak, 
and nearby WTJC 9370 JBA.
** U S A. Checking for WWRB 9385 Brother Scare spurs 
again April 4 at 1353, but none audible around 9317, 9452.
** U S A. WRMI, 9955, Saturday April 4 at 1510 with English 
preacher, poorer reception than on weekdays and maybe 
on SSE SAm/Carib antenna instead of NW to NAm. Less 
than 1-kHz het on low side was more bothersome than 
lite DentroCuban jamming. Probably from Tainan, Taiwan 
transmitter with Family Radio, altho Palau is also listed, and/
or ChiCom jamming.
UNIDENTIFIED. 15390 with open carrier and brief tone test, 
April 4 at 1447, most likely Greenville testing long before 

later Creole broadcast, off at 1448* uncovering a much 
weaker station, presumably something from Issoudun. 
** CUBA [and non]. 9805, DentroCuban Jamming 
Command, with heavy grinding and pulsing, April 5 at 
1318, but could not hear any R. Martí, and Greenville is 
currently scheduled 1000-1300 only. I could make out 
some soprano singing underneath, which was definitely 
not // RM on 11845, audible there mixed with DCJC; 1329 
the music station cut off leaving jamming only on 9805, 
against nothing. The collateral victim was KSDA Guam in 
Japanese as scheduled after 1300.
Listened to RHC`s Spanish DX program En Contacto, 
Sunday April 5 1335-1350 on 13680 et al. Mentioned 
that the Sunday afternoon show Revista Iberoamericana 
had been replaced by something else using archival 
material, and consequently, the secret repeat of En 
Contacto since March is heard at a different time, 
approx. 2242 or 2245, on 11800, 9550, 13760. See 
also VENEZUELA [non].
** EQUATORIAL GUINEA. 15190, R. Africa cut off one gospel 
huxter, and started another at 2156 April 4: Tony Alamo show 
#320, into lecture about homosexuality. His tape was slightly 
less distorted than the preceding one.
** GREECE. 7450, beautiful a cappella singing, April 5 at 
0545, from ERT, cut off abruptly at 0555* I figured it was for 
Palm Sunday, but the Orthodox are a week behind the other 
Christians, with Easter not until April 19, 2009. Maybe just a 
regular Sunday service.
** SPAIN. 12015, under heavy RTTY I detected some 
Spanish at 2208 Saturday April 4, soon IDed as REE by // 
15110. Trouble is, this is registered only until 2200, and in 
one version of the REE A-09 schedule, 12015 is shown at 
1900-2100 only, in French and Arabic to ME. Maybe there 
was a silly ballgame extension altho I don`t think it was play-
by-play at this late hour.
** UKRAINE. Have been wondering if Olex Yehorov`s 
Whole World on the Radio Dial was still being broadcast 
by RUI, as there has been only one program a month, 
then repeated over and over, altho he said he had left 
the station in February. Yes, April 5 at 0317 on webcast 
and 7440, there he is, as heard before, recounting how 
Ukrainian domestic transmitters have been reduced as 
of 1 February, etc. Ended earlier than before at 0326 into 
mailbag with musical bridge. I suppose these repeats 
and consequently the existence of the DX program on 
RUI are about to end.
** VENEZUELA [non]. 11670, RNV via CUBA, April 4 at 
2209 caught my ear as announcer mentioned Calabozo, 
Estado Guárico, which is the site of their own SW centre 
under construxion, but soon on to another topic. Fair 
signal, low modulation,
Usual Sunday morning check of Alo, Presidente 
frequencies, April 5 at 1429 and still 1441, found 
nothing on 13750 or 11875, and 13680 was still running 
mainstream RHC // others, while on Sundays they switch 
it to A,P aimed south if there is any such show. Hugo 
was either late or no-show this week, but apparently 
the DentroCubans knew about it so did not even start 
broadcasting the sesquihour of prelude material. Too 
busy to recheck until 1803 and nothing then either.



DXpedition próxima a St.Petersburg, Rússia, por Alexander 
Beryozkin e Mikhail Timofeyev
On April 2-3 we - our well-known Russian DXer Alexander 
Beryozkin and   I - were in one short local DXpedition here 
near St.Petersburg. here  are some of my observations. The 
complete list of them can be found   here: http://dxcorner.
narod.ru/DXpedition_April_02-03_2009.html
Location: near St.Petersburg
Receiver: Icom R75
Antennas: some directional ones beamed to the North, 
North-East,   South-East and West
All time are in UTC
Frequencies in khz

2379.97 0321-0324, 0406-0412 B R. Educadora, Limeira (very 
tent.), 03/04, Brazilian-like misic – weak under local noise.
3220 0239-0259* EQA HCJB, Pifo, 03/04, Quechua, OM 
talks, Andean music and songs – poor, QRM from Russian 
pirates near 3220.
3250.03 0045-0110 HND R. Luz y Vida, San Luis, 03/04, 
Spanish, OM talks, songs and guitar music – poor.
3279.9 0218-0238 EQA La Voz del Napo, Tena, 03/04, Spanish, 
OM/YL talks, orchestral music – fair, QRM from Russian pirates 
near 3280 and CW on 3282.
3280 1446-1506 CHN Voice of Pujiang, Shanghai, 02/04, 
Chinese, OM/YL talks, orchestral music – poor with deep fading 
and local noise.
3310 0020-0040 BOL R. Mosoj Chaski, Cochabamba, 03/04, 
Quechua, mostly YL talks with mentions of Cochabamba and 
Andean music in the pauses, also local Bolivian song at 0032 
and tentative "echo" ID at 0034 – fair-good.
3330 0305-0320 CAN CHU, Ottawa, 03/04, time signals and 
English/French OM announcements such as "CHU Canada 
Coordinated Universal Time 3 hours 6 minutes" in English 
and then minutes only in French, and vice versa – fair with 
QRM from some Russian utility station in USB at 0311-0314, 
//7850 weak-poor.
3340 0115-0133 HND R. Misiones Internacional, Comayaguela, 
03/04, Spanish, YL talks, orchestral music, song – poor, QRM 
from Russian pirates on 3343.
3815U 2041-2111* GRL KNR Nuuk, 02/04, Danish, OM talks, 
three pop songs, 2100 OM short news and YL interview with 
some OM, then final pop song – poor, periodical CW QRM.
3927.64v 1407- IND AIR, Gorakhpur, 02/04, Nepali, OM talk – 
fair and still out of its nominal frequency of 3945.
4750 1745-1810 UGA R. Dunamus Shortwave, Mukono (tent.), 
02/04, mostly pop songs, 1806 OM ann in unidentified language 
– weak, blocked by some utility station in USB in Balkan-like 
language at 1758-1802.
4774.97 0202-0208 PRU R. Tarma, 03/04, Spanish, OM/YL ann 
and talks with mention of "Tarma' and "Buenas noches", folk 
music – fair with QRM from some unknown signal near 4775 
like a distorted bird song.
4814.96 2144-2148 B R. Dif. Londrina, 02/04, Portuguese, OM 
talks – fair-poor, best in LSB.
5765U 1547-1552 GUM AFRTS, Barrigada, 02/04, English, YL/
OM talks on American history – fair-good, //4319U.
5910.07 2212-2236 CLM R. Marfil Estereo, Puerto Lleras, 
02/04, Spanish, YL short talks and time ann, some Colombian, 
Argentine ans Spanish songs – fair-good with splashes from 
both sides, best in USB.
6005 0815-0835 D R. 700, Krekel, 02/04, German, OM 

commentary and weather forecast, German and Italian pop 
songs including “Felicita” by Albano & Romina Power and 
“Gloria” by Umberto Tozzi – good till ~ 1228, then fair.
6010 2350-0010 CLM La Voz de tu Conciencia, Puerto Lleras, 
02-03/04, Spanish, OM religious talk, 2358 OM ann with ID, 
then orchestral and guitar music – good-fair with one or two 
stations on the same channel, also het.
6019.35 2325-2331 PRU R. Victoria, Lima, 02/04, Spanish, OM 
short talks with time ann and musical pauses – fair.
6035.04 2237-2302 CLM La Voz de la Guaviare, San Jose 
del Guavia, 02/04, Spanish, OM/YL talks with short musical 
pauses, full ID at 0001– fair-good with splashes from both 
sides, best in USB.
6055 1115-1140 J R. Nikkei, Chiba-Nagara, 02/04, Japanese, 
mostly OM/YL talks with fragments of classical music – fair with 
splashes from 6060 (CRI), //9595 very good.
6069.98 0335-0403 CAN CFRX, Toronto, 03/04, English, 
many OM/YL reports on various subjects (Canadian soldiers, 
Ontario and Toronto news, Taliban, etc.) with mention of CFRB 
at 0358, 0400 news - strong signal, but fair only due to DW on 
6075, best in LSB.
6090 2332- AIA Caribbean Beacon, Anguilla, 02/04, English, Dr. 
Gene Scott’s religious program – good with weak station in the 
background.
6160 2017-2040 CAN CKZN St.Johns, 02/04, English, OM 
dialogues by phone (an interview), then some other OM/
YL reports with one at 2032 with final words "CBC Saint 
Johns" after the correspondent's name - fair-poor for this 
very unusual propagation time and best in USB, QRM from 
R.Rossii (Arkhangelsk) on the same channel, also later at 
2114-2120 with one report about the biggest Canadian airport 
in Toronto and some other news subjects (fair), and at 2334-
2338 with YL/OM talks on soya agriculture (good signal - and 
it was the first time within my recollection for any Canadian 
local stations on 49 m.b.).
9265 1144-1206 USA WINB, Red Lion, 02/04, Spanish program 
till 1158 with final WYFR’s music theme, then full ID and address 
in English and live sermon on the same language – good at the 
beginning, then good-fair and fair after 1201-1202 due to the 
downward propagation.
9505.02 2150-2205 B R. Record, Sao Paulo, 02/04, Portuguese, 
mostly OM/YL talks with short musical pauses, one well-known 
Brazilian "Goooaaal!" "cry of the heart" at 2157 and news after 
2200 – poor-fair.
9520 0850-0910 CHN Nei Menggu PBS, Hohhot, 02/04, 
Chinese, OM/YL talks, time signals and ID on the top of the 
hour, then YL talks with music in the background - fair.
9625 1903-1909 CAN CBC Nord Quebec, Sackville, 02/04, 
English YL ann, then in Inuktitut language after short musical 
pause including OM talk and song at 1907 – good with slight 
splashes from 9620 (CRI).
9650 1540-1545 AFS R. Sonder Grense, Meyerton, 02/04, 
Afrikaans, OM talks – poor with heavy splashes from both sides.
9818.94v 1953-2010 B R. Nove de Julho, Sao Paulo 02/04, 
Portuguese, religious program with OM sermon in the church, 
also choral singing at 2001-2004 - fair-poor because of too 
strong VOA signal on 9815.
15190.02-.03 1512-1516 GNE R. Africa, Bata, 02/04, English, 
OM religious talk – fair (it seems their modulation is not good), 
also at 1528, 1553 and 1601 when the signal was slightly better.
15420 1705-1735 USA WBCQ Monticello, 02/04, English, "The 
world of the sprit" program, long YL monotonous talk, 1728 YL 
ann with address in New Mexico – very good, best in USB



CVC VAI ENCERRAR TRANSMISSõES  EM 
PORTUGUêS NAS ONDAS CURTAS.

Ao enviar um e-mail para CVC perguntando sobre uma 
possível transmissão em idioma africano na frequência 
de 4965 kHz eu recebi como resposta o seguinte e-mail: 
 
"Em resposta ao seu pedido de informações, queremos de 
dizer o seguinte: 
A CVC realmente tem um novo serviço em inglês, na 
África do Sul, que está expandindo bastante. Não 
temos informações que nos permitam dizer se eles 
estariam usando algumas de nossas frequências, 
ou até nossos transmissores, localizados no Chile. 
Mas o que sabemos é que já faz mais de 6 meses 
que não transmitimos mais em Ondas Curtas, em 
Português, entre as 02:00h e as 10:00h UTC. Além 
disso, a partir do final deste mês de abril, CVC-A 
Sua Voz não transmitirá mais em Ondas Curtas 
para o Brasil. Apenas pela Internet e emissoras 
afiliadas. De acordo com nossa direção geral, esse 
corte é resultado de medidas de cortes de despesas.  
Obrigado por suas preciosas informações e Deus o abençoe.  
Néa Silva
Assistente de RDS
CVC a Sua Voz "
(via Jorge Freitas, Feira de Santana-BA, Brasil)

MISTERIOSA EMISSORA ARGENTINA EM 570 KHZ.
O Marcelo A. Cornachioni, de Lomas de Zamora, na 
Argentina, divulgou através da Condig LIst, a captação 
de uma nova e misteriosa emissora de Ondas Médias, 
emitindo na Argentina. Foi na freqüência de 570 KHz, que 
ele captou esta emissora, de carater não oficial, que se 
encontra realizando provas e emitindo música , interferindo 
seriamente na Rádio Argentina, que opera de modo 
legalizado na mesma freqüência de 570 kHz. 

LABRE DE SÃO PAULO LANçA UM 
CONCURSO PARA RADIOESCUTAS.

A Labre de São Paulo, lançou a primeira edição do Concurso 
QRS-10 Radioescutas, um certame que será realizado 
anualmente todo 3º (terceiro) final de semana completo do 
mês  de julho com inicio às  21:00h  UTC (18:00h Brasília) 
de sábado às  21:00h  UTC (18:00h Brasília) de domingo. 
Com escutas esclusivamente feitas na faixa dos 40 metros. 
(de 7.010 kHz a 7.035 kHz).  Neste ano de 2009 o concurso 
será realizado nos dias 18 e 19 de julho) e maiores detalhes 
sobre o concurso poderão ser lidas no endereço: 
http://www.labre-sp.org.br/diversos.php?xid=7

NOVO RECEPTOR DRM.
Um Novo receptor portátil DRM, foi anunciado na última  
Assembléia do Consorcio DRM, realizada na Alemanha.
Trata-se do Di-Wave 100, um receptor para captações 
de Ondas Longas, Ondas Médias e Ondas Curtas, com 
PlayBack MP3 e MP4, com 768 memórias, com conexão 
USB e leitora de cartão SD, que opera em DRM ( Digital 
Radio Mondeale). Vemos acima uma figura deste receptor, 
do qual se pode ter maiores informações na página 
http://swling.com/blog/

EMISSõES EM PORTUGUêS DA RÁDIO 
EXTERIOR DE ESPANHA, NO A09.

A Radio Exterior de Espanha, em http://www.rtve.es/files/70-
13842-FICHERO/VERANO_2009_Frecuencias_PDF.pdf 
apresenta toda a sua Schedule de emissões, e dela retiramos 
as emissões em língua portuguesa, as quais ocorrem dentro 
do seguinte esquema: em 17.595 kHz, de 18.00 ás 19.00 
UTC; em 17.595 kHz, de 21.00 ás 22.00 UTC e em 17.595 
kHz de 18.00 ás 19.00 UTC. 

RÁDIO MARANATA REATIVADA EM NOVA FREQüêNCIA. 
Através da Condig List, por divulgação do Marcelo A. 
Cornachioni, de Lomas de Zamora, na Argentina; a 
Rádio Maranata, de Lomas Del Mirador, reativou suas 
emissões, operando agora,  na freqüência de 1.590 



KHz., e não mais em sua freqüência anterior de 690 kHz, 
freqüência essa que apssou a ser ocupada pela K-24 EN 
RADIO, uma outra emissora não oficial. Mesmo assim, a 
Rádio Maranata, reaparece na mesma freqüência que já 
era ocupada pela emissora evangélica Rádio Cristiana 
Adonai, de Lomas de Zamora.

VOZ DA NIGÉRIA ESTÁ MONTANDO NOVA EMISSORA.
A Prof Dora Akunyili, Ministra de Informações e Comunicações 
da Nigéria, manifestou otimismo, ao inspecionar o projeto da 
nova estação da Rádio A Voz da Nigéria, em Lugbe, Abuja, 
afirmando que a emissora estará concluída, antes das 
comemorações do aniversário da independência Nacional, 
que ocorrerá no dia 01 de outubro de 2009.
Este projeto que foi iniciado em 2007,  em 120 hectares 
de terra em Lugbe, é considerado uma iniciativa pioneira  
na África sub-Saariana. 
A Ministra prometeu que em mais três meses, o complexo 
dos estúdios, na área central de Abuja, estará montado 
e operacional, porém um dos maiores problemas para 
a efetivação da estação, ainda não foi resolvido; que é a 
construção de uma linha de transmissão de energia elétrica 
em 33 kV, para a alimentação da emissora.. 
(Via Media Network Newsletter 2 April 2009)

RECENTES AMPLIAçõES NA RÁDIO PAQUISTÃO.
A Rádio Paquistão destacou as prioridades do governo em 
seus programas nacionais e regionais, onde Syed Yusuf 
Raza Gilani,  Primeiro Ministro do Paquistão, implementou 
um plano de 100 dias, visando dar melhores condições 
de vida á população do país, através do incremento 
das condições de alimentação, fornecimento de água e 
eletricidade á população nacional. A emissora destacou, 
em seu serviço mundial e para ouvintes de outros países, 
este programa realizado para os cidadãos paquistaneses, 
o desenvolvimento no fornecimento de informações e a 
projeção da imagem do país. A emissora, informou que 
também foi inaugurado, no serviço nacional, um canal 
exclusivo de atualidades, com funcionamento por 17 horas 
por dia, informando a população.
Um novo transmissor de ondas curtas, de 100 KW, foi 
instalado e comissionado pelo Rawat, em Islamabad para 
aumentar World & externas orientadas para os serviços da 
Rádio Paquistão em diversas regiões do mundo.
Uma estação de rádio FM, foi encomendada pelo Bhit 
Shah, Sindh e será colocada no ar para prestar serviços 
de radiodifusão comunitária. Cinco grandes estações 
incluindo Nacional Broadcasting House, Islamabad, Lahore, 
Karachi, Peshawar e Quetta foram conectados através do 
sistema Intranet, garantindo a todas o compartilhamento 
de arquivos de áudio e texto. Um sistema computadorizado 
de acesso remoto foi desenvolvido pela primeira vez, 
pelos engenheiros da emissora, e através do mesmo, os 
transmissores de FM, alojados no telhado da National 
Broadcasting House (NBH), em Islamabad, pode ser 
controlado remotamente e monitorado a partir do Controle 
Mestre situado nos estúdios. 
(pela Associated Press, no Paquistão via hCDX).

APENAS CINCO LICENçAS DE RADIO DIFUSÃO 
FORAM PEDIDAS NA SUAZILâNDIA.

Suazilândia Posts & Telecommunications Corporation (SPTC), 
que anteriormente, desqualificara todas as solicitações de 
licença para emissoras de Rádio na Suazilândia, reiniciou o 
processo de solicitação de certificado de radiodifusão.
Porém nesta retomada, a SPTC recebeu apenas cinco 
solicitações, sendo que destas, duas se referisam a 
emissoras comunitárias. O SPTC encerrou este processo 
no dia 16 de março passado.  
(Via Media Network Newsletter 2 April 2009)

PIONEIRO DO RÁDIO HISPANO-AMERICANO 
É HOMENAGEADO NOS EUA.

O Arnaldo Slaen, através da Condig LIst, divulgou notícia 
captada no El Telegrafo, do Ecuador, informando que no 
próximo dia 12 de junho, completará um ano do falecimento 
de Pablo Raúl Alarcón, considerado o pioneiro da 
Radiodifusão Latina nos EUA. 
Em um reconhecimento póstumo, nos dias 20 e 23 de 
abril próximos, La Conferencia de Música Latina Billboard, 
de Miami, lhe prestará uma homenagem, onde lhe será 
conferido o prêmio Billboard 2009 Salón de la Fama.
Pablo Raúl Alarcón, nascido a 15 de janeiro de 1925, foi o 
fundador do Spanish Broadcasting System (SBS), o maior 
grupo de rádio hispano americano dos EUA, e que atualmente 
se encontra sob a direção de seu irmão, Raúl Alarcón Jr.
Este pioneiro das transmissões hispano-americanas nos 
EUA, chegou a Nova York, em 1959, vindo de Cuba, onde 
era proprietário da Radio Cadena Agramonte, que funcionava 
desde 1951. Quando chegou a La Gran Manzana, Pablo 
Raúl Alarcón, iniciou como locutor de noticias e apresentador 
musical na Rádio WBNX; dez anos depois já inaugurou 
a primeira emissora em espanhol, nos EUA; a WEDV. Em 
1983 adquiriu sua primeira emissora FM, a WSQ, a qual deu 
origem a SBS. Atualmente a cadeia SBS possui 21 emissoras 
de rádio distribuídas por todo os EUA, sendo que entre elas 
estão emissoras destacadas como La Mega 97.9 e 93.1 Amor, 
em Nova York. Também fazem parte da cadeia SBS, a cadeia 
de Televisão Mega TV e o portal internet www.lamusica.com.

EMISSõES DA RÁDIO DAMASCO NO PERÍODO A09.
A Rádio Damasco, no atual périodo A09, emite em Ondas 
Curtas, diariamente, sua programação em paralelo nas 
freqüências de 9.330 kHz e 12.085 kHz, nos seguintes 
horários e idiomas: de 1600 ás 1700 UTC, em turco; de 1700 
ás 1800 UTC, em Russo; de 1800 ás 1900 UTC, em alemão; 
de 1900 ÁS 2000 UTC, em francês; de 2000 ás 2200 UTC, 
em inglês e de 2200 ás 2300 UTC, em  Espanhol. O endereço 
postal da emissora é: Radio Damascus; P.O. Box 4702
Damascus; Syrian Arab Republic ; sua página na internet 
está no endereço http://www.radio-damascus.net e o seu 
endereço de E-Mail é radiodamascusenglish@yahoo.com
Aos domingos a programação apresenta o espaço “Music 
from the Orient” com excelentes peças musicais, para os 
amantes da música oriental, e nas segundas feiras existe 
um espaço voltado para o público radiouvinte da emissora, 
que é o programa “Listeners Overseas”. 



NOVA EMISSÃO DRM DA VOZ DA RÚSSIA.
Á partir do dia 29 de março, a Voz da Rússia emite um 
programa em inglês, em DRM, de 2300 ás 0000 UTC
O programa inclui notícias, comentários, entrevistas, 
correspondência, informações sobre a vida na Rússia e 
questões internacionais, além de matérias sobre ciência, 
cultura, história, ecologia. A emissão ocorrerá nas 
freqüências de 11.745 kHz e 9.880 kHz. 
(Fonte BCLNews).

VOZ DA CORÉIA NÃO MUDOU AS FREQüêNCIAS.
O dexista Arnulf Piontek, de Berlim, na Alemanha, 
informou, através da HCDX, que contrariamente a todos 
os anúncios que fez, desde o dia 25 de março passado, 
a Rádio A Voz da Coréia, não mudou as freqüências 
no período A09 e continua emitindo de acordo com as 
freqüências do período B08. Acredita-se que a mudança 
deva ocorrer somente no dia 30 de março, visto ser 
costume na emissora efetuar estas modificações em 
segundas feiras e nunca aos domingos.

EMISSORA NÃO IDENTIFICADA, 
EM 760 KHZ, NA ARGENTINA. 

Na Argentina, está sendo captada na freqüência de 1.660 kHz, 
uma emissora não oficial, em provas, emitindo música, é o que 
informa Arnaldo Slaen via Condig LIst. As emissões ocorrem na 
freqüência de 760 kHz, a presentam melodias, em espanhol, 
sem identificação ou anúncios, com um sinal muito bom. 

SEGUNDA EMISSÃO DA THIRD HAPPY STATION.
O Alokesh Gupta, da Índia, divulgou através da lista HCDX, 
que no dia 08 de Abril próximo, ocorrerá a segunda emissão 
da “third Happy Station” , na freqüência de 9.955 kHz, á partir 
das 1500 UTC, emissão esta destinada ás Américas do Norte 
e do Sul. Na transmissão será apresentada uma entrevista 
com o lendário cantor pop Australiano, Frank Ifield; autor de 
diversos Hits nos anos 60, e que na época era tão popular 
que certa vez, a abertura de seu show, foi efetuada por 4 
rapazes de Liverpool que viriam a se celebrizar... os Beatles. 
Aqueles que não conseguirem captar a emissão por ondas 
curtas, poderão acompanhá-la no endereço www.wmi.net.

AS EMISSõES DA RÁDIO CROÁCIA.
No novo período A09, a Rádio Croácia, informou que suas 
emissões Ondas curtas, nas freqüências de  6.165 kHz e 
7.355 kHz, destinadas ao oeste da Europa e norte da África, 
serão feitas no azimute de 320 graus. O dexista Dragan 
Lekic, da Sérvia, acreditava que eles haviam reinstalado uma 
antena cortina que estava fora do ar há 10 anos, porém 
O Wolfgang Büschel, informou que esta antena, que estava 
armazenada a 13 anos, foi vendida pela Rádio Croácia, para 
a HCJB, que a utilizará na Austrália.
A Rádio Croácia , possuem também uma emissão, de 2029 
ás 0458 UTC, em Ondas Tropicais, na freqüência de 3.985 
kHz, porém esta emissão é feita com antena omni-direcional. 
(Via dxld)

EM MOçAMBIQUE, VOA DIVULGA 
SERVIçOS EM OUT-DOORS. 

O Serviço em Português para África da Voz da América 
lançou uma campanha para promover as suas emissões em 
FM em Moçambique com a utilização de painéis gigantes 
colocados nas ruas de várias cidades do país, começando 
por Maputo a capital. Esta iniciativa inclui a colocação de 
uma série de anúncios em órgãos da Imprensa para alertar 
os moçambicanos para a programação da VOA. 
(Via boletim VOA News).

EMISSõES EM PORTUGUêS DA 
HCJB, NO PERÍODO A09.

As emissões da HCJB, em português, neste novo período 
A09, ocorrerão de 1500 ás 1700 UTC, em 11.705 kHz em 
DRM; de 1730 ás 2000 UTC em 15.295 kHz e de 2300 ás 
0230 UTC em 11.920 kHz. 
(Fonte: site da emissora)

ÓTIMA PÁGINA INFORMANDO 
DAS EMISSõES EM INGLêS.

Aqueles que desejarem baixar uma lista atualizada 
das emissões em Inglês, no período A09, encontrarão 
isso na página “Prime Time ShortWave”, no endereço 
http://www.primetimeshortwave.com:80/ , onde esta 
informações são fornecidas em relações por ordem de 
horário, por países, por continentes e mais uma série de 
outras possibilidades. 

VOIRI ANTECIPA EMISSÃO.
Segundo a BCLNews, a Rádio A Voz da República Islâmica 
do Iran, antecipou em um dia a entrada da nova freqüência 
de emissão noturna, em 5.910 kHz, mantendo inalterada a 
emissão paralela que é feita em 7.380 kHz. 

TRANS WORLD RADIO – ÁFRICA, NO PERÍODO A09. 
A Trans World Radio – Africa, divulgou a schedule completa 
de suas transmissões para África, neste período A09, em 
sua página na internet, no endereço: 
http://www.twrafrica.org/programmes/index.asp



VOZ CRISTÃ, EM PORTUGUêS, NO PERÍODO A09.
As emissões, em português, da Voz Cristã, desde Santiago 
no Chile ocorrerão, neste período A09, de 1800 ás 0200 
UTC na freqüências de 15.410 kHz com potência de 100 
kW, e de 1800 ás 2000 UTC, na freqüência de 17.640 kHz, 
com potência de 15 kW.

EMISSõES DA RÁDIO UCRâNIA, EM 
INGLêS, NO PERÍODO A09.

A Rádio Ucrânia, neste período A09, que se inicia em 29 de 
março de 2009, apresenta emissões de 0100 ás 0200 UTC, 
em 7440 kHz; de 0400 ás 0500 UTC, em 7440 kHz; de 0600 
ás 0700 UTC, em  7440 kHz; de 1000 ás 1100 UTC, em 9950 
kHz; de 1200 ás 1300 UTC, em 9950 kHz; de 2000 ás 2100 
UTC, em 7510 kHz e de 2200 ás 2300  UTC, em 5830 kHz.

UM EXCELENTE BLOG SOBRE EQUIPAMENTOS.
Aqueles que desejam descobrir auto rádios, que 
apresentem a recepção em Ondas Curtas, tem alguma 
dificuldade em encontrar informações pois grande parte 
dos fabricantes não fabricam mais receptores com estas 
bandas. Porém existem ainda alguns fabricantes que 
produzem estes equipamentos e até com sofisticações 
modernas. O George Henrique de Moura Cunha, de 
Brasília, possui um Blog, onde se pode encontrar ricas 
informações sobre receptores em geral e também sobre 
auto-rádios. O endereço é http://blogdogeorgec.blogspot.com/

RÁDIO ELDORADO NA INTERNET.
Toda a programação da Rádio Eldorado AM, de São 
Paulo, está disponível na internet, através do “Território 
Eldorado”, e todos os programas Plug Eldorado, podem 
ser baixados no endereço:
http://www.4shared.com/dir/5535172/ce1b83a9/Plug_Eldorado.html 

VOA EMITINDO DESDE A CORÉIA DO SUL.
A página http://www.voanews.com, da Voz da América, 
divulgou que a emissora, desde o dia primeiro de janeiro 
deste ano, tem realizado emissões, desde a Coréia do Sul 
( a cerca de 65 km da fronteira), emissões estas destinadas 
á ouvintes da Coreia do Norte. Desde 1973, quando da 
ocorrência do Rapto de Kim Dae-jung, líder dissidente 
do Sul, fato este que se credita ao governo da Coréia do 
Norte, e amplamente divulgado pela VOA; este país proibiu 
as emissões radiofônicas não estatais em seu território. 
Em função desta proibição, a VOA realiza emissões de 
fora do país, destinadas á Coréia do Norte, tal como esta 
emissão mencionada que apresenta um canal de notícias 
independentes do controle estatal.

SERVIçO PORTUGUêS, DA BBC, NO PERÍODO A09.
O dexista Alokesh Gupta, de Nova Deli, na INdisa, através 
da lista Cumbre DX, informa toda a Schedule da BBC, no 
período A09. Desta Schedule extraímos as emissões em 
português, que são, de segunda a sexta feira, de 0430 ás 

0530 UTC em 3.380 kHz, com 100 kW,desde Meyerton; 
de 0430 ás 0530 UTC, em 6.145 kHz, com 250 kW, desde 
Meyerton; de 0430 ás 0530 UTC, em 5.940 kHz, com 250 
kW, desde Ascension; de 2030 ás 2100 UTC, em 6.065 
kHz, com 500 kW, desde Meyerton; de 2030 ás 2100 UTC, 
em  6.135 kHz, com 250 kW, desde Meyerton, de 2030 ás 
2100 UTC, em 3.380 kHz, com 100 kW, desde Meyerton; 
de 2030 ás 2100 UTC, em 11.855 kHz, com 250 kW, desde 
Ascension; de 2030 ás 2100 UTC, em 13.745 kHz, com 250 
kW, desde Rampisham e de 2030 ás 2100 UTC, em 15.105 
kHz, com 300 kW, desde Skelton.

TURQUIA PRETENDE LANçAR 
EMISSORA EM ARMêNIO.

O governo Turco está ultimando planos para a o lançamento 
de uma nova emissora, em lingua Armênia, é o que informou 
a Anatolian, agência estatal de notícias, no dia 27 de março 
passado. O i nteresse turno nesta emissora existe na 
pretensão de melhorar o relacionamento com a Armênia 
e tentar o reestabelecimento dos laços diplomáticos nos 
este país. A agência Anatolian acrescentou que este novo 
canal radiofônico em idioma armênio, deverá entrar no ar 
dentro de dois a três meses. A Turquia ea Armênia não têm 
relações diplomáticas formais, mas funcionários destes 
países realizaram recentes discussões preliminares. 
(Via Cumbre dx). 

FOI CAPTADA, EM 183 KHZ (ONDAS 
LONGAS), A RÁDIO EUROPA 1 

O Flávio Aurélio Braggion Archangelo, captou no dia 30 de 
março, a Rádio Europa 1, em ondas longas, emitindo na 
freqüência de 183 kHz, desde a Alemanha. A escuta ocorreu 
ás 0010 UTC, e a emissora apresentava o momento um 
programa cultural, com uma entrevista em inglês, utilizando 
tradução simultânea para o francês. Também apresentava 
alguns períodos musicais, na programação.
A escuta, que foi feita com um receptor Sony ICF-SW7600 
e antena DZ45, foi filmada e postada no You Tube, no 
endereço http://www.youtube.com/watch?v=0gnT7CbSvEY
No final do ano de 2006, esta mesma emissora foi captada, 
pelo Rudolf Grimm, que a captou em Janiru-SP, usando um 
Kenwood R1000 e uma loop projetada pelo Martim Genny;  
pelo MIchel Viani que a captou, ás 0500 UTC, em Osasco-
SP e também pelo Gustavo B. Maia desde seu QTH em 
Goiânia.

GOVERNO DO URUGUAI SUSPENDE TRAMITAçÃO 
DE TRANSFERêNCIAS DE TITULARIDADE 

DAS FREQUêNCIAS DE RF.
O Dexista Horácio Nigro vinculou na Condig List, a notícia 
dada em http://politicas.infoycom.org.uy/?q=node/2976
Onde se informa que por um decredo do Poder Executivo, 
o governo suspendeu, por 90 dias, toda a tramitação 
e solicitação de autorização, para as transferências 
de titularidade de freqüências radioelétricas, no 
Uruguai. A medida, segundo o governo, foi tomada 
devido a preocupação do Ministério da Indústria, 



com a utilização de “testas de ferro” na aquisição 
de freqüências de RF, visando fugir á legislação que 
proíbe a concentração destes meios. 

QSL DA FALKLANDS ISLAND RADIO SERVICE.
O Ivan Dias, de Sorocaba em São Paulo, recebeu em um 
dia, um E-Mail confirmatório, de sua escuta da Falklands 
Islands Radio Service - Port Stanley – FLK, em 530 kHz. 
AO confirmação veio assinada por Corina Bishop (Station 
Manager), e o informe de recepção foi enviado para 
cbishop@firs.co.fk

MICRONÉSIA ESTÁ SEM ONDAS CURTAS.
O dexista Dave Valko (djvalko@verizon.net), enviou um 
E-mail para Pacific Missionary Aviation - The Cross Radio 
Station, da Micronésia, desejando saber porque não 
possuiam nenhuma emissão em Ondas Curtas.
De pronto recebeu a resposta assinada por Sylvia Kalau, 
que o informou que o motivo era o de não terem um 
engenheiro que os orientasse sobre um sistema em ondas 
curtas nos faróis e ilhas da Micronésia. Acrescentou que 
possuem emissora de FM emitindo e também emissora 
de Ondas Curtas, sendo que esta última está fora do ar, 
mas eles esperam retornar com ela á funcionamento. O 
endereço da emissora é Pacific Missionary Aviation; The 
Cross Radio Station; P.O. Box 517; Pohnpei, FM 96941; 
Federated States of Micronesia.
Seu endereço de E-mail é radio@pmapacific.org e sua 
página na internet está em http://www.pmapacific.org

BLANDX... O HUMOR NO DEXISMO.
BLANDX é uma publicação eletrônica sobre humor no 
dexismo, que é editada sempre no dia primeiro de abril a 
cada ano. Eles acabam de disponibilizar a edição BLANDX 
2009, no endereço http://www.blandx.com/
A revista é em inglês, e no site estão disponíveis as edições 
de 2007, 2008 e 2009.
Traduzimos um dos LOGs apresentados nesta 
últ ima edição:
3396 ZIMBABUÉ ZBC 0430-0440 ID e em Inglês e notícias, 
incluindo a trágica notícia de que toda a liderança do partido 
de oposição faleceu, quando os três ônibus onde viajavam 
tiveram falha mecânica simultânea.
Para quem entende do idioma é uma boa pedida, 
para descontrair.

RADIO NETHERLANDS WORLDWIDE, 
ESPANDE INTERCâMBIOS.

A Radio Netherlands Worldwide pretende expandir e 
intensificar, em termos de mídia, a sua colaboração 
com parceiros estrangeiros, nos próximos anos. A 
cooperação e o intercâmbio de conteúdos, sob a forma 
de texto, áudio e vídeo, insere-se na política da estação 
de multimídia. A emissora acredita que o conteúdo visual, 
especialmente de vídeo na web, irá assumir um papel 
cada vez mais proeminente na mídia, e uma cooperação 

mais intensa com a mídia internacional oferece uma 
maior audiência internacional e a possibilidade de 
partilhar os conhecimentos específicos de seus 
jornalistas, com terceiros, como fez na recentemente 
com o Afeganistão, na reunião em Haia.
Jan Hoek, director-geral da RNW, diz: "As colaborações 
com estações como a Al-Jazeera e Indonesia's Metro TV, 
durante a reunião, foram altamente bem sucedidas. O 
potencial é enorme. Nos Estados Unidos e América Latina, 
por exemplo, chegamos a milhões de pessoas de nossas 
rede de estações parceiras. 
(Via Media Network Newsletter 2 April 2009)

EMISSõES DA BIELORÚSSIA NÃO FORAM CAPTADAS.
O Wolfgang Bueschel, informou na lista Hard Core DX, 
que acredita que as emissões de Ondas Curtas, da 
Bielorússia, estão fora do ar, devido a manutenção ou 
problemas de orçamento.
Estas afirmações ocorreram porque ele monitorou, no dia 31 
de março, pela manhã, as freqüências de 6010 kHz,  6040 
kHz, 6070 kHz, 6080 kHz, 6115 kHz, 7265 kHz e 7280 kHz, 
onde deveriam estar presentes as citadas emissões e os 
canais estavam mudos.

RÁDIO GLOBO PROMOVE MUDANçAS 
NA PROGRAMAçÃO

A partir do dia 06/04, a Rádio Globo promove mudanças em 
sua programação. As 34 emissoras integrantes do Sistema 
Globo de Rádio terão modificações na madrugada. O 
programa “Globo Estrada", apresentado por Pedro Trucão, 
ganha a primeira edição das 5h às 5h50min; e o “Alô Bom 
Dia”, com Alexandre Ferreira, vai ao ar das 3h às 5h.
Na Rádio Globo Rio as mudanças serão mais profundas. 
Eraldo Leite substitui Gilson Ricardo no "Globo Cidade", que 
será transmitido em novo horário, das 16h às 17h. Roberto 
Canázio comanda o “Se Liga Rio”, das 13h às 14h. O “Globo 
Esportivo” ganha uma hora a mais, indo das 17h às 19h. 
(Via portal Comunique-se)

PROJETO DO TRANSMISSOR RELAY 
DA LATÍVIA SOFRE ATRASO.

O projeto do transmissor de 10 kW, para transmissões 
relay, em 9.290 kHz, que tinha previsão de entrar em 
serviço em fevereiro de 2009, devido a crise financeira 
mundial, sofreu atrazos. Espera-se que o projeto seja 
finalizado até o final deste ano. 
(Via dx Window-373).

FCC DISPONIBILIZA A SCHEDULE DO PERÍODO A09.
A FCC - Federal Communications Commission (Comissão 
Federal de Comunicações dos Estados Unidos), organismo 
equivalente á nossa Anatel, está disponibilizando em sua 
página, a Schedule completa, com as novas freqüências a 
serem utilizadas no período A09, que se iniciou no dia 29 de 
março passado. O Link direto para a tal relação está no endereço 
http://www.fcc.gov/ib/sand/neg/hf_web/A09FCC01.TXT



FANTÁSTICAS ESCUTAS “ULTRALIGHT”.
Utilizando um receptor “Ultralight”, um Sony SRF-M37V, que 
vemos na figura seguinte, os de pode ver que se trata de 
um Walkman, o Gary Deacon, pioneiro nesta maneira de 
efetuar DX em Ondas Médias, captou, no dia 24 de janeiro 
deste ano, a Rádio Sociedade da Bahia, e registrou o LOG 
que reproduzimos em seguida:
740 2055 BRAZIL Radio Soc da Bahia w ann in PP at fade-
up. This station usually gets through with a huge signal here.
Neste mesmo dia, ele conseguiu captar emissoras de 
Ondas Médias da América do Norte, Austrália, África, Ásia 
e Europa. Ele realizou todas estas escutas, em Fish Hoek, 
uma localidade que fica a cerca de 25 km ao sul da Cidade 
do Cabo, Western Cape, na África do Sul.
Maiores detalhes das escutas feitas, podem ser verificadas 
no Blog do Gary, cujo nome é “Cape DX” e pode ser visto no 
endereço http://www.capedx.blogspot.com/

HCJB ESTÁ MONTANDO TORRES 
PARA ANTENAS,  NA AUSTRÁLIA.

A HCJB está ultimando serviços, na Austrália,  para terminar a 
instalação de duas torres de transmissão na Austrália. O projeto, 
que está em andamento, mostra torres de 96 metros de altura, 
nos arredores de Kununurra, as quais deverão suportar antena 
cortina, que segundo a emissora, deverá ser mais poderosa que 
a atual antena uni-direcional, e lhes proporcionará a difusão do 
evangelho para 60% da população mundial. 
(Via dxld)

EMISSõES DA RÁDIO ROSSII, NO PERÍODO A09.
Á partir de 29 de março, as emissões da Rádio Rossii, com 
potência de 250 kW, direcionadas ao oeste da Europa, desde 
o sítio de Vasily Gulyaev, Astrahan, na Rússia,  ocorrerão de 
0400 ás 0800 UTC, em 12.070 kHz, azimute 265 deg; de 
0820 ás 1300 UTC, em 13.665 kHz, azimute 265 deg; de 
1320 ás 1700 UTC, em 9.410 kW, azimute 265 deg e de 
1720 ás 2100 UTC em 7220 kHz, azimute 265 deg.

GANA INICIOU PROCESSO DE 
MIGRAçÃO PARA O SISTEMA DIGITAL.

Segundo a AGN, em http://www.ghanaweb.com GhanaHome 
Page/NewsArchive/artikel.php?ID=159886 , no dia 31 de 
março, em Accra, capital de Gana, a Deputada Zita Okaikoi 
Sabah, o Ministro de Informações do país, e o Chefe-Adjunto 
da missão da embaixada alemã, realizaram um debate 
versando sobre a migração da radiodifusão Ganense, do 
sistema analógico, para o digital.
Gana se tornou um dos primeiros países Africano, a aceitar o 
desafio desta migração radiofônica para o sistema digital, tendo 
iniciado este processo no Ghana Broadcasting Corporation.
A deputada afirmou que a primeira fase deste processo 
deverá estar concluída em junho próximo, em Acra e 
Kumasi. Hans Christian, enquanto Winkler, Chefe-Adjunto 
da missão da embaixada alemã externou a satisfação em 
ter uma instituição alemã auxiliando no processo, desejando 
também que com brevidade todos os demais meios de 
comunicação de Gana, se envolvessem neste processo; e 
para dar maior facilidade a isso a embaixada alemã, estava 
se colocando á serviço da Ghana Broadcasting Corporation, 
com quem já mantinham um vasto histórico de parceria. O 
Ministro de Informações acrescentou que o serviço alemã de 
radiodifusão, através da Deutche Welle, será uma parceira 
nesta atividade e que pretendem auxiliar o jornalismo de Gana, 
a cobrirem as eleições alemãs, em setembro deste ano. 

RÁDIO VLAANDEREN INTERNATIONAL, ESTÁ 
RETORNANDO ÁS ONDAS MÉDIAS.

Segundo o blog Media Network, de Andy Sennitt (Via DXLD), 
a Rádio Vlaanderen Internacional, da Bélgica, anunciou em 
seu site que, á partir de 30 de março, deverá retornar com 
suas emissões em Ondas Médias. As emissões que serão 
em 927 kHz, que era uma freqüência anteriormente utilizada 
no serviço doméstico, sendo que a estação apresentará dois 
novos nomes, neste serviço que retornará a sua rede. Serão 
eles a RVi1 e RVi2, sendo a primeira um canal de notícias.
(Via DXDL)

ALL ÍNDIA RÁDIO NO PERÍODO A09.
As schedules do atual período de transmissão A09,  do 
serviço doméstico e do serviço externo da All Índia Rádio, 
podem ser baixadas nos links: 
http://adxc.wordpress.com/2009/04/03/air-external-service-a09/ 
e http://adxc.wordpress.com/2009/04/02/air-a09-pdf/

PLC APROVADO
O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) aprovou nesta quinta-feira (2/04) por  nanimidade 
o acesso à internet banda larga por meio da rede 
elétrica. De acordo com a conselheira Emília Ribeiro, 
a partir da  publicação do regulamento, que deve sair 
na próxima semana, as empresas já poderão solicitar 
à agência autorização para atuar com o sistema. 
As empresas que já estão operando terão prazo para se 
adaptar ao regulamento novo. Mas Emília acredita que elas 
devem esperar a consulta pública, que está sendo realizada 



pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para 
começar a operar.
Para ela, o acesso à internet por meio da rede elétrica vai 
contribuir para a inclusão digital no Brasil. "Estamos fazendo 
a universalização de uma outra forma, vamos alcançar a 
inclusão digital e social nas pontas." 
A conselheira admite que as empresas de telefonia estão se 
posicionando contra o sistema por medo da concorrência. 
"Mas não tem problema nenhum. São competidores a mais 
no mercado para o serviço e a Anatel tem que permitir 
que se amplie a competição", afirmou.
Fonte:http://www.correiobraziliense.com.br/html/sessao_ 
1/2009/04/02/noticia_interna,id_sessao=1&id_noticia=95237/
noticia_interna.shtml
( Via eduardo Castaldelli, Mairiporã-sp, brasil )

DXPEDITION NEAR ST.PETERSBURG
Repasso esta nota com o objetivo de mostrar como as 
emissoras de OT chegam do outro lado do continente, neste 
caso, em St. Pertersburg, Russia. Algumas destas emissoras 
do continente americano já não ouvimos há um bom tempo, 
e nós também realizamos dx-peditions e certas ‘home’ dx-
peditions, e nossas listas de escutas contém boas sintonias, 
mas muitas das que eles ouviram por lá para nós andam 
zeradas. Os equipamentos usados não diferem muito dos 
que são usados por aqui (Icom R-75 e antenas direcionais). 
Vejam o primeiro logging da lista!
Um fato interessante do logging da Rádio Record que copiei 
da lista abaixo que desejo comentar:
9505.02 2150-2205 B R. Record, Sao Paulo, 02/04, 
Portuguese, mostly OM/YL talks with short musical pauses, 
one well-known Brazilian “Goooaaal!” “cry of the heart” 
at 2157 and news after 2200 – poor-fair realmente no 
dia 2 (quinta-feira à tarde) tivemos jogos do campeonato 
paulista, o SP jogou mais alguns outros jogos também 
ocorreram. Vejam que o pessoal da Russia tentou entender 
o que podiam: “OM/YL talks with short musical pauses”: 
narração de jogo por OM e reportagem de campo por YL, o 
que já é uma realidade aqui por São Paulo, o grito de gol e 
depois o que me chamou à atenção foi o “cry of the heart”, 
tem um locutor de futebol que diz ao pé da letra ‘chora 
coração’ quando há um gol, não sei se vocês já ouviram. É 
mole essa percepção?
Coloco-me imaginariamente no inverso: eu de repente 

ouço uma tx de futebol russa em ondas curtas, será que 
conseguiria interpretar certos detalhes da tx em russo, 
assim como lá eles o tentaram (e conseguiram)? Muito 
interessante!
Rudolf Grimm, São Bernardo, SP, Brasil

On April 2-3 we - our well-known Russian DXer Alexander 
Beryozkin and   I, Mikhail Timofeyev - were in one short 
local DXpedition here near St.Petersburg. Here   are some 
of my observations. The complete list of them can be found   
here: http://dxcorner.narod.ru DXpedition_April_02-03_2009.html
Location: near St.Petersburg
Receiver: Icom R75
Antennas: some directional ones beamed to the North, 
North-East,  
South-East and West
All time are in UTC
Frequencies in kHz
(vejam as escutas na seção Loggings Ondas Curtas)

BCL/SWL DX-PEDITION A SEEFONTEIN, 
SOUTH AFRICA

Excelente video de los colegas DXistas (de radiodifusión)
Sudafricanos:
Una producción de video de su ultima DXpedition a 
Seefontein, Sud Africa. Aparte de varias escenas de la 
locación DX, las tomas incluyen los colegas con sus 
respectivos receptores, el tendido de una antena Beverage 
sobre el suelo, recepción con Ultralivianos, recepción 
sobresaliente con  el Sony SRF-M37V y el FRG 7. 
http://www.youtube.com/watch?v=7XLVRfFB28M
Un detalle más elaborado de la expedición se encuentra en: 
http://www.dxing.info/dxpeditions/seefontein_2009_03.dx 
Visitar http://www.capedx.blogspot.com para mas detalles 
sobre jornadas DX en varias ubicaciones costeras en Sud Africa.
(Gary Deacon, Fish hoek, Cape Peninsula South Africa via 
horacio Nigro, Uruguay, trad., Abr 2)

DXPEDITION NO MAR DA CHINA 
Acessem o link, vale a pena  assistir os 14 minutos deste vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?v=y50WgagQIxM
Esses caras são doidos mesmo... fanáticos por rádio. 
(Rudolf Grimm, São Bernardo, SP, Brasil)

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



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

PANORAMA  DX

ÁFRICA DO SUL – A emissora Canal África 
transmite em português entre 1900 e 2000, no 
Tempo Universal, em 3345 kHz
ARGENTINA – A LRA-36 Rádio Nacional 
Arcángel San Gabriel é uma emissora argentina 
que transmite da Base Esperanza, na Antárctica, 
algumas horas por semana, na freqüência de 
15476 kHz. Foi monitorada, em Lugo, na Espanha, 
pelo Manuel Méndez, em 3 de abril, entre 1955 e 
2023, no Tempo Universal, quando transmitia a 
identificação e música de Antonio Banderas.  
BRASIL – A Rádio Difusora, de Poços de 
Caldas (MG), pretende vender a sua estação 
de ondas tropicais que até algum tempo 
estava no ar em 4945 kHz. A informação foi 
repassada pelo diretor da emissora, Rogério 
Cioffi, a Sarmento Campos, do Rio de Janeiro 
(RJ), a quem também pediu sugestão de como 
poderia se desfazer da freqüência. Caso não 
consiga efetuar a venda, a diretoria da emissora 
pretende alugar tal canal a interessados que 
devem enviar o áudio até Poços de Caldas por 
meio de algum link ou por streaming na Internet. 
Os interessados devem entrar em contato com 
o diretor pelo telefone: 55 35 3722.1530 ou 
pelo e-mail: rcioffi@casasertaneja.com.br.  
BRASIL – Uma monitoria feita em 5 de abril mostrou 
que algumas emissoras brasileiras permanecem 
inativas em ondas curtas. Uma delas é a Rádio 
Guaíba, de Porto Alegre (RS), em 11785 kHz, em 
25 metros. Outra, é a Super Rede Boa Vontade, de 
Porto Alegre (RS), em 11895 kHz, em 25 metros.
BRASIL – A Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte 
(MG), foi sintonizada, em Porto Alegre (RS), 
em 5 de abril, às 2030, no Tempo Universal, 
em 5970 kHz, durante a transmissão do jogo 
entre Cruzeiro e Tupi.
BRASIL – A Rádio Nacional da Amazônia, de 
Brasília (DF), entrou em cadeia com a co-irmã 
carioca para transmitir, em 5 de abril, o jogo 

entre Flamengo e Fluminense, pelo campeonato 
carioca de futebol. A narração era de Carlos 
Borges e as reportagens de Waldir Luís. A 
emissora foi monitorada, em Porto Alegre (RS), 
às 2011, no Tempo Universal, com bom sinal em 
11780 kHz, em 25 metros.   
BRASIL – A Rádio 9 de Julho, de São Paulo 
(SP), está fora de freqüência há algum tempo. 
Em Jacutinga (RS), Oséias Fantinelli captou 
a emissora, em 4 de abril, às 0030, no Tempo 
Universal, em 9818 kHz, ao invés de 9820 kHz. 
Naquele momento, Édson Natali apresentava o 
programa Espaço Alternativo.
CANADÁ – O programa dominical Castor 
Mensajero, emitindo em espanhol pela Rádio 
Canadá Internacional, possui um segmento 
chamado Espacio DX. Apesar de terem feito uma 
excelente vinheta de identificação do segmento, 
na edição de 5 de abril, os apresentadores não 
falaram de dexismo. Eles apresentaram uma 
receita de um prato feito com frango.    
CHINA – Entre 29 de março e 24 de outubro, as 
transmissões em português da Rádio Internacional 
da China vão ao ar no seguinte esquema: entre 
1900 e 2000, em 7335 e 9620 kHz, para a Europa; 
entre 2200 e 2300, em 6175 e 7260 kHz, para a 
Europa; das 1900 às 2000, em 5985, 7405, 9535 
e 9765 kHz, para a África; das 1930 às 2000, em 
11640 e 13630 kHz, para a África; entre 2200 e 
2300, em 9410 e 9685 kHz, para a América do 
Sul; das 2300 às 0000, em 9560 e 13650 kHz, 
para a América do Sul; das 0000 às 0100, em 
9560 e 9710 kHz, para a América do Sul. Todos 
os horários são no Tempo Universal. Conforme 
Oséias Fantinelli, de Jacutinga (RS), a emissão 
entre 0000 e 0100 tem boa recepção tanto em 
9560 quanto em 9710 kHz.
CUBA – En Contacto é o nome do programa da 
Rádio Havana Cuba que fala sobre o mundo 
das ondas curtas, apresentado por Manolo de la 



Rosa e Malena Negrín. Uma das emissões vai ao 
ar, por volta de 2245, no Tempo Universal, aos 
domingos, em 9550, 11800 e 13760 kHz, conforme 
informações de Glenn Hauser.
EGITO – A programação em português da Rádio 
Cairo pode ser captada, entre 2215 e 2330, no 
Tempo Universal, em 9360 kHz, em 31 metros. 
Alguns programações podem ser alcançados 
na Internet, à la carte, acessando http://www.
ertu.org/br/brasileiro_pro.html. Em 5 de abril, a 
emissora foi captada, em Porto Alegre (RS), às 
2225, no Tempo Universal, quando foi ao ar o 
programa Esporte na Semana, com informações 
sobre a Copa do Mundo da África do Sul. A 
vinheta de identificação do programa dizia o 
seguinte: “Rádio Cairo apresenta o programa 
Esporte na Semana, programa que vai ao ar 
todos os domingos, redigido por Nádia Fausi e 
apresentado por Aiman Ardrarmant.
EQUADOR – As transmissões em português 
da HCJB vão ao ar no seguinte esquema: entre 
1500 e 1700, em 11705 kHz, em modo DRM; das 
1730 às 2000, em 15295 kHz; entre 2300 e 0230, 
em 11920 kHz. Todos os horários são no Tempo 
Universal Coordenado.
FRANçA – As transmissões em espanhol da 
Rádio França Internacional ocorrem no seguinte 
esquema: das 0100 às 0130, em 9750 kHz; das 
1000 às 1030, em 5970 e 9825 kHz; das 1200 
às 1230, em 13640 kHz; das 2100 às 2130, em 
17630 kHz. Já as emissões em português para 
a África vão ao ar entre 0600 e 0700, em 11830 
kHz e das 1600 às 1800, em 15530 kHz. Todos os 
horários são no Tempo Universal Coordenado.
HOLANDA VIA ANTILHAS HOLANDESAS – No 
1º dia de transmissões dentro do novo esquema 
radial, que não inclui mais antenas direcionadas 
para a América do Sul, a programação em 
espanhol da Rádio Nederland foi monitorada 
da seguinte forma pelo José Moacir Portera de 
Melo, em Pontes e Lacerda (MT): às 0000, o 
sinal era bom em 7325 kHz, regular em 9450 
kHz e ruim em 6165 kHz. Nos outros horários, a 
qualidade de sintonia era ruim, um pouco melhor 
às 2300, em 9450 kHz. A Rádio Nederland 
transmite em espanhol no seguinte esquema: 
às 1100, em 6165 kHz, para o Caribe; às 1130, 
em 6165 kHz, para a Venezuela; às 1200, em 
9715 e 9895 kHz, para a América Central; entre 
2300 e 0000, em 9450 kHz, para Cuba; entre 

0000 e 0200, em 6165, 7325 e 9450 kHz, para 
Venezuela e Colômbia; entre 0200 e 0400, em 
6165 kHz, para a América Central. Todos os 
horários são no Tempo Universal.  
REPÚBLICA CHECA – Quer passar uma semana 
acompanhado na capital da República Checa? 
Então participe da nova edição do tradicional 
concurso da Rádio Praga! Até 12 de junho, 
deves responder o seguinte questionamento 
para a programação em espanhol da emissora: 
que período ou acontecimento da história 
checa te parece interessante? Outras respostas 
também receberão recordações da emissora. 
Contatos: Radiodifusión Checa 7 – Radio Praga, 
Vinohradská 12 120 99, Praga 2, República 
Checa. E-mail: cr@radio.cz.
RÚSSIA – No novo período de emissões radiais, 
o A-09, a programação em português da Voz da 
Rússia vai ao ar assim: das 2100 às 2200, no 
Tempo Universal, em 5920, 7310 e 7440 kHz, 
com destino a Portugal; entre 2300 e 0000, no 
Tempo Universal, em 7300, 11510 e 11605 kHz, 
para o Brasil.  
RÚSSIA – Com a entrada em vigência do novo 
período de emissões em 29 de março, a Voz da 
Rússia passou a transmitir três horas seguidas 
em espanhol para a América Latina.  
SÍRIA – As transmissões em espanhol da Rádio 
Damasco podem ser sintonizadas, entre 2200 e 
2300, no Tempo Universal, em 9330 e 12085 kHz. 
Em 5 de abril, em Porto Alegre (RS), praticamente 
só se ouvia um zumbido na freqüência, como se 
fosse uma turbina de avião, sem presença de 
locução ou música.
TAILâNDIA – A Rádio Tailândia transmite em 
inglês, entre 0000 e 0030, em 15275 kHz, com 
reprise nos próximos minutos pela mesma 
freqüência; das 0200 às 0230, em 15275 
kHz; entre 0530 e 0600, em 17655 kHz; das 
1230 às 1300, em 9890 kHz; entre 1400 e 
1430, em 9455 kHz; das 1900 às 2000, em 
7570 kHz; das 2030 às 2045, em 9680 kHz. 
Todos os horários são no Tempo Universal 
Coordenado. As informações são do Manuel 
Méndez, de Lugo, na Espanha.  
TURQUIA – A programação em espanhol da 
Voz da Turquia é transmitida entre 1630 e 1730, 
no Tempo Universal, em 11930 kHz. Também 
das 0100 às 0200, no Tempo Universal, em 
9770 e 9870 kHz. 


