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EDITORIAL
Caros amigos,
Estamos aqui, na triste e desmotivada missão de escrever um epitáfio !
É isso mesmo, estamos, tal qual aquele “discursador”, á beira do túmulo, rodeado pelos amigos do falecido, se 
preparando para falar algumas palavras abonadoras, que o “passante”, o qual merece que as mesmas sejam ditas.
Vamos falar um pouco sobre o nosso falecido serviço em português da Rádio CVC – A Sua Voz, que no final de 
junho deixa de se a nossa voz, em português.
É triste falar de um assunto assim, algo que nos trás tristeza profunda, visto, ser um serviço, que era do agrado 
geral dos dexistas brasileiros.
O primeiro contato com esta emissora, tivemos em “priscas eras” , quando ela se denominava “A Voz Cristã” e 
este contato não ocorreu através das ondas hertezianas, mas sim, através de um artigo publicado pelo dexista 
Valter Aguiar, em sua coluna, na também falecida revista “Eletrônica Popular”.
Á partir deste primeiro contato, tivemos a grata oportunidade de acompanhar, por muitos anos as emissões em 
português, que esta emissora, sediada em Miami, nos EUA, com que sempre ela brindou sua enorme platéia 
de admiradores no Brasil.
A CVC de hoje, Voz Cristã do passado, sempre foi uma emissora que deu importância relevante ao trabalho dos 
dexistas, sendo que até forneceu espaço em sua programação, para a apresentação de programas específicos 
sobre nosso hobby, em dias considerados nobres dentro da programação de uma emissora de rádio, que são 
os sábados e domingos.
Não satisfeita em ceder este espaço para programas dexistas, ainda os reapresentava em horários e dias 
diferentes, dando oportunidade aos dexistas de acompanharem estas transmissões específicas, que lhes trouce 
sempre muita informação, notícias, conhecimentos e mais uma série de adendos aglutinadores ao mundo radio 
escuta brasileiro.
Uma emissora, evangélica, que sempre se caracterizou por uma programação aberta ao interesse de seus 
ouvintes, onde procurava atender os gostos daqueles que a ouviam, criando uma maneira típica e singular de 
passar sua mensagem aos ouvintes.
Com que saudade nos recordamos do programa “Altas Ondas”, onde no passado, sob a coordenação de Edson 
Bruno, a emissora se tornava o ponto de reunião de todo os dexistas de língua portuguesa, e nos fornecia 
inestimáveis momentos de programação específica para radio escutas.
O tempo passou, com esta passagem do tempo ocorreram as mudanças...
Mudou o nome da emissora, mudou o apresentador, mudou até o nome no programa, mas continuou a mesma 
atenção da emissora com o universo dexista brasileiro, através do programa “Rádio DX”, apresentado ás sextas 
feiras e atenciosamente reprisado pela emissora, nos sábados e domingos. 
Um excelente programa com produção e apresentação são de membros do DXClube do Brasil, com a 
coordenação técnica e de produção do jornalista Célio Romais.
Existe uma frase, que incorretamente diz “ ninguém é insubistituível ! “ ; ao que acrescentamos a reflexão:
Quem substituiu Bethovem ?  E Airton Senna, foi substituído por quem ?
O especial, o talento, a alta qualidade; esta é insubstituível, por demandar pequenos detalhes que não podem 
ser conseguida com substitutivos... somente o original consegue ter o efeito correto.
É por isso que, temos certeza, que a CVC fará falta.
Pela qualidade de sua programação, pela sua atenção com os dexistas do Brasil, a CVC não poderá ser 
substituída, e por isso ficaremos sentindo a sua falta pelo passar do tempo.
Será muito triste, sintonizarmos os 15.410 kHz e não ouvirmos mais a programação dinâmica e interessante da 
CVC, em português.
Será uma lacuna insubstituível que passaremos a ter no dial de nossos receptores, lacuna esta que sempre nos 
trará tristeza, por nos ter deixado tão gratas e felizes recordações.
CVC-A Sua Voz, em português...uma perda, e uma tristeza geral a todo o seus ouvintes do Brasil.
CVC – A Sua Voz... deixou de ser a nossa voz...

Um abraço a todos,
Equipe Editorial do @tividade DX
DX Clube do Brasil



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

OT- EsTuDO E PEsquIsa

Caros amigos,
É sempre muito bom e gratificante este nosso contato semanal, através deste @tividade DX eletrônico. E, como sempre 
estamos de volta, com novas informações, notícias e dicas a todos os amantes de nossas queridas Ondas Tropicais. 
Desejamos a todos uma agradável e proveitosa leitura e que nos forneçam informações de retorno sobre suas opiniões á 
cerca desta nossa publicação. 

Nesta seção de estudos, nesta semana, não apresentaremos algo em termos de avaliação técnica da escuta selecionada, 
mas sim um comentário, que julgo importante ser feito, em relação a uma determina escuta e a maneira singular como foi 
confirmada.

A EmiSSORA:
A Rádio Luz y Vida, é uma emissora religiosa, de orientação evangélica protestante, localizada na pequena cidade de San 
Luiz, no Departamento de Santa Barbara, em Honduras.
Esta emissora, que emite e, 3.250 kHz, esteve fora do ar por um longo tempo, retornou em 1994, quando passou a utilizar 
um transmissor que originalmente fora da WBBZ, emissora de Ponca City, Oklahoma, E.U.A..
A programação é quase que exclusivamente feita, em espanhol mas costuma, eventualmente, levar ao ar, programas 
religiosos, em inglês, previamente gravados e produzidos nos Estados Unidos.

Devido ao fato de uma boa recepção de sinais de longa distância ocorrerem no período noturno, 
é normal, que este tipo de emissora tenha melhor recepção durante os meses de inverno na 
América do Norte e uma recepção inferior durante o verão. Mas a prática tem mostrado que, as 
emissoras Hondurenhas podem ser ouvidas no final da tarde e de manhã durante o inverno 
quando lá já é noite, porém no caso específico desta emissora, tem se observado escutas da 
mesma durante o pôr do sol e este horário de escuta podendo se prolongar, durante o nosso 
inverno, até horários entre 05:00 e 05:30 UTC (23:00 ou 23:30 em Honduras).
O endereço postal desta emissora é Radio Luz y Vida. Box 369 San Pedro Sula, Honduras, e as 
correspondências eletrônicas poderão ser enviadas a/c José Adonay Sánchez no endereço de 
E-Mail joseado76@yahoo.es

O PAíS:
Honduras é o segundo maior país da América Central, limitado ao norte pelo mar do Caribe, ao sul por El Salvador e pelo 
Golfo de Fonseca, a leste pela Nicarágua e a oeste pela Guatemala. O território de Honduras apresenta contrastes entre 
o interior e o litoral, pois o primeiro é montanhoso e frio enquanto o litoral é de planícies de clima quente. A maior parte do 
país (75%) é coberta por montanhas, com altitudes que chegam a 2.850m.
É uma das nações mais pobres o continente americano. Quase metade da população hondurenha – formada 
por 90% de mestiços de espanhóis e indígenas – vice com menos de 1 dólar por dia, segundo Relatório do 
Desenvolvimento Humano da ONU.
Honduras é dividida administrativamente em 1 Distrito Central (Tegucigalpa) mais 18 departamentos: Atlantida, Choluteca, 
Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraiso, Francisco Morazan, Gracias a Dios, Intibuca, Islas de la Bahia, La Paz, 
Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro.
O sítio arqueológico, das ruínas de Cpan, classificado pela UNESCO, está aberto todos os dias e apresenta aos 
visitantes uma das cidades mais notáveis da Civilização Maya. A Acrópole que contem as esculturas de uns 16 reis 
de Copan; o Stèle do Grande Lugar; o tribunal do jogo de bola (bola) e seus escaliers ornados de baixos relevos 
de uma excepcional beleza.



A Capital de Honduras, Tegucigalpa, que significa “montanha de dinheiro”, está situada 
quase a 1000 metros de altitude, o que a beneficia de um clima fresco e agradável. 
Tegucigalpa é cercado de uma cintura de montanhas coberta de pinheiros.
O centro cidade soube conservar interessantes uns edifícios: a antiga 
universidade “Antiguo Paraninfo Universitario”, hoje arranjado para um museu 
de arte; o Parlamento (Palacio Legislativo), de concepção moderna é erigido 
sobre um sistema de pilares.
Devido ao fato de Honduras estar relativamente próximo da América do Norte, 
este é um dos países Latino Americanos mais fáceis de se ouvir. A menos que 
você viva em uma localidade com alta incidência de ruído, Honduras pode ser 
sintonizada mesmo em receptores portáteis mais baratos usados em conjunto 
com uma antena tipo fio longo. Naturalmente, um equipamento melhor seria 
necessário para uma melhor recepção.

A ESCUTA E O COmENTáRiO:
Em minhas conversas com diversos dexistas, tenho comentado bastante sobre a correta identificação das emissoras, dentro 
da padronização: Presumida (Presumed), Tentativa (Tentative), Não identificada (Unidentified), e identificada plenamente.
No encontro de Lorena, tive a especial oportunidade de trocar idéias sobre isso com um dexista do porte de Sérgio Dória 
Partamian, e aprender muito sobre esta conceituação, descobrir fatos e argumentos mais coerentes para analisar estas 
avaliações.
Porém, nesta semana, uma ocorrência na apresentação de LOGs, nas lista, mostrou um caso “sui generis” que merece ser 
comentado, visto que é um fato que nos ensina algo, e isso sempre é muito importante.

Vamos ao fato e suas respectivas conjecturas;

No dia 03 de maio passado, o Dexista Jorge Freitas, de Feira de Santana, na Bahia, realizou uma escuta, na freqüência 
de 3.250 kHz, e por suas deduções, tinha quase certeza ter escutado a Rádio Luz y Vida, de Honduras. A escuta ocorreu 
sem a presença de luz solar, ás 0149 UTC, o que lhe dá um primeiro critério de possibilidade, além disso, o idioma da 
transmissão era o espanhol, o que lhe dava mais uma condicional favorável nesta avaliação.

mas ai, se formos conferir esta freqüências nas lista Yoki (ou Nagoya) e EiBi, e nelas se mencionam as seguintes emissões, 
nesta freqüência:

Lista yoki (Nagoya)
3250 kHz  PYONGYANG BS de 0000 ás 0700 UTC – diariamente, em Coreano, com 50 kW.
3250 kHz PYONGYANG BS de 1300 ás 2030 UTC – diariamente, em Coreano, com 50 kW
3250 kHz R Luz y Vida de1100 ás 1600 UTC– diariamente, em espanhol, com 1 kW
3250 kHz Voice of Korea de 0700 ás 0757 UTC– diariamente, em Japonês, com 50 kW
3250 kHz Voice of Korea de 0800 ás 0850 UTC– diariamente, em Japonês, com 50 kW
3250 kHz Voice of Korea de 0900 ás 0957 UTC– diariamente, em Japonês, com 50 kW
3250 kHz Voice of Korea de 1000 ás 1050 UTC– diariamente, em Japonês, com 50 kW
3250 kHz Voice of Korea de 1100 ás 1157 UTC– diariamente, em Japonês, com 50 kW
3250 kHz Voice of Korea de 1200 ás 1250 UTC– diariamente, em Japonês, com 50 kW
3250 kHz Voice of Korea de 2100 ás 2150 UTC– diariamente, em Japonês, com 50 kW
3250 kHz Voice of Korea de 2200 ás 2257 UTC– diariamente, em Japonês, com 50 kW
3250 kHz Voice of Korea de 2300 ás 2350 UTC– diariamente, em Japonês, com 50 kW

Lista EIBI
3250          1000-2100        R.Luz y Vida, San Luis
3250          2100-0300        R.Luz y Vida, San Luis
3250          0000-0700        PBS Pyongyang          
3250          1300-2030        PBS Pyongyang          
3250          0700-1300        Voice of Korea           
3250          2100-2400        Voice of Korea           

Após verificarmos os idiomas das emissões na lista Nagoya notamos que a grande maioria é em japonês, existindo duas 
emissões em Coreano e apenas uma em espanhol, que é exatamente o idioma utilizado pela Rádio Luz e vida. Esta 
comprovação pesa em favor da confirmação desta emissora.



Mas, por outro lado, ao analisarmos esta relação de emissoras, procurando confrontar os horários das emissões com 
o horário da escuta; notaremos que os horários de transmissão da Rádio Luz y Vida, são de 1100 ás 1600 UTC, e não 
coincidem com o horário da escuta, que foi ás 0149 UTC, ou seja 9 horas e quarenta minutos após o encerramento da 
programação da emissora. 
Já a lista EIBI, apresenta as emissões da Rádio Luz y Vida num horário diferente da Nagoya, pois informa que esta 
emissora, emite de 1000 ás 0300 UTC, horário este que permite a escuta feita pelo dexista ás 0149 UTC.
Além disso, o dexista poderia também supor, como até comentou com este colunista, estar ouvindo uma emissora 
transmitindo fora de sua freqüência padrão, como temos observado em muitos casos, dos quais a Rádio Virgem de 
los remédios, é o mais clássico, por já ter sido captada em épocas diversas, em freqüência abaixo e acima de sua 
freqüência de outorga. 
Analisando todas as probabilidades, o dexista, considerando a possibilidade de uma emissora, emitindo em 
espanhol, fora de freqüência; considerando a incongruência entre os horários da relação e o horário da sua 
escuta,  e também considerando que entre as duas renomadas relações de emissoras, existiam diferenças nos 
horários de emissão da radio; acabou se decidindo, com muito bom sendo , a não se levar  pela inclinação interior 
lhe indicando ter , com certeza, ouvido a Rádio Luz e Vida, “logou” a mesma como “Não Identificada”, tal como 
apresentamos em seguida:

3250 05/03 0149,  UNiDENTiFiED, probable R Luz y Vida, (HND), SS, from San Luis, with 1 kW, Om Talk, mx “happy days” 
in Spanish, local mx, 24333 (JJFS-Feira de Santana BA-Brasil)

O Jorge, por ter uma probabilidade entre 90 a 99% de estar registrando o LOG corretamente, poderia utiizar a forma 
“Presumida”(Presumed), para indicar esta emissora, pois não poderia de forma alguma utilizar a forma “Tentativa” 
(Tentative), que seria, em termos proporcionais a uma escuta com algo maior que 50 % de certeza.
mas, pelo fato de não encontrar no confronto dos horários uma maior solidez na confirmação da emissora, ele se decidiu, 
por registrá-la como Não identificada.
mas, como é comum, entre todos os dexistas, que desejam sempre obter uma confirmação documental daquilo que 
escutaram, o Jorge Freitas, reuniu os detalhes completos de sua escuta, mencionando até que ouvira o locutor cantar 
parabéns, durante parte da emissão, compôs um Informe de Recepção, anexou a ele um arquivo com a gravação da 
escuta que tinha feito, e enviou (por E-mail),  para a Rádio Luz y Vida, emissora que acreditava ter escutado, mesmo não 
escutando o seu identify e por isso não a confirmando como identificada no LOG que postou.

E assim, pouco tempo depois, ele recebeu, pela internet, a seguinte correspondência da emissora:

“Estimado Amigo, Jorge
nos alegra mucho su reporte de la Radio, por este medio confirmamos que sintonizo Radio Luz y Vida Transmitiendo desde 
San Luis Santa Barbara Honduras, por 30 años consecutivos, proclamando a Cristo, con programacion Cristiana.
Le Adjunto Logotipo de la Radio.
 
Soy su Amigo Adonay Sanchez, trabajando con la programacion”

José Adonay Sánchez
joseado76@yahoo.es 

E, após receber, da própria emissora, que ouviu a gravação que lhe foi enviada; a confirmação da escuta, o Jorge, pôde 
com certeza total, fazer uma postagem retificadora do LOG, agora sob a forma que mostramos em seguida, a identificando 
plenamente, que é o que foi feito.

3250 05/03 0149,  HONDURAS, R Luz y Vida, (HND), SS, from San Luis, with 1 kW, Om Talk, mx “happy days” in Spanish, 
local mx, 24333 (JJFS-Feira de Santana BA-Brasil)

Assim sendo, mesmo que uma lista conceituada, como é a Yoki (ou Nagoya), informa que uma determinada emissora 
transmite de 1100 ás 1600, mesmo que uma outra também conceituada lista, como a EiBi, apresente horários conflitantes 
com a lista anterior, mesmo que se pense estar ouvindo uma outra emissora, em espanhol, fora de freqüência; esta mesma 
emissora (Rádio Luz y Vida) poderá estar transmitindo ás 0149 UTC, e ser captada.
E, mesmo com as dificuldades da distância, sempre se tem possibilidade de conseguir, com a devida dose de insistência, 
a confirmação de uma escuta.
E além disso, tal como o exemplo mostrado por este dexista, devemos sempre analisar com muita reflexão, as informações 
que dispomos para identificar uma emissora, e na ausência de uma informação importante, não devemos arriscar uma 
confirmação de algo que pode ser intuitivo, ou dedutivo... somente se confirma a certeza.
Pois uma escuta mal “logada”, poderá ser comparada á viúva do “Bem Amado, a Porcina, “aquela que foi sem nunca ter sido.”     



OT-BaND sCaN

Caros amigos, tal como estamos fazendo nas últimas semanas, apresentamos em seguidas os LOGs de escutas de 
Ondas Tropicais que estão ocorrendo. Informamos que os LOGs estão apresentados da mesma maneira que o foram pelos 
dexistas, e por isso não apresentam nenhuma padronização na apresentação.

3220  Ecuador HCJB   Pifo 1000 -strong signal - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, May 24, NRD 535D ~ 
Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
3250, Radio Luz Y Vida, Honduras, 2335-2350,  Noticed two individuals in Spanish language comments during the period.  
Signal was poor. (Chuck Bolland, - Clewiston, Florida - Watkins Johnson HF1000 – (Via HCDX)
may 28, 2009)
3260  Papua New Guinea Radio madang, madang 0910; 1030 - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, may 24, 
NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
3290 Papua New Guinea Radio  Central, Boroko 0910; 1025 - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, may 24, 
NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
3315 Papua New Guinea Radio  manus, Lorengau 0910; 1030 - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, may 24, 
NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
3320  24/5 03.50 R. Sonder Grensee - meyerton Afrikans talk Om suff. - Roberto Pavanello - Vercelli / italia – (Via 
BCLNews) 
3320, Radio Sondergrense, South Africa, 2340-2359,  Noted a male and female in comments.  Signal was very poor and 
being covered with noise, so couldn’t hear language well enough to identify; however, Afrikaans is listed for this station.  
(Chuck Bolland, - Clewiston, Florida - Watkins Johnson HF1000 – (Via HCDX) may 28, 2009)
3325 Papua New Guinea  Radio Buka, Kuba 0910; 1035 - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, may 24, NRD 
535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
3329.53, Ondas del Huallaga, Huánuco, PERU -1000 - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, May 24, NRD 
535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
3335 Papua New Guinea  Radio East Sepik, Wewak 0910; 1030; 0915 - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, 
may 24, NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
3340 Honduras  Radio  Misiones Internacionales Comayagüela 1030, 0000 - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast 
Florida, may 24, NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
3385 Papua New Guinea Radio  East New Britain Rabaul 1000, 1050 - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, 
may 24, NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
3910 R. Fox 48, HOL, EUROPirates - 2113-..., 23 may, Dutch, songs; 24331. - Carlos Gonçalves, PORTUGAL ( Via Lista 
Radio Escutas)
3945 R.Bogusman, G?, iRL?, EUROPirates - 2108-..., 23 may, English, some chatter, pops; 25331. - Carlos Gonçalves, 
PORTUGAL ( Via Lista Radio Escutas)
4409.8 Bolivia, Radio  Eco, Reyes 0000 best in lsb - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, May 24, NRD 535D 
~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
4746.94, Radio Huanta 2000, Huanta, Ayacucho, PERU-1020 - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, May 24, 
NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
4451.2 Bolivia, Radio Santa  Ana, Santa Ana de Yacuma note heard here or by Lúcio Otávio Bobrowiec in Brasil. - Bob 
Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, may 24, NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
4774.9,  Radio Tarma, Tarma, PERU -1000 - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, may 24, NRD 535D ~ Drake 
R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
4790.10, Radio Visión, Chiclayo, PERU - 0900 - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, May 24, NRD 535D ~ 
Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
4805[non], Brasil, Radio Difusora do Amazonas, manaus, PERU- dominant 1000, doubt if Peru is still there. [But:] - Bob 
Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, may 24, NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
4805, Radio Rasuwilca, PERU - 1000 on the 12th of may - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, may 24, NRD 
535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
4824.49, La Voz de la Selva, Iquitos, PERU-  very strong signal, 1000 most local mornings - Bob Wilkner, Pómpano Beach, 
Southeast Florida, may 24, NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
4826.45, Radio Sicuani, Sicuani, PERU - 1000 weaker signal - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, may 24, 
NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
4835.42, Radio marañón, Jaen, PERU  -1000 strong signal, occasional break in transmission. Transmitter problems - Bob 
Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, may 24, NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
4835 27/5 2351 Radio Maranon-Jen Pru.sinal fraquissimo 32222 em espanhol – Aparecido Francisco Morato – Cornélio 
Procópio – PR – Receptor kenwoold ts 570D e  antena dipolo para 40 metros – (Via Lista Radio Escutas)
4835  22/5 21.45 VL8A - Alice Spring, Australia, EE NX buono - Roberto Pavanello - Vercelli / italia – (Via BCLNews) 



4845  24/5 22.10 R. Cultura - manaus, Brasil,  PP talk Om suff. - Roberto Pavanello - Vercelli / italia – (Via BCLNews) 
4845.2 R.Cultura Ondas Tropicais, manaus Am, BRAZiL- 2202-2217, 23 may, f/ball match rpt. Goiás vs. internacional; 
34332, CODAR QRm. mTN 4845 off the air, and was also off during daytime on 7245. - Carlos Gonçalves, PORTUGAL ( 
Via Lista Radio Escutas)
4845,2 30/5 Radio Cultura, manaus, Brazil, songs, fair- Giampiero Bernardini - milano, italy - RX: Drake R8 - Ant: T2FD 
(Via HCDX)
4990 [Unid] Suriname,Radio Apintie, Paramaribo “possibly”  0900 carrier no audio - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast 
Florida, may 24, NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
5009.94, RTV malagasy, mADAGASCAR,  0308-0325, may 25, talk in listed  malagasy. Lite instrumental music. Weak in 
noisy conditions. Broadcasting in  full Am mode. – Brian Alexander-PA-USA,(Via Cumbre DX).
5039.21, Radio Libertad, Junín, PERU  -1000 every morning - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, May 24, 
NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
5059.2,  La Voz de las Huarinjas, Huancabamba, PERU  -1000, 0000 - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, 
may 24, NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
5120.4v, Ondas del Suroriente, Quillabamba, PERU  -1000 best in lsb - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, 
may 24, NRD 535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)
5460.1,  Radio Bolívar, Cd. Bolívar, PERU - 1000; 0000 - Bob Wilkner, Pómpano Beach, Southeast Florida, may 24, NRD 
535D ~ Drake R8, via DX LiSTENiNG DiGEST)

Apresentamos nesta seção as notícias do mundo das Ondas Tropicais, as últimas novidades e informações na banda de 
Ondas Tropicais.

EURO-PiRATAS APARECENDO Em ONDAS TROPiCAiS.
O Carlos Gonçalves, de Portugal, tem efetuado algumas captações de emissoras piratas européias, na banda de Ondas 
Tropicais. Entre estas captações podemos citas a da Rádio Fox, da Holanda, que emite em 3.910 kHz e a Rádio Bogusman, 
que emite em 3.945 kHz. 

RáDiO VERDAD – GUATEmALA; CONTiNUA A NOVELA DOS REPAROS.

Recebemos um E-Mail do Sr. Edgard Madrid, proprietário da Rádio 
Verdad, de Chiquimula, na Guatemala; emissora que operava na 
freqüência de 4.052,5 kHz, e teve sua torre de transmissão atingida 
por um raio no ano passado, estando fora do ar desde então. 
Nesta mensagem o Sr. Edgard, nos informa que já receberam os 
transistores de saída, que foram comprados nos EUA, mas o técnico 
que está efetuando os reparos, fora de Chiquimula, está realizando o 
trabalho muito morosamente, e em suas próprias palavras “Oremos 
al Señor por esto, y por que quede bien el trabajo de reparación.”  

No OT-Shack, desta semana, apresentamos um artigo sobre um dispositivo muito importante patra fazermos dx.

O QUE é E COmO SE UTiLiZA O DETECTOR SíNCRONO.
Adalberto Marques de Azevedo
Barbacena - MG

Alguns de nosso receptores, possuem condições técnicas que possibilitam grandes melhorias e facilidades nas escutas 
que realizamos. Este é o caso, por exemplo, dos receptores que possuem tedecção síncrona, tais como os Sony ICF2010 
e o ICF7600GR.
Mas procuremos entender o que vem a ser este detector síncrono e como podemos utilizar com efetividade este recurso.
As transmissões radiofônicas, são realizadas, através de uma portadora por onde é transmitida a modulação de áudio, 
mas junto com esta portadora, existem duas bandas laterais, uma banda lateral superior (USB) e uma outra banda lateral 
inferior (LSB), tal como vemos na figura 1. 
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Existem dois grandes problemas nas captações em Ondas Médias, que são a distorção do áudio, devido ao desvanecimento 
dos sinais de RF da emissão e a interferência das emissoras no mesmo canal ou adjacentes. 
Os receptores que possuem a detecção síncrona, conseguem ter eficiência em eliminar estes dois problemas.
A distorção do áudio, devido ao desvanecimento, tem como causa principal a sobremodulação que é o que ocorre, quando 
o sinal da portadora recebida é atenuado.
Neste receptor, uma freqüência pura, sem variação, perfeitamente sincronizada no circuito detector, é misturada com a de 
sinal recebido para compensar a componente que foi atenuada na portadora.
Desta forma, a distorção e reduzida, de maneira notável.
Nas figuras 2 e 3, seguintes, explicitamos este inconveniente, e também como a detecção síncrona o elimina.

Por outro lado, em Am -amplitude modulada (LW, mW e SW) a radiodifusão geralmente utiliza transmissões usando das  
duas bandas laterais da portadora onde foi modulado o sinal transmitido usando tanto a parte superior como a inferior, 
chamadas bandas laterais que são o modo USB e o  LSB.
Na maioria dos casos, uma das bandas laterais é afetada pela interferência das estações adjacentes (batimento).
No circuito detector síncrono, uma das bandas, USB ou LSB pode ser recebido e isto permite a clara recepção, sem as 
emissoras adjacentes.
No caso de uma interferência devido a uma emissora adjacente, podemos ver de maneira bem esclarecedora, nas figuras 
4, 5 e 6, seguintes, como isso ocorre. 



O PROBLEmA DA iNTERFERÊNCiA

Nesta figura que mostramos, a interferência por estação adjacente, está ocorrendo na Banda Lateral Superior (USB), mas 
poderia estar, por exemplo, ocorrendo do outro lado, na Banda Lateral inferior (LSB).

COmO O DETECTOR SíNCRONO ELimiNA ESTE PROBLEmA

Como vemos nestas concepções gráfica, o detector syncrono, é um recurso da maior relevância na captação das emissoras. 
Porém, este é um dispositivo tecnológico para ser utilizado nas escutas AM, em Ondas Médias.

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

d(-_-)b -- OUÇAM PROGRAMAS DX 

DX CLuBE DO BRasIL - TRaDIÇÃO EM DEXIsMO



ONDAS méDiAS:

iLHAS FALKLANDS:
530 kHz - FIRS Falklands Island Radio Service
Recebido QSL Full data ( sem envelope ) apenas selado
24 dias 
V/S: Corina Goss ( Station manager )
informe enviado por e-mail: cbishop@firs.co.fk
QTH: John Street, Stanley, Falkland islands FiQQ 1ZZ
( Renato Uliana, Mairiporã, SP, Brasil )

ONDAS CURTAS:

RÚSSiA:
5980 kHz, 11630 kHz, 12030 kHz - Voz da Rússia - Moscou - RUS, Sepukhov - RUS e Irkutsk - RUS 
Recebido bonito cartão QSL full data confirmando três informes de recepção. 
45 dias (os três cartões QSL). 
V/S: Sem assinatura. 
informes enviados por e-mail: letters@ruvr.ru . 
QTH: 25, ul. Pyatnitskaya, moskow - 115326 - Rússia 
(Rubens Ferraz Pedroso, Bandeirantes, PR, Brasil)

ROmÊNiA:
9560 kHz - R. Romênia internacional - Tiganesti - ROU 
Recebido bonito cartão QSL full da série sobre rádios antigos (Lorenz K 10A, Germany, 1939) e schedule. 
76 dias. 
V/S: Valentina. 
informe enviado através do site da emissora: http://www.rri.ro/art.shtml?lang=1&sec=334&art=15152 . 
QTH: Societatea Romana de Radiodifuziune, Strada General Berthelot, Nr. 60-64, RO - 010165 - Bucaresti - România 
(Rubens Ferraz Pedroso, Bandeirantes, PR, Brasil)

TAiWAN:
11550 kHz - R. Taiwan internacional - Tanshui - TWN 
Recebido belo QSL retratando uma flor (Cattleya - The Orchid Kingdom), schedule exemplar do Taiwan Journal. 
57 dias. 
V/S: Sem assinatura. 
informe enviado por e-mail: rti@rti.org.tw . 
QTH: P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwan, R.O.C. 
(Rubens Ferraz Pedroso, Bandeirantes, PR, Brasil)

iLHA GUAm:
11975 kHz, 13840 kHz, 15130 kHz - Adventist World Radio - Agat - GUm - Abu Dhabi - UAE e moosbrunn - AUT
Recebido três bonitos cartões QSL full data. 
2967 dias (76 dias após follow-up), 1884 dias (76 dias após follow-up) e 2096 dias (76 dias após follow-up). 
V/S: Adrian m. Peterson (DX Editor AWR). 
informes enviados por e-mail: adrian@awr.org . 
QTH: Adventist World Radio, international Relations, box 29235 - indianapolis - 46229 - USA 
(Rubens Ferraz Pedroso, Bandeirantes, PR, Brasil)

KUWAiT:
15110 kHz - R. Kuwait



Recebida carta em inglês, com confirmação da escuta.
Aprox. 120 dias.
V/S: Layali mulla Hussain, Diretora da sessão de frequências e propagação.
QTH:  ministry of information, Department of Frequency management, PO Box 967, Safat - Code 13010 Safat - Kuwait. Tel.: 
(965) 22436193 e outros. e-mail: kwtfreq@media.gov.kw
(Fabricio Andrade Silva, Tubarão, SC, Brasil)

ROmÊNiA:
15435 kHz - R. Romênia internacional - Tiganesti - ROU 
Recebido belo cartão QSL retratando um rádio antigo (Lorenz K 10ª, Germany, 1939) e schedule. 
43 dias. 
V/S: Roxana (Ribou??). 
informe enviado através do site da emissora: http://www.rri.ro/art.shtml?lang=1&sec=334&art=15152 . 
QTH: Societatea Romana de Radiodifuziune, Strada General Berthelot, Nr. 60-64, RO - 010165 - Bucaresti - România 
(Rubens Ferraz Pedroso, Bandeirantes, PR, Brasil)

EMISSORAS DE FM – NOVO LIVRO DISPONÍVEL

Já se encontra disponível para vendas ao exterior, o novo livro, Emissoras de FM,  2009, de autoria de 
Jim Thomas, dexista e artista gráfico do Colorado – USA, o qual compôs esta obra com base em fontes 
oficiais dos países da América Central, Caribe e México.
O livro é enriquecido por mapas originais detalhados, mostrando as freqüências, indicativos e nomes das 
emissoras de cada cidade, com informações atualizadas.
Contém também, lista freqüência a freqüência, detalhadas por região, estado e país; com nomes, 
potências, numa coletânea de cerca 3.500 emissoras, reunidas em um único livro, de quase 100 páginas,  
muito fácil de ser consultado.    
Trata-se de um trabalho da muita utilidade para dexistas, viajantes ou mesmo profissionais do rádio, pois 
através dele, se pode ter uma noção exata da atualidade de FM, em cada cidade, estado, ou país.
Para os dexistas sulamericanos, torna-se então,  uma obra imprescindível, por fornecer detalhes da 
emissoras caribenhas, que são captadas por aqui, graças á propagação Transequatorial. 
Maiores detalhes sobre este livro poderão ser encontrados em: 
                                        http://www.worldofradio.com/emisoras.html     



LOGGINGS
SAMUEL CASSIO MARTINS

ONDAS MEDIAS

ESCUTAS DE RUBENS FERRAz PEDROSO, BANDEIRANTES-PR, BRASIL
RECEPTOR: DEGEN DE1103.ANTENA: LOOP RGP3.

1550 11/06 1157 B Rádio Clube, Itararé - SP, advs de Itararé 43333 RFP
1550 11/06 1204 B Rádio Ipiranga, Palmeira - PR, OM, advs de Palmeira 33333 RFP
1520 11/06 1206 B Rádio Guairacá, Terra Rica - PR, Om/YL, advs: “Pontal Tur” 43333 RFP
1510 11/06 1215 B Rádio Educadora Am, Taió - SC, Om, mx “mãe amorosa”, jingle: “Educadora Am” 43343 RFP
1480 11/06 1218 B Rádio Brotas Am, Piraí do Sul - PR, Om, anúncios da prefeitura de Piraí do Sul 43333 RFP
1430 11/06 1221 B Rádio Clube Paranaense, Curitiba - PR, id OM, anúncios, OM, jingle 43343 RFP
1340 11/06 1223 B Unid, OM falando da procissão de felipenses 44333 RFP
1180 11/06 1230 B Rádio Difusora Am, Santa Cruz do Rio Pardo - SP, Om, advs: “Pernambucanas” , jingle 44333 RFP
 

ESCUTAS DE ROCCO COTRONEO, RIO DE JANEIRO-RJ, BRASIL
RX: AR7030+, ANTENAS: 2 KAz LOOP DE 18 METROS (N-S, E-W) + ALA 1530 INTERNA

558   BOTSWANA 10/6 2225  // 1071
567   AFRiCA DO SUL 10/6 2120 Talk Radio,
954   QATAR 11/6 2235
1071 BOTSWANA   10/6 2100
1296 SUDÃO 10/6 2110
1377 TANZÂNiA  11/6 2125 Radio Free Africa,
1449 LIBIA 12/6 0330
1503 TAiWAN 11/6 2015 WYFR Taiwan, inglês
1539 EMIRADOS ARABES UNIDOS 10/6 2040 VOA Radio Aap Ki Dunya, UAE
1557 TAiWAN  WYFR11/6 2050 WYFR Taiwan, inglês (mesmo programa de 1503, mas nao paralelo)
1566 BENiN  10/6 2045 TWR Benin, em francês (as 2010 em vernacular)

ESCUTAS DE EDUARDO L. CASTALDELLI, MAIRIPORÃ-SP, BRASIL
SANGEAN ATS-909, ANTENA LOOPSTICK GE
 
810 2144 R. Rainha da Paz Patrocinio mG Px com noticias do esporte ( futebol ) falando do Atlético x Nautico no domingo 
que acontecerá no “Mineirão” e falou tambem da “Corrida na Fogueira” 54554

ONDAS CURTAS

ESCUTA DE MIChEL VIANI, OSASCO-SP, BRASIL
RX: PhILIPS R76 A, SONy ICF-SW7600G, ANTENAS: LONG WIRE 12 E 14 METROS.
 
9970 17/06 2023 BEL, RTBF, Bruxelles, mx "Dancing Queen" ABBA, cm FF, 35443.

ESCUTAS DE RUBENS FERRAz PEDROSO, BANDEIRANTES-PR, BRASIL
RX: DEGEN DE 1103, SONy 7600G
 
CUBA
5025 Radio Rebelde, La Habana, SS, 0149, 06/06, mx, OM 25232 RFP
5025 Radio Rebelde, La Habana, SS, 0119, 15/06, OM, nxs 35233 RFP



BRASIL
4985 Rádio Brasil Central, Goiânia - GO, PP, 0121, 15/06, mx w/ Fagner 45233 RFP
4825 Rádio Canção Nova, Cachoeira Paulista - SP, PP, 0125, 15/06, OM, px relg ????? RFP,
 

ESCUTAS DE IVAN DIAS, SOROCABA-SP, BRASIL
RECEPTOR RFSPACE SDR-IQ, ANTENA WELLBROOK ALA1530S+
 
6005 29/05 0236 SEY BBC, mahe, nx abt Paquistão, Taleban, etc 44444
6040 29/05 0233 CAN R. Vaticano, Sackville, YL tlk em FF, mx instrumental 45444
6075 17/06 0301 G DW, Rampisham, nx em GG 33343
 
 
ESCUTAS DE SARMENTO CAMPOS, RIO DE JANEIRO-RJ, BRASIL
RECEPTOR : SONy 2010 E 7 METROS DE FIO NA AREIA
 
2380 17/06 2210 B Radio Educadora de Limeira, São Paulo, px Vox do Brasil 35433
3310 17/06 2240 Bol Radio Mosoj Chaski, Cochabamba, px em Quéchua 25432
4845 17/06 2215 B R Cultura do Amazonas, Manaus, leitura de cartas de recados 25322
4965 17/06 2225 Zmb R CVC, Luzaka, pregação em inglês com sotaque, mx gospel 35333
3396 17/06 2244 Zwe R Zimbabwe, Gweru, musica típica da região 25322
5952 17/06 2253 Bol R Pio XII, anúncios locais, msg de cidadania e solidariedade 43433
5045 17/06 2305 B R Guarujá Paulista, Guarujá px Brasil mulher 25322
4950 17/06 2310 Agl R Nacional de Angola noticiário em português c/ correspondentes 25332
5005 17/06 2300 Unid hino de encerramento instrumental, sinal fraco

ESCUTAS DE ROGILDO F. ARAGÃO, QUILLACOLLO, BOLíVIA
SONy ICF-2001D / LOWE hF-225E  LW 26M - RGP1 

BRASIL (reativada)
4885 R.Difusora Acreana, Rio Branco-AC, P px religioso, iD “...Rádio Difusora Acreana, a voz da selva...) relay Voz do 
Brasil. 2245, 08 Jun S- 5.
BOLIVIA (Estado Plurinacional de Bolivia)
4451 R. Santa Ana, Santa Ana de Yacuma-Beni, S, px de mensajes, 2310, 08 Jun S-4
LA PAZ, 6 de junio (PL).—
El presidente Evo morales emitió un decreto supremo que establece la  nominación oficial de Bolivia como Estado 
Plurinacional y sepulta la  designación de República, refleja hoy la prensa local.

ESCUTAS DE JORGE FREITAS, FEIRA DE SANTANA-BA, BRASIL
DEGEN 1103, TENA DIPOLO DE 16 METROS E BALUM 4:1 EM TOROIDE, DIREçÃO LESTE/OESTE

7415 0150 16/06 USA, WBCQ, EE from monticello, with 50 kW, Om with religious  sermon, weaker signal than the other, 
degrading signal 25332 (JJFS-B) 
7505 0140 16/06 USA, WRNO, EE, from New Orleans, with 50 kW, Om with re ligious sermon, But tranquil, several 
references to God and Jesus Christ, 35333 (JJFS-B)
9265 0110 16/06 USA, WiNB, EE, from Red Lion, with 50 kW, Om with exalted  religious sermon, several references to God, 
Hallelujah, Glory, 35333 (JJFS-B)
9370 0125 16/06 USA, WTJC, EE, from morehead City, with 50 kW, Om with  eligious sermon, (change the station, but the 
speeches are the same, the night seems to be the U.S.), 45433 (JJFS-B)
9400 0129 16/06 BULGARiA, R Bulgaria, SS, from Plovdiv, with 170 kW, Blues,  at 0131 UTC Om and YL Talk, modulation 
muffled, talked about a contest, at  0137 UTC pop mx, 35333 (JJFS-B)

ESCUTAS DE JORGE FREITAS, DX CAMP zONA RURAL DE FEIRA DE SANTANA-BA, BRASIL
 
2380 0022 06/06 BRASIL, R Educadora de Limeira, PP, transmissão do jogo  Independente X Paulinea, Paulinea estava 
ganhando de 1X0, vinheta “futebol show é na Educadora”, 25332 (JJFS-B)
3140 0100 06/06 BRASiL, R Cidade, (1ª harmônica), PP, desde Corinto mG, com  0,25 kW, encerramento por Om com iD, 
musica sertaneja e fim da transmissão,25332 (JJFS-B)



3220 0104 06/06 ECUADOR, HCJB, em Quechua, desde Quito-Pifo, com 10 kW, leve  QRM de radioamadores, OM com 
nx, as 0104 falou sobre helicópteros e  bombeiros, várias menções ao Equador, 25332 (JJFS-B)
3280 0112 06/06 ECUADOR, R Voz Del Napo, SS, desde Tena, com 2,5 kW, Om e YL om nx, falavam sobre o acidente da 
Air France, as 0113 “Sintonizam Voz Del Napo”, anúncios, 25322 (JJFS-B)
3325 0900 07/06 PAPUA NEW GUiNEA, R.Buka, *presumida*, em Pidgin, desde  Kieta, com 10 kW, Om Talk, curtas mx e 
Om volta a falar, sinal degradando, 25332 (JJFS-B)
3335 0816 06/06 PAPUA NEW GUiNEA, R.East Sepik, *presumida*, em Pidgin,  desde Wewak, com 10 kW, mx, as 0830 
UTC YL Talk, forte QRm de radioamador, 22322 (JJFS-B)
3345 0310 06/06 SOUTH AFRiCA, Channel Africa, EE, desde meyerton, com 100  kW, Om e YL Talk e logo após iD, parece 
uma entrevista no estúdio com uma jovem, 35333 (JJFS-B)
3396 0045 06/06 ZimBABWE, R Zimbabwe, em Shona/Ndebele, desde Gweru, com 50  kW, mx típica Africana e curtas 
falas do Om, 25332 (JJFS-B)
3905 0840 07/06 PAPUA NEW GUiNEA, R New ireland, em Pidgin, desde Kavieng,  com 10 kW, Om fala entre curtas e 
inteiras mx country, 25332 (JJFS-B)
3925 0850 07/06 JAPAN, R Nikkey 1, em Japanese, desde Nemuro, com 10 kW, mx, Om Talk e logo após mais mx, as 
vezes Om fala em meio a mx instrumental,  25332, (JJFS-B)
3930 0152 06/06 KURDiSTAN, R.Voice of Kurdistan, em Kurdistan, mx árabe, Om Talk, as 0158 UTC forte QRm não 
identificado, as 0200 UTC um cântico do Alcorão, após Om curta fala e o que parece ser um hino, sinal melhora, mas a 
QRm é forte, 22332 (JJFS-B)
3955 2125 06/06 GERMANY, KBS Word Radio, EE, desde Skelton, com 300 kW, OM e YL ,,apresentam noticias, as 2127 
UTC iD e fim tx, 35343 (JJFS-B)
3985 0030 06/06 CROATiA, R Croatian, em Croatian, desde Deanovec, com 100 kW, YL entrevista Om, 25332 (JJFS-B)
3965 2127 06/06 FRANCE, R Taiwan, GG, desde issoudun, com 250 kW, Om Talk e x, as 2130 UTC iD, 35333 (JJFS-B)
4765 0058 06/06 TADZHiKiSTAN, Tajik Radio 1, em Tajik, desde  Dushanbe-Yangiyul, com 100 kW, iD por Om e hino 
nacional, 35333 (JJFS-B)
4790 0502 06/06 PERU, R Vision, SS, desde Chiclayo, com 0,5 kW, Om Talk e iD, após continuação do programa religioso, 
24332 (JJFS-B)
4845 0142 06/06 BRASIL, R Cultura de Manaus, PP, desde Manaus, com 10 kW,  falando sobre saída de barcos, 
uma “festa do interior” com bandas e concursos de pesca, mx de Katia (cantora lançada por Roberto Carlos na  
década de 70), 25332 (JJFS-B)
4910 0823 06/06 AUSTRALiA, ABC Northern Territory, EE, desde Tennant Creek,  com 50 kW, durante a escuta uma QRm 
que parece ser elétrica (tipo carregador, mas não tinha nada na fazenda) não identificada, Om Talk, uma entrevista no 
estúdio, as 0825 YL entra na conversa, as 0829 UTC iD, as 0830 UTC saiu do ar, 25332 (JJFS-B)
5005 0508 06/06 GUiNEA ECUATORiAL , SS, desde Bata com 50 kW, mx típica  Africana, após a mx um sinal bip curta 
fala do Om e volta seqüência de mx, 34333 (JJFS-B)
5010 2055 06/06 MADAGASCAR, R.Madagasikara, em Malagasy, desde Antananarivo, com 100 kW, mx típica Africana, 
entre as musicas Om Talk, 34333 (JJFS-B)
5045 0514 06/06 BRASiL, R Guaruja Paulista, PP, desde Guaruja, com 0,25 kW,iD completa, 25432 (JJFS-B)
5915 0536 06/06 ZAmBiA, Zambia NBC Radio 1, em Vernacular, desde Lusaka, com 100 kW, Om e YL Talk em estúdio 
animadamente, 34333 (JJFS-B)
5995 0833 07/06 AUSTRALiA, R Australia, EE, longa conversa entre Om e YL, sinal degradando a partir das 0845 UTC, 
25332 (JJFS-B)
6000 0745 07/06 BRASIL, R Guaíba, PP, desde Porto Alegre RS, com 10 kW, uma, chamada do programa “Guaíba 
Ecologia”, px “A música da Guaíba”, 25332 (JJFS-B)
6015 0410 06/06 TANZANiA, VO. Tanzania Zanzibar, em Swahili, desde Dole, com  50 kW, Om Talk, as 0415 UTC YL entra 
na conversa, 33333 (JJFS-B)
6045 0544 06/06 ZimBABWE, R.Zimbabwe, em Shona/Ndebele/ , desde Gweru, com  50 kW, Om Talk com fundo musical 
instrumental, como que lendo uma poesia,  25332 (JJFS-B)
6070 0455 06/06 CANADA, CFRX Toronto, EE, desde Toronto, com 1 kW, uma  conversa animada no estúdio entre Oms, 
as 0500 UTC iD e nx, 35433
6075 0851 06/06 BOLiViA, Radio Causauki Coca, SS, desde lauca, mx Boliviana, YL Talk e iD, anuncio “aos companheiros 
e companheiras” de um sindicato, 33433 (JJFS-B)
6105 0255 06/06 UNID , SS, uma conversa animada em estúdio entre 2 OMs, após  anúncios, Cita o nome Laura,as 0259 
UTC forte QRm da R Liberty na mesma  freqüência, 22332 (JJFS-B)
6110 0425 06/06 ETHiOPiA, R Fana, em Amharic, desde Addis Ababa, com 100  kW, mx árabe, as 0429 UTC YL fala 
pausadamente, suavemente, 35333 (JJFS-B)
6160 0242 06/06 CANADA, R CKZU Vancouver, EE, desde Vancouver, com 0,5 kW, moderada QRM da R Nederland 
em 6165 kHz, uma animada conversa entre Oms e YL  no estúdio, as 0243 YL chega a cantar um trecho de música e os 
apresentadores riem, o SINPO do horário do primeiro horário da escuta, mais o sinal melhora madrugada a dentro, 22332, 
voltando as 0347 UTC um programa  sobre Blues, as 0359 UTC iD por Om, sinal nesse horário já 24332 (JJFS-B)



6165 0437 06/06 ZAmBiA, R Zambia 2, EE, desde Lusaka, com 100 kW, dois Oms  Talk, varia menções a Zambia, sinal 
melhorando, 35433 (JJFS-B)
6174 0025 07/06 PERU, R.Tawantinsuyo, SS, desde Cusco, com 1 kW, mx, Om fala animadamente, as 0030 UTC iD por 
Om, 34333 (JJFS-B)
6600 0915 07/06 KOREA SOUTH, Voice of the People, em Korean, desde yonggi-do, com 50 kW, Om Talk e após YL fala 
exaltadamente, 35433 (JJFS-B)
11925 0821 07/06 RUSSiA, R.Tatarstan, em Tatar ou Russian (parecia russo), Sâmara, com 100 kW, YL Talk, após ópera 
por fv, após a mx Om Talk e faz comentários sobre a música, é um px de ópera (ou da cantora de ópera), uma dramatização 
por Om e YL e logo após uma ópera, sinal degradando, 34443 (JJFS-B)

ESCUTAS DE ARNALDO SLAEN, BUENOS AIRES,ARGENTINA
 
CLANDESTiNA
6518, Voice of the People, via Goyang, South Korea, 2010-2016, June 14,  Korean,  local songs and short announcement 
by female, 24432
CLANDESTiNA
6300 RADS-Radio Nacional Saharaui, 2220-2232, June 12, Arabic,  many talks and some music, 24342
BOLIVIA
6075 Radio Kawsachun Coca, Lauca Ñ, 1050-1057,  June 13, Aymara,  short talks in aymara language about the Peru´s 
farmers. 34433 (best reception from 11 UTC).
VENEZUELA
6180 Radio Nacional de Venezuela via RHC, 1033-1040, June 13, Spanish, DX  programme: "Contacto con los Diexistas". 
letters and short basic talks about DX (SiNPO code, etc). Conduced by Cristina Lopez & Freddy Santos. D as: "Radio 
Nacional de Venezuela, Canal internacional", 34433

ESCUTAS DE ANKER PETERSEN, SKOVLUNDE, DINAMARCA
AOR 7030PLUS, LONGWIRE 28 METROS
 
3396.00    2225-2235    ZWE    14.06    ZBC, Guineafowl, Gweru    Vernacular ann, Afropop    34343    AP-DNK
4451.19    2230-2339*    BOL    13+14.06    R Santa Ana, Santa Ana del Yacuma    Spanish fast talk and music    15311    
carrier disappeared at 2339*    AP-DNK
4699.35    2235-0130    BOL    08+14.06    R San miguel, Riberalta    Spanish talk and hymns    25232    AP-DNK
4716.70    2240-0120    BOL    14+17.06    R Yatun Ayllu Yura, Yura    Spanish talk    25232    AP-DNK
4790.02    0125-0455    PRU    08+13.06    R Visión, Chiclayo    Spanish religious talk by two men, also music same evening 
at 2355    25232    AP-DNK
4805.00    2245-2255    B    14.06    R Difusora do Amazonas, Manaus, AM    Portuguese football report    34333    QRM 
China 4800    AP-DNK
4845.25    2245-2255    B    14.06    R Cultura Ondas Tropicaus, manaus, Am    Portuguese ann, Brazilian pop songs    43443    
mauritania was off the air, but some CODAR QRm    AP-DNK
4925.24    0150-0157*    B    17.06    R Educacão Rural, Tefé, Am    Portuguese hymn and religious talk by a man and a 
woman - cut off in midsentence    24333 utility QRm
4940    2345-2400    ???    13.06    UNiD    talk in UNiD language, jingle 2349 and music    15111    AiR Guwahati not heard 
at *0000    AP-DNK
5580.30    0055-0115    BOL    08.06    R San José, San José de Chiquitos    Spanish talk    15121    AP-DNK
6070    1655-1710    BLR    16.06    Belaruskaje Radyjo 1, Brest    Belarusian ann, pop songs    33423    heard // 6010, 6040, 
6080, 6115, 7130 and 7280    AP-DNK
7265    1700-1710    BLR    16.06    Belaruskaje Radyjo 2, Hrodna    Belarusian conversation under heavy noise QRM    
32432    AP-DNK
9495    0130-0150    iRN    17.06    Voice of Justice, Teheran    English iD, muslim prayer, English comments about the 
presidential election, explaining that the minority has to accept the majority of votes. Congratulations to the re-elected 
President from a Mr. Abdullah in Palestine    55444    AP-DNK

ESCUTAS DE CARLOS GONçALVES, LISBOA, PORTUGAL
 
BRAZIL
60 m/5 mHz band conditions must have been very good at least yesterday, 13 Jun, with several good signals received via 
the inv. V.



9530 R.Transmundial, Stª mª RS, 2144-2152, 13 Jun, rlgs. propag.; 35422.
9581.6 R.Globo, Rio de Janº RJ, 2142-2151, 13 Jun, preacher shouting iPDA  propag.; 34432.
ETHiOPiA
Re. BC-DX 916 of 13Jun'09:
" ETHiOPiA/NiGER   9704.176  La Voix du Sahel, ... ebenfalls noch gut in Schuss mit SiO 353, aber steigendem Rauschen 
... 0910 UT. (Nils Schiffhauer-D  DK8OK, A-DX June 6)  Rather ETH, usually on 9704.186 "
Yes, it's rather ETH as NGR  is, at least apparently, mute for many, many weeks - months even.  As for the increasing noise 
(at 0910?) reported by  Nils Schiffhauer, i'd say it is highly dependent upon the receiving  conditions.
6030 R.Oromiya (p), Geja Dera, 1645-1812 (they were off at 1900), 13 Jun,  Oromo (listed), folk songs, news (p), 1800-
1806; 25332 but improving up to  1800 when there was QRm de CRi in English at 1800.
EUROPirates
3899.8 Zender Sallandse Boer, HOL, 2135-..., 13 Jun, Dutch, pops; 35332.
3905 Piepzender, HOL, 2137-..., 13 Jun, Dutch, pops, talks; 25331.
3925.2 Laser 558?, site?, 2139-..., 13 Jun, pops; 15331.
5825 R.Rapido, site?, 2151-..., 13 Jun, pops; 34432.
6220 mystery R, i (p), 1750-..., English, music, iDs; 45433.
6870 R.Playback int'l, i (p), 2101-..., 12 Jun, English, music, iDs; 45433.
 AUSTRALiA
5025 VL8K, Katherine NT, 2142-2156, 04 Jun, English, songs, phone-ins abt.  home politics; 35432; VL8A 4835 & VL8T 
4910 airing different prgr.
11695 R.Australia, Shepp. ViC, 2131-2203, 05 Jun, English to Asia, "Am" prgr  with rpts. on iran & the US president's Cairo 
speech; indonesian at 2200, starting with "warta berita", news; 35433.
BRAZIL
5990 R.Senado, Parque do Rodeador DF, 2151-2213, 04 Jun, Thursday Senate session relay(focusing on Piauí state) 
interrupted for A Voz do Brasil at 2200; 55433. (Carlos Gonçalves - POR)
CHINA
7130 CNR (-1?), Xi'an site?, 1758-1800*, 05 Jun, mandarin, light songs,a nnouncements followed by TS and tx closure; 35333.
7185 CNR, site?, 1555-1615, 06 Jun, mandarin, talks; 15421.
CLANDESTiNE
6518 Voice of the People, Goyang, South Korean, 2106-2120, 05 Jun, Korean to  N. Korea, talks; 25342; not audible on the 
usual \\ fqs of 3912 & 6600.
ERiTREA
7175 Voice of the Broad masses [of Eritrea], Asmara, 1832-1909, 06 Jun, Arabic, newscast (p), tunes, interviews; 45433.
ETHiOPiA
7110 R.Ethiopia, Geja Dera, 1730-1814, 06 Jun, Vernacular, talks &  interviews; 45444.
KOREA, North
7100 Voice of Korea, Kujang, 1751-1757*, 05 Jun, Arabic to mE+Afr., Korean songs, iD; 35322.
SOMALIA
7145 R.Hargeisa, Hargeisa, Somaliland, 1734-1826, 06 Jun, Somali, talks & local songs; 45433.

ESCUTAS DE ROBERT WILKNER, POMPANO BEACh, FL, ESTADOS UNIDOS
 
4412.31 Unid  carrier Harmonic ? 1020  9 June
4451.20 Bolivia, Radio Santa  Ana, Santa Ana de Yacuma 2335 to 2342; off   at recheck. tnx log by Rogildo Fontenelle 
Aragão and monitoring by Lúcio Otávio Bobrowiec . 9 June [Wilkner]
4857.41 Peru Radio La Hora,  Cusco  2330 too 2355.
5446.5  AFRTS Saddlebunch Key, Florida // Guam 1015 -1020 on 9 June.
5765, AFRTS, Barrigada, Guam 1015 - 1020 financial news and iD for  National Public Radio, 9 June same time 10 June. 
Good signal. 
6104.43 mexico  mérida XEQm  1058 transmitter on, drift to .65 then .52  music and yl; 1110 transmitter off. 1120 sudden on 
with yl om music, strong signal 9 June. Thanks John Herkimer. Being received well all over Florida

ESCUTAS DE GLENN hAUSER, ENID-OK, ESTADOS UNIDOS
 
CUBA [and non]. Another colossal tape mixup(?) at RHC: June 17 at 0533 tuning across 11760 i find RHC in Portuguese instead 
of English. Probably started at 0500. Portuguese was // 6010 and 6060, while correct English was on 6000 and 6140.
Another colossal waste of precious energy by RHC, June 19 at 1225, just open carrier on 9600, and still several minutes 
later. All the other frequencies on 6, 11 and 13 mHz were funxioning normally in Spanish. By 1248 recheck, 9600 was back 



in business. Rather, 12000 was buried under VOR in Chinese // 7300.
EAST TURKiSTAN. 17650 with W&m conversation in Chinese, June 19 at 1250, fair signal with fading. Not // CNR1 
jammers on 11805, 11825, etc. What does PWBR `2009` say? CRi via Kashi in French! Definitely not French, but per Aoki 
it is Kashi, CRi in Chinese from 1200, 308 degrees toward Europe. Only Asian signal on band at this hou.
FRANCE [non]. RFi, 13640 via Guiana French, once again running past scheduled 1230*, June 19 at 1244 with music, 
break for iD. The strike must still be ongoing.
TAiWAN [non]. RTi confirmed with new 0500 English relay via WYFR: UT Wednesday June 17 at 0544 on 5950, Chinese 
classical music rudely interrupted for RTi iD in English, Jade Bells & Bamboo Pipes, with Carson Wong, then into another 
selexion. VG reception here of course. 
BRAZIL. missed checking last UT Sunday, a week after the first appearance of RNA on 6500 instead of 6185, but June 14 
at 0513, it was back on 6185 as usual colliding with and atop XEPPm, nothing but the ute on 6500.
CHINA. Firedrake check June 14: around 1330 poor on 9400; at 1351, very poor but detectable on 14420, same at 
1355 on 18320.
CUBA. RHC was way off schedule UT Sunday June 14, with DXers Unlimited just ending at 0522 on 6140, which means it 
started around 0505 instead of 0535. Or a permanent change? Also heard Arnie giving a propagation forecast toward the end 
of the Spanish DX program En Contacto, June 15 at 1346 on 11760. He had been absent from that show for quite a while.
KOREA NORTH [and non]. 7460 with big blob of noise, not the Cuban kind, atop barely discernible talk, June 15 at 1108; 
listened harder around 1130 and sounded like Korean underneath. Then looked up in Aoki, the answer: Juche jamming 
against R. Free North Korea, 11-12, 100 kW, 60 degrees via Tashkent, UZBEKiSTAN.
KURDiSTAN [non]. 11530 with unholy mix of Kurdish(?) talk and Christian music, both weak, June 15 at 0439. it`s the 
collision of Denge mezopotamya via Ukraine, and WYFR in Portuguese, both of which start 11530 at 0400.
ViETNAm [non]. 6175 with mideast-sounding music UT Sunday June 14 at 0514, until some lyrix in Vietnamese appeared, 
and later announcement in Viet, reassuring us this was just VOV via Sackville. 
ANGUILLA. 11775, June 12 at 1330, PmS in the clear without crosstalk from 1610 programming. Also checked June 13: 
until 1330 sharp, could only hear DGS from this, but with SAH, Chinese mix from the jammer. Then DGS also in clear. i 
suspect the problem has not really been solved, but the power on 1610 during the morning reduced to the point where it 
does not get into the 11775 transmitter; elsewhen, the originally licensed 100 kW 1610 frequency is running a Nautel at full 
50 kW power, ex-25 kW.
ARGENTiNA. Carrier quite close to 15344, not 15345, at 2145 June 11 and still after 2200, as i check the portable DX-398 in 
the yard while computer noise reigns inside. Assume this is RAE in a typical variation, not morocco. Recheck at 2345 found 
15344 a bit stronger with some Spanish-sounding audio.
Tried again June 12 at 2128, this time with an external antenna clipped onto DX-398, and a bit more signal arrived, as heard 
RAE iD, presumably during German hour, still very poor. No sign of morocco, presumably closing 15345 at 2100* now, and 
Argentina was again quite close to 15344, not 15345. Benelux reports also put it near 15344.
CHINA [and non]. Firedrake check June 13: at 1320 better on 9000 than not // 8400. At 1337, good on 15610 rather than 
15600, // 8400 but not // 9000. At the moment 15610 was all-drumming; still very good at 1409. At 1412 audible on 14420 
with `ramshorn` segment, not // 15610. Nothing on the June 13 edition of Aoki to account for ChiCom jamming on either 
15610 or 15600, so we assume it`s tracking another Sound of Hope sault.
BTW, EiBi shows a mandarin broadcast from Saudi Arabia at 0800-1000 on 15610, but it`s not in Aoki, WRTH 2009 or A-09; 
an unfulfilled plan, or canceled? No mandarin (or `Chinese`) at all from BSKSA in WRTH 2008 either. if it did exist, would 
the ChiCom jam it too?.
INDONESIA. i make almost daily chex of VOi`s English hour at 1300 on 9525, lest they jump again to 11785 without notice. 
June 12 at 1342 all i could get was a weak carrier on the inside antenna during T-storm, but at 1402, CRi Russian did have 
a SAH, so believe VOi was still there. Back on external antenna next day, June 13 at 1313, usual YL announcer was ending 
news with headlines. Somewhat undermodulated but otherwise clear; by 1345 had faded to very poor level.
ANGUILLA. June 11 seems to be a watershed date. Not only does VOi lose its modulation, but Pastor melissa Scott is in 
the clear without the crosstalk from 1610 programming which has been heard daily for a couple of weeks in the mornings. 
June 11 at 1347 check. Defunct Gene Scott also in the clear at 1502 check.
CHINA. Firedrake check June 11 at 1356: poor on 14420 and 9000, not heard anywhere else, such as 13970.
GUIANA FRENCH. 13640 with strong open carrier, some fading, June 11 at 1355-1357*. Strongly suspect montsinéry, 
which uses this frequency supposedly only until 1230. 57 minutes past the hour is a favorite cutoff time from numerous 
automated sites, and i suspect some misprogramming here, possibly connected with the RFi strike. This frequency has 
been heard before on the air at times well beyond its schedule.
INDONESIA. Surprised to hear an open carrier on 9525, June 11 at 1330, no hum. Listening closer, I can barely detect a 
YL speaking, sounds like the usual VOi hostess in English, but now barely modulated. Getting rid of the hum is fine, but not 
the rest of the modulation.
KOREA NORTH. VOK frequently has transmitter problems on 11735, such as June 11 at 1350 when the Chinese 
service frequency was warbling with rumble and whine, QRming itself; and with BFO seemed centered closer to 
11734.6. 11710 in English by comparison was fine; and VOK`s technical prowess suffered by comparison to adjacent 
VOA in Korean, quite clear on 11740.



RUSSIA [and non]. 12000 with disco-beat music mixing at about equal level with RHC sports report in Spanish. That`s the 
V. of Russia khlash from Khabarovsk. They took turns dominating, June 11 at 1340.
ALBANIA. R. Tirana, 13640, only and therefore best signal from Europe on 22m, S9+18, June 8 at 2025 with sports roundup 
in English, 2027:30 closing, theme, and off by 2028.
ARGENTiNA [and non]. 15345, June 8 at 2036, fast SAH from two carriers, no doubt the usual collision between RAE and 
morocco; but as both vary up to 1 kHz, remarkable that they should happen to land in SAH range of each other. Could not 
hang around until 2100 to confirm whether RTm is now closing an hour earlier due to DST which started June 1, thus freeing 
15345 for RAE to reach Europe in German until 2200, but would-be listeners there should check it. 
INDONESIA. VOi, 9525, June 9 at 1302, W&m conversing about Banjarmasin, as for yet another Tuesday, the VOi English 
show linx up with RRi Banjarmasin. This has been going on every Tuesday since first noticed in April. He said it was also 
on Fm 95.2 there. 1306 into news from Anita in the Jakarta studio. At 1333 ending Focus, and into more from and about 
Banjarmasin, Kalimantan; 1338 produced piece with YL. Unfortunately, tho there is still no QRm, the accents, hum, and 
somewhat undermodulation make it difficult to read.
U S A [and non]. WRmi, 9955, June 8 at 2037 with KBS World Radio via WRN; very good, no jamming. However, June 9 at 
1419, during R. Prague relay, heavy jamming was still running.
U S A [and non]. Another sporadic E morning causing WWCR to inboom on 13845 and 15825, June 9 at 1348; 13845, BTW, 
lacked any crosstalk, and 15825 still had the squeal. So naturally i checked 18770 for the WWRB harmonic 2 x 9385, and 
there it was fading S6-S9 with someone other than Brother Scare preaching. i could even detect the 18770 carrier on the 
DX-390 with internal reel-out antenna.
Strangely, there was no axion on 15 or 12m, but CB 27 mHz channels were hopping, and some hams on 10m, such as 
VE3TmG around 28395 at 1351.
This time Es reached VHF, and at 1426 UT on channel 2 saw WESH news from Daytona Beach FL; at 1436 probably the 
same NBC station infaded again running a crawl in Spanish with an 800 number, no doubt about their impending closedown 
of analog channel 2 on June 12. i will really miss this ``common`` Es catch i have seen from OK every summer i have been 
here since 1961, as it banishes itself to DTV channel 11.
There has been a DTV on channel 2 from FL, WTWC in Tallahassee, which some have DXed, but not me; it`s closer than 
ideal skip distance, and it`s going back to channel 40 permanently.



ACORDO DE RECiPROCiDADE FiRmADO ENTRE RADiOAmADORES PORTUGUESES E BRASiLEiROS.
Em 17 de Março de 1972 foi celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, um Convénio 
sobre Radioamadorismo, muitas vezes designado por acordo de reciprocidade.   
Este convénio mantém o seu interesse, dadas as estreitas relações entre os amadores dos dois países e o facto de a 
legislação de ambos continuar a prever a possibilidade dos amadores poderem operar em cada um dos países.   
Neste contexto e na sequência de contactos que têm vindo a ser estabelecidos com a Administração Brasileira que nos 
permitiu conhecer as provas a que os amadores daquele país são submetidos, tornou-se possível proceder à equiparação 
dos amadores brasileiros titulares de Certificado de Operador de Estação de Radioamador (COER) da classe A ou B, às 
categorias 1 ou 2, respectivamente.  Para além disso, possibilitou-se que o amador brasileiro da classe A ou B, que se 
desloque temporariamente a Portugal, opere estações de amador sem necessidade de licença, autorização ou  certificação 
adicional, devendo apenas observar as condições técnicas fixadas na legislação aplicável.   
Neste contexto, competindo ao iCP-ANACOm, ao abrigo do nº 4 do artigo 8º do DL 53/2009, de 2 de março, publicitar 
quais os documentos habilitantes válidos nos países com os quais Portugal tenha acordos de reciprocidade, o que faz no 
documento “Procedimentos previstos no Decreto-Lei nº 53/2009, 2 de março que define as regras aplicáveis aos serviços 
de amador e de amador por satélite”, serão feitas as adequadas alterações nas partes III,VI e IX.
Fonte: iCP-ANACOm - Autoridade Nacional de Comunicações. Documento a consultar em http://www.anacom.pt/render.jsp?contentid=931324 
mas ainda sem as alterações propostas que serão publicadas em breve. 
(Via Carlos Gonçalves – Portugal – lista Radio Escutas) 

EXCELENTE FiLmE SOBRE RáDiO PiRATA DOS ANOS 60.
O filme “The Boat That Rocked”, escrito e 
dirigido por Richard Curtis, foi lançado, neste 
ano, e tem como argumento, uma emissora 
de Rádio pirata, que opera, nos anos 60,  
desde um barco, no Mar do Norte.
Richard Curtis é o mesmo diretor do sucesso, 
“Quatro Casamentos e um funeral”, e 
apresenta em “The Boat That Rocked”, uma 
comédia, com muita aventura e emoção 
e principalmente muita música. A versão 
espanhola deste filme recebeu o nome de 
“Radio Encubierta”, e no Brasil recebeu 
o nome de “Os Piratas do Rock”, é uma 
película inspirada na revolução das rádios 
piratas britânicas dos anos de 1960, o filme 
conta a história de um grupo de amigos DJs 
que monta uma emissora num grande navio 
de pesca atracado na costa da Inglaterra. 
O ano é 1966, quando a principal rádio do 
país, a BBC, dedicava apenas duas horas 
por semana tocando rock and roll. Eis que 

uma emissora pirata cria uma programação de rock 24 horas por dia. O sucesso é imediato. Cerca de 25 milhões de 
pessoas sintonizam a rádio diariamente - mais da metade da população inteira da Inglaterra.

FmS iNDiANAS, iNTERESSADAS NO DRm.
No dia 28 de maio passado foi realizado, em munbai, na índia,  um evento, patrocinado pelo DRm Digital Radio mondiale, 
intitulado “Digital Broadcast – Changing the World of Radio’”. Esta sessão recebeu apoio toal dos radiodifusores comerciais 
de FM na Índia, tendo a participação de delegados da maioria das maiores empresas indianas FM broadcast, e os 
parfticipantes ficaram vivamente interessado no processo digital de radio difusão.
A notícia veio da lista HCDX, que informa que  o texto completo da notícia poderá ser lido no endereço eletrônico: 
http://www.drm.org/fileadmin/media/downloads/DRm_iRF09_Press_Release_2009-05-27_v3.pdf



OS DEXiSTAS AUSTRALiANOS ESTãO SATiSFEiTOS COm A PROPAGAçãO.
O Australian DX Report, n° 153, nos mostra que os dexistas Australianos estão tendo ótimos motivos para se alegrarem, 
pois a propagação tem lhes apresentado ótimas condições neste verão (local), na bamda de 41 metros, onde se consegue 
boas captações a partir de meados da manhã, ao longo do dia e até meados do entardecer. Eles possuíam anteriormente 
somente uma “janela” de recepção de 0000 ás 0400 UTC, mas agora estão com todo este período diário.
Os sinais “Shortpath” provenientes da Europa, áfrica e Oriente médio dominam o período de 0000 até 0130; e a partir de 
0130 até 0400, a propagação se abre para diversas regiões através de “longpath”.
Em 49 metros o comportamento se mantém idêntico e para as mesmas regiões em saltos de curto percurso (Shortpath) e 
com saltos de longo percurso (Longpath) á partir de 0200 UTC

ALFONSO mONTEALEGRE VAi DEiXAR A RáDiO NETHERLANDS.
O dexista Hugo López, através da 
Condig LIst, ouviu no programa 
“Amigos de la Onda Corta” , da Rádio 
Netherlands, a informação que, á 
partir de 1° de setembro próximo, 
devido sua aposentadoria, o Alfonso 
Montealegre não mais fará parte da 
Rádio Netherlands. O Alfonso 
Montealegre, junto com o Jaime 
Báguera, são os produtores do 
famoso programa dexista “Rádio 
Enlace”, uma referência dexista; e os 
radio escutas brasileiros os 
conhecem bem, pois estiveram nos 
visitando em março de 2005, e foram 
recepcionados pelos DX Clube do 
Brasil, através dos dexistas Sérgio 
Dória Partamian, Pedro de Castro e 
Renato Uliana, que os acompanharam 
no programa Encontro DX. Maiores 

detalhes desta visita podem ser verificado na cobertura completa da visita, feita pelo Renato Uliana, e postada no site 
Amantes do Rádio”, no endereço eletrônico http://www.amantesdoradio.com.br/nederland.htm 
A figura de Alfonso montealegre, fará muita falta ao mundo dexista, que perde muito com esta saída, tal como perderá 
também o serviço espanhol da Rádio Netherlands.
Na foto, feita em março de 2005, vemos, da esquerda para a direita: Sérgio Dória Partamian, Jaime Báguera, José moura, 
Pedro de Castro, Alfonso Montealegre, Cassiano Alves Macedo e Renato Uliana. 

íNDiA ADOTA O HORáRiO DE VERãO.
O governo da índia, adotou o horário de verão, e á partir da meia noite do dia 19 de junho, os relógios deverão ser 
adiantados em uma hora.
O secretário de imprensa do primeiro Ministro da Índia,  Abul Kalam Azad, informou que o governo está introduzindo o 
horário de verão, tal como praticado em muitas partes do mundo, numa tentativa de economizar energia, pois o país enfrenta 
escassez energética aguda, especialmente no verão. Este novo horário deverá permanecer até o mês de setembro de 
2009. Maiores detalhes em http://bdnews24.com/details.php?id=85889&cid=2

CANAL DA TV BRASiLEiRA, é CAPTADO Em PORTUGAL
No dia 30 de maio passado, o dexista manuel Jesus, de Sintra, em Portugal, captou a TV Brasil, Canal 2, sem off set, na 
freqüência de 55.250 kHz (VHF). Como disse o próprio dexista, a propagação apresenta, durante o verão europeu, estas 
difusões esporádicas multi hop, permitindo este tipo de captação. Aueles que desejarem ver um vídeo desta captação, o 
mesmo está em http://www.youtube.com/watch?v=eZ6un3d8idi 

NASA  ESTá PESQUiSANDO COmPORTAmENTO SOLAR.
A NASA, considerada a vanguarda da tecnologia espacial, irá recorrer ao antiquado meio de balões, lançou, no dia 1° de 
junyho,  um telescópio, para fazer estudos do Sol, numa travessia da Suécia ao Canadá, em um projeto onde tem parceria 
da Espanha e da Alemanha.
Este balão observatório, chamado “Sunrise” (Amanecer), permanecerá em vôo sobre o ártico, durante quase uma semana, 
após ser lançado do Cetro Espacial de Esrange, na Suécia, até aterrar no Canadá.
A NASA, informou que esta missão é parte de um projeto, que tem como propósito, obter fotografias de alta resolução 
da superfície do sol. O telescópio e sua gôndola, que pesam algumas toneladas, serão alojados em um balão maior 



que um estádio, com quase um milhão de metros cúbicos de hélio gás, que cruzará o Ártico á quase 37.000 metros de 
altitude, para observar o Sol, sendo que a gôdola do Telescópio, possui um sistema de orientação que lhe permite rotação 
horizontal visando melhores posições para as fotografias. Com esta missão e mais outras que formam o mesmo projeto, os 
cientistas esperam entender os fenômenos causados pelos campos magnéticos, da superfície solar, os quais podem estar 
associados com as manchas solares e as ejeções de massa da coroa solar, que afetam o clima na terra. 
Fonte:http://www.elcaribecdn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=209838:viajara-un-globo-para-
estudiar-sol&catid=149:espacio&itemid=171 

CORéiA CRiTiCA EUA POR SUBVENCiONAR RáDiOS QUE EmiTEm Em COREANO.
O governo da Coréia do Norte criticou duramente os Estados Unidos, por subvencionarem ás suas cadeias de rádio que 
emitem em idioma coreano, para o país comunista, alegando que isso é uma prova da sua política hostil.
Para a agência estatal coreana, KCNA, esta decisão Norte Americana é uma prova que sua política se mantém hostil ao 
governo Norte Coreano, com estas transmissões das rádio Free Ásia e Voz da América que são emissoras difusoras de 
propaganda, e defensoras do decadente estilo de vida burguês dos Estados Unidos. 
Fonte: http://www.adn.es/politica/20090601/NWS-0147-EEUU-Pyongyang-Gobierno-Obama-subvencionar.html

RáDiO VLAANDEREN iNTERNATiONAAL RETORNA áS ONDAS méDiAS.
Tal como anunciou em seu site, a Rádio Vlaanderen internationaal retomou suas emissões em Ondas médias, desde o dia 
30 de março passado. As emissões foram reiniciadas por duas emissões, “batizadas”como RVI Rádio Rádio Vlaanderen 
Info e RVI 2 Rádio Vlaanderen. As transmissões em Ondas Médias ocorrem em 927 kHz, numa freqüência que era 
anteriormente utilizadas para o serviço doméstico. (Via World DX Club).

RECORD mUNDiAL Em ESCUTA ULTRALiGHT.

O Dexista Gary Deacon, pioneiro do dexismo ULtralight, modalidade que utiliza 
pequeno receptores para dexismo em Ondas Médias, recebeu o cartão QSL da 
4MK Mackay, estação de Ondas Médias da Austrália, que opera em 1.026 kHz 
e foi por ele captada num receptor Sony SRF-M37V, batendo o recor mundial 
de distância de captação mundial na modalidade: 11.965 km. (Via Blog Cape 
DX – Gary Deacon)

VOA REALiZA COBERTURA ESPECiAL DO DiSCURSO DO PRESiDENTE.
Através de um Press Release , a Rádio A Voz da América, informa que enviará uma equipe de 8 jornalista especializados, 
ao Cairo, para cobrir o discurso, que será feito pelo presidente Barack Obama, ao povo mulçumano.. 
A emissora, pretende fornecer, para mais de duas dezenas de idiomas diferentes,  uma análise com profundidade do 
discurso. A fala do Presidente, emitida em inglês, ao vivo, será simultâneamente interpretada em persa, pashto e urdu, 
o que a nível mundial, atingirá uma platéia de 134 milhões de ouvintes, sendo que paralelamente a emissora fornecerá 
programas especiais para Washington, Cairo, Londres, Cabul e Jerusalém.
Presidente Obama iniciou sua viagem de cinco dias de terça-feira, junho 2, com uma visita à Arábia Saudita. Do Egito, ele 
vai viajar para a Alemanha para se encontrar com a Chanceler Angela Merkel e visitar o antigo campo de concentração 
nazista em Buchenwald, e na França deverá assistir cerimônias em comemoração ao 65° aniversário do Dia “D”, da  
Segunda Guerra Mundial.

RáDiO ACTiVA FOi DESTRUíDA POR iNCÊNDiO.
Um enorme incêndio destruiu completamente as instalações da Rádio Activa, uma das mais antigas emissoras da cidade 
de El Bolsón, na Argentina. A dimensão das chamas surrpendeu a todos os visinhos da localidade, e até o momento se 
desconhecem as causas deste sinistro. Por volta de 23:00 horas, os bombeiros foram alertados, porém pouco puderam 
fazer, visto que toda a estrutura, que era de madeira, já estava totalmente tomada pelo incêndio. Um dos funcionários, 
atingido por uma explosão, perdeu os sentidos, e foi removido a um hospital, porém recebeu alta logo depois. Reinaldo 
Rodriguez, o titular da emissoras, consternado se manifestou dizendo que o trabalho de anos estava convertido em cinzas. 
(Via Condig List – Arenaldo Slaen – Rio Negro On Line).

www.ondascurtas.com



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

PANORAMA  DX

BRASIL – Ao que tudo indica, as rádios marumby, de Curitiba (PR), e Transmundial, de Santa maria (RS), estão inativas, 
respectivamente, em 9515 e 9530 kHz, em 31 metros. Há algum tempo não são captadas mais no Sul do Brasil.
BRASIL – A Rádio 9 de Julho, de São Paulo (SP), está sendo captada em 9820 kHz, nos últimos dias, sem quaisquer 
problemas de modulação.
BRASIL – A Rádio Cultura Brasil, de São Paulo (SP), está sendo captada, em 9615 kHz, mas com alguns problemas técnicos.
BRASIL – Após às 1900, no Tempo Universal, a frequência de 9645 kHz passa a ser ocupada pela Rádio internacional da 
China, deixando o sinal da Bandeirantes, de São Paulo (SP), praticamente no “fundo do poço”. Pelo menos é o que ocorre 
no Sul do país. Em 13 de junho, em tal horário, o programa Concentração, apresentado por Ricardo Capriotti, deu lugar à 
programação em francês da emissora chinesa.
BRASIL – Caminhos Alternativos é um excelente programa que a Rede CBN de Rádio leva ao ar, nos sábados, entre 9h e 
10h. O programa tem como objetivo discutir os mais diferentes caminhos para o viver bem, com reportagens, entrevistas 
e as vivências das âncoras Fabíola Cidral e Petria Chaves. A dica é do Leônidas dos Santos Nascimento, de São João 
Evangelista (mG). Contatos pelo e-mail: caminhosalternativos@cbn.com.br.
BRASIL – Ao passar, em 11 de junho, às 14h, pela frequência de 9505 kHz, em 31 metros, não pude deixar de ficar atento 
à inconfundível voz e o talento de Gil Gomes, apresentado como “o maior contador de histórias do rádio brasileiro”. Foi 
como se voltasse no tempo, para a década de 1980, onde Gil fez muito sucesso, também na Record, chegando, depois, a 
trabalhar na televisão. A mesma voz, a mesma disposição e o mesmo talento!  
EQUADOR – Quem enviar um informe de recepção para a HCJB Global nos próximos dias receberá um cartão de 
confirmação QSL com a imagem antiga de Clarence moore ouvindo um programa da emissora no domingo de páscoa de 
1940. A dica é do Alberto Silva Rebolledo, de Concepción, no Chile. Ele ouviu a emissão da HCJB em alemão alto, entre 
2255 e 2315, em 12040 kHz, conduzida por Esther Neufeld. O programa apresentado era o Hörerpostsendung.   
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.
ESLOVÁQUIA – A programação em espanhol da Rádio Eslováquia Internacional pode ser captada facilmente, entre 2000 
e 2030, no Tempo Universal, em 11650 kHz.
ESTADOS UNiDOS ViA CHiLE – De forma alguma a informação de que existe uma dificuldade em conseguir talentos 
para trabalhar na programação em português da CVC, apresentada pela direção da emissora como um dos motivos 
para o seu fechamento, foi “para desmerecer os profissionais que lá labutaram”. é o que esclarece Sérgio Coelho Lara, o 
apresentador mais antigo da CVC em português. Com cinco anos de trabalho em frente aos microfones da emissora na 
condução do programa Revolução, ele não se sente desmerecido, pelo contrário, sempre foi valorizado pela estação, tanto 
é assim que poderá permanecer nos quadros da emissora atuando em outra área. “O fato é que havia uma dificuldade em 
conseguir talentos em Miami toda vez que um de nós avisava que iria sair da emissora”, esclarece. Lara também relata 
que, realmente, não tem muito lógica manter um ministério e uma emissora nos Estados Unidos. “Você manteria este 
ministério ou o levaria para o Brasil, onde a despesa é menor com funcionários e a facilidade de contatos com todo mundo 
é muito maior?”, questiona. “Verdadeiramente falando, não faz sentido”, responde.   
ESTADOS UNiDOS ViA CHiLE – Lembramos que a Rádio Christian Vision estará no ar, em português, em 15410 kHz, em 
19 metros, e também na Internet, até 30 de junho.
JAPÃO – A Rádio Japão está enviando para quem a reportar um cartão de verificação QSL que descreve as cores do verão 
na Prefeitura da cidade japonesa de Shizuoka. Quem já recebeu o QSL foi o Alberto Silva Rebolledo, de Concepción, no 
Chile. Ele reportou a transmissão em espanhol que vai ao ar, entre 0400 e 0430, em 6195 kHz, via retransmissor localizado 
em Bonaire, nas Antilhas Holandesas.
REPÚBLICA CHECA – As transmissões em espanhol da Rádio Praga vão ao ar no seguinte esquema: entre 0000 e 0027, 
em 7275 kHz, via Ascensão; das 0030 às 0057, em 7345 e 9440 kHz, diretamente de Litomysl; das 0200 às 0227, em 
6200 e 7345 kHz; das 0430 às 0457, em 9955 kHz, via miami; das 0800 às 0827, em 11600 e 15710 kHz, diretamente de 
Litomysl; das 0930 às 0957, em 9955 kHz, via miami; das 1400 às 1427, em 11625 e 13580 kHz, diretamente de Litomysl; 
entre 1800 e 1827, em 5930 e 13580 kHz; das 1900 às 1927, em 5930 kHz; das 2030 às 2057, em 5930 e 11600 kHz; das 
2300 às 2327, em 7345 kHz; das 2300 às 2357, em 11730 kHz. Todos os horários são no Tempo Universal.



ROmÊNiA – Quem enviar um informe de recepção para a emissora no mês de junho receberá um QSL que retrata um 
antigo receptor de rádio fabricado na Romênia em 1949.
RÚSSIA – 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 – Jonas Bernardino agora é o responsável pela produção e apresentação do programa Clube de Ouvintes, da 
programação em português da Voz da Rússia. Todas as mensagens para o programa devem ser enviadas para: jonas.
translator@gmail.com ou clube.vozdarussia@yahoo.com. 
SÍRIA – Já faz um ano que a espanhola Marian Galindo não atua mais na programação em espanhol da Rádio Damasco. 
Ele voltou a viver na Espanha. Permanece em frente aos microfones da emissora síria Amélia Puga, que também é a 
responsável pelo contato com os ouvintes por meio do seguinte e-mail: radiodamasco@yahoo.com.
SÍRIA – A frequência de 9330 kHz que a Rádio Damasco utiliza para transmitir sua programação em espanhol para a 
América do Sul está inativa nos últimos tempos. O canal permanece em silêncio até que os problemas técnicos sejam 
resolvidos. A informação foi repassada pela apresentadora Amélia Puga a Leônidas dos Santos Nascimento, de São João 
Evangelista (mG). Para ouvir a emissora, acesse www.aquidamasco.podomatic.com.
ViETNã ViA CANADá – A programação em espanhol da Voz do Vietnã pode ser ouvida, entre 0300 e 0330, no Tempo 
Universal, em 6175 kHz, que é via relay localizado no Canadá. 
ARGENTiNA – Já faz alguns meses que a frequência de 6060 kHz da Rádio Nacional da Argentina está emitindo espúrios 
nos canais vizinhos. Um dos prejudicados é 6010 kHz, da Rádio inconfidência, de Belo Horizonte (mG). Outro é 5955 kHz, 
da Rádio Gazeta, de São Paulo (SP). Quem alerta é o Luiz Chaine Neto, de Limeira (SP).   
BRASIL – A Rádio Senado Ondas Curtas, de Brasília (DF), foi captada, em Porto Alegre (RS), no domingo, 21 de junho, às 
8h30min, em 5990 kHz, quando ia ao ar o programa Viver da Terra. O sinal era regular.
BRASIL – Ao que tudo indica, a Rádio Gazeta, de São Paulo (SP), está inativa na frequência de 9585 kHz, assim com a 
Canção Nova, de Cachoeira Paulista (SP), em 9675 kHz. A constatação é do édison Bocorny Júnior, de Novo Hamburgo 
(RS). Segundo ele, também a frequência de 11805 kHz, da Rádio Globo, do Rio de Janeiro (RJ), também não tem sido 
captada, nos últimos dias, no Sul do Brasil.
BRASIL – As Rádios marumby, de Curitiba (PR), e Transmundial, de Santa maria (RS), voltaram a ser captadas na faixa de 
31 metros em 9515 e 9530 Khz, respectivamente. A informação é do George Cunha, de Brasília (DF), que tem monitorado 
tais canais ultimamente. Ele destaca, ainda, que a frequência de 11895 kHz, da Super Rede Boa Vontade, de Porto Alegre 
(RS), voltou a ser ouvida.   
BRASIL – Em 3325 kHz, quem transmite é a Rádio Nossa Voz, uma emissora religiosa de São Paulo (SP). A estação foi 
captada em Cornélio Procópio (PR), pelo morato, em 13 de junho, às 2041, no Tempo Universal.
BRASIL – Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de abolir o diploma de curso superior para atuar como jornalista, 
esperamos que, em breve, algum analfabeto (nada contra quem não teve a oportunidade de estudar!) se habilite a divulgar 
as ondas curtas da mesma forma que este Blog!
BRASIL - A Universidade de Brasília, em parceria com a Fundação Ford e o Instituto Brasileiro do Rádio, está realizando uma 
pesquisa pela Internet para conhecer as condições técnicas de funcionamento das rádios brasileiras e sua capacidade de adaptação 
do rádio digital. Trata-se de uma investigação inédita no país que oferecerá  informações úteis para elaborar políticas públicas para 
a implantação do rádio digital no país e definir o grau de adaptação das emissoras à nova tecnologia e o investimento que será 
necessário para fazer essa mudança. A pesquisa envolve mais de quatro mil emissoras de todo o país. Para participar é muito 
simples. Basta a emissora acessar o endereço www.lapcom.unb.br/pesquisaradiodigital e seguir as instruções.
BULGÁRIA – A programação em espanhol da Rádio Bulgária possui uma preocupação constante com o meio ambiente. 
Nas segundas-feiras, leva ao ar o segmento Temas de Ecologia. As emissões vão ao ar no seguinte esquema: entre 0100 
e 0200, em 7400 e 9400 kHz, para a América do Sul; das 0100 às 0200, em 9400 kHz, para a América Central; entre 0600 
e 0630, em 11800 e 15800 kHz, para a Europa; das 1100 às 1130, em 11800 e 15800 kHz, para a Europa; das 1630 às 
1700, em 11800 e 13800 kHz; das 2130 às 2230, em 6200 e 9800 kHz, para a Europa; entre 2300 e 2400, em 7400 e 9400 
kHz, para a América do Sul. Todos os horários são no Tempo Universal Coordenado.
CANADÁ – Já faz algumas semanas que o programa Canadá Direto, transmitido nos finais de semana pela Rádio Canadá 
Internacional, voltou a ser apresentado pelo jornalista Hector Vilar. Gilda Salomone, que anteriormente era a responsável 
pelo segmento, passou a ser assistente de Vilar. Atuam ainda Bianca Saia, em montreal; Gisele Dutra, em Vancouver; 
Leila monteiro Lins e marcelo Paolinelli, em Toronto; e Gabi Veras, em Calgary. Canadá Direto é uma revista radiofônica 
semanal que fala da relação entre Canadá e Brasil. O ouvinte tem à sua disposição reportagens, entrevistas e comentários 
sobre a economia, o comércio, a vida cotidiana no Canadá, a imigração e cultura. O programa pode ser ouvido no seguinte 
esquema: nos domingos e segundas-feiras, entre 0005 e 0035, em 6100 kHz; nas sextas, sábados e domingos, entre 2100 
e 2129, em 17860 kHz; entre 2130 e 2159, e, 15455 e 17860 kHz; das 2200 às 2229, em 17860 kHz; entre 2230 e 2259, 
em 17860 kHz; das 2300 às 2329, em 13710 kHz. Todos os horários são no Tempo Universal.  
CHINA – A emissora regional China National Radio 1, de Pequim, foi sintonizada, em Porto Alegre (RS), em 21 de junho, 
às 1121, no Tempo Universal, em 5030 kHz, emitindo em mandarim. Um bom DX para épocas de propagação ruim!
CUBA – As transmissões em português da Rádio Havana Cuba vão ao ar no seguinte esquema: entre 2200 e 2230, em 
13760 e 17705 kHz; das 2300 às 2330, nas mesmas frequências; das 2000 às 2030, em 11820 kHz, com reprise meia-hora 
mais tarde, em 11800 kHz.



ESPANHA VIA CHINA – O retransmissor chinês de Xian de 120 kW joga longe a programação em espanhol da Rádio 
Exterior de España, entre 1200 e 1400, no Tempo Universal, em 11910 kHz, que originalmente deveria atingir as Filipinas. 
O sinal tem chegado com regular sintonia no Sul do Brasil, sempre por volta de 1200.
ESPANHA – Tem tido regular sintonia, no Sul do Brasil, a programação em espanhol da Rádio Exterior de España, entre 
0400 e 0800, no Tempo Universal, na frequência de 5965 kHz.
ESTADOS UNiDOS - A Seção de Língua Portuguesa da Voz da América acaba de lançar um concurso de fotografia digital. 
Valendo um receptor de rádio a manivela e outros brindes, o interessado deverá enviar para a emissora uma fotografia que 
retrate lugares, cidades, pessoas ou coisas. Seis fotos deverão ser escolhidas para o calendário 2010 da emissora. O prazo 
para o envio das participações é 31 de julho. As fotos devem ser remetidas para o seguinte e-mail: portugues@gmail.com.
ESTADOS UNiDOS ViA ANGUiLA – A emissora religiosa do falecido Dr. Gene Scott foi captada, em 21 de junho, por volta 
de 0400, no Tempo Universal, em 6090 kHz, em 49 metros. Estava no ar uma pregação religiosa feita por uma mulher, em 
inglês. A emissora usa um retransmissor em Anguila, uma pequena ilha localizada no Caribe.
REPÚBLICA CHECA – Uma dica para ouvir a programação em espanhol da Rádio Praga é captar a emissão que vai ao ar 
entre 0000 e 0027, no Tempo Universal, em 7275 kHz, que é via relay localizado na ilha de Ascensão. O sinal tem chegado, 
no Sul do Brasil, como se fosse local.    
ROmÊNiA – A programação em espanhol da Rádio Romênia internacional, que vai ao ar, às 2100, no Tempo Universal, tem 
excelente sintonia em 9755 e 11965 kHz. Dentro da programação, destacamos os seguintes segmentos: nas segundas-feiras, 
Pro memoria; nas terças, Club de Negocios e Hispanistas Rumanos; nas quartas, Sociedad; nas quintas, Vale la pena visitar 
Rumania; nas sextas, Paseo Cultural; nos sábados, Horizonte Cultural; nos domingos, Club de Oyentes e Radio Revista.
RÚSSIA - Onda DX é o nome do programa de dexismo que a Voz da Rússia leva ao ar nas emissões, em português, das 
quartas-feiras. Tem a produção e a apresentação de Jonas Bernardino. Confira, às 2300, no Tempo Universal, em 7300, 
11510 e 11605 kHz.
RÚSSIA – A transmissão em espanhol da Voz da Rússia que vai ao ar entre 2000 e 2100, possui excelente sintonia, no Sul 
do Brasil, na freqüência de 5920 kHz.
TURQUiA – A programação em espanhol da Voz da Turquia possui regular sintonia, na América do Sul, das 0100 às 0200, 
no Tempo Universal, em 9870 kHz.
ViETNã ViA CANADá – A programação em espanhol da Voz do Vietnã pode ser captada, entre 0300 e 0330, no Tempo 
Universal, em 6175 kHz, que é via relay localizado no Canadá.

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


