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Participe do Boletim Contato DX. 
Nos informe sobre suas atividades, notícias, DX-expedições, contestes, concursos, encontros, etc.; 
colabore com o Boletim Contato DX  para que o radioamadorismo e o radioescuta esteja sempre 
informado e preparado para as atividades relacionadas a este hobby.Os leitores (as) também poderão 
encontrar outras informações acessando o blog: http://repetidoralabreguara.blogspot.com. 
 
 

 
 
 

LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO 

LABRE -SP 
São Paulo, 06 de outubro 2010. 

CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ELEITORAL 

 
Na qualidade de Presidente do Conselho Estadual da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, LABRE-SP - CNPJ 

62.041.256/0001-02 - Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345 "A", Carrão - São Paulo-SP. Conforme prerrogativa a mim conferida, 

pelo Estatuto Social,Regimento Interno do CE e Regimento Eleitoral, pelo presente documento, convoco todos os senhores 

associados em condições de elegibilidade ao cargo de Conselheiro Estadual, a se inscreverem a partir de 15 de outubro de 

2010 

até o dia 15 de Novembro, no livro próprio que ficará na Secretaria, no horário das 09:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-

feira 

e aos sábados das 09:00 às 12:00 horas. São condições para a elegibilidade, de acordo com o artigo 2º do Regimento Eleitoral 

registrado sob nº 538199 em 27/09/2007 no 4°. Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 

Comarca de São Paulo – Capital – Cartório Medeiros. 

“Art. 2º - São condições de elegibilidade, de acordo com o Estatuto Social: 

I – Ser Radioamador, ter mais de 18 anos de idade na data de inscrição e estar em dia com suas obrigações sociais. 

“II – Para o cargo de Conselheiro Estadual: a) contar com mais de dois anos de filiação ao quadro social até a data da eleição”. 

A data da eleição será dia 11 de dezembro de 2010 e obedecerá aos trâmites descritos no Regimento Eleitoral. 

O Regimento Eleitoral poderá ser consultado em sua íntegra no “site” da Liga em: 

http://www.labre-sp.org.br/index.php?xid=/docs/conselho 

Ficam nomeados para a Junta eleitoral os seguintes associados: 

- WALTER ROBERTO CAVICHIOLI – PY2IAY 

- HELIO POLILO – PY2LL 

- JOSE EDUARDO DORIA – PY2DOR 

Atenciosamente. 
João Alexandre Rabelo dos Santos – PY2AN 

Presidente do Conselho - 2010 
Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345 A – Tatuapé – 03071-080 – São Paulo–SP Caixa Postal 22 – 01032-970 – São Paulo–SP Fone: (11) 2093- 
9888 – Fax: (11) 2294-1047 Site: www.labre-sp.org.br – E-mail: labresp@labre-sp.org.br 
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PROGRAMAÇÃO DE FÓRUNS E PALESTRAS 2010 
 

13/11/10 (SÁBADO) 
 

11:00h  
 

Palestrante: Paulo Sérgio Feijão,  
 

Duração: 1 hora 
 

Tema: PROJETO EDUCANDO PARA A VIDA 
 

Explanação do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal da Defesa e 
Cidadania com crianças do município, onde, além de aprenderem nocões de 
ética e cidadania, tem recebido orientação quano a esportes e se inteirando 

do mundo radioamadorístico. 
 

14:00h  
 

Palestrante: Edson W. R. Pereira, PU1JTE, N1VTN, JF1AFN 
 

Duração: 2 horas 
 

Tema: RÁDIO DEFINIDO POR SOFTWARE (SDR) E SUAS APLICAÇÕES NO 
RADIOAMADORISMO 

 
•Apresentação dos conceitos básicos dos princípios usados nos SDR; 

 
•Um resumo do corrente estado da arte; 

 
•SDR como uma plataforma para experimentação; 

 
•Demonstração de algumas aplicações.  

 
16:30h 

Palestrante: João Roberto S. Gandara Ferreira, PY2JF, Diretor Técnico do 
CRAM - Clube de Radioamadores de Americana 

Duração: 2 horas incluindo sessão de perguntas e respostas 
Tema: ESTAÇÕES REPETIDORAS VHF/UHF 
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Radioamador com mais de 25 anos de experiência em instalação de estações 
repetidoras discutirá assuntos relacionados ao funcionamento, equipamentos 
necessários, obtenção de licença de funcionamento, instalação e manutenção 

de repetidoras analógicas e digitais. 
 

Tópicos: 
•O que são e como funcionam; 

 
•Equipamentos necessários e seus custos; 

 
•Escolha do local de instalação; 

 
•Escolha de antenas e duplexadores; 

 
•Manutenção; 

 
•Analógica x Digital (D-Star); 

 
•Conexão com Echolink; 

 
•Perguntas e respostas sobre o tema.  

 
14/11/2010 (DOMINGO) 

 
10:30h 

Palestrante: Alexandre Grimberg, PY1AHD 
 

Duração: 30 minutos 
 

Tema: DESVENDANDO OS MISTÉRIOS DAS ANTENAS LOOP MAGNÉTICAS 
•Definindo os limites das frequências de cobertura; 

 
•Escolhendo o capacitor variável; 

•Como obter o máximo benefício das Antenas Loop Magnéticas 
 

11:30h 
 

Palestrante: Luciano, PY8AZT 
 

Duração: 1 hora 
 

Tema: Integração Rádio/computador 
Será apresentada uma simulação de contatos (QSO´s) 

 
14:00h 

Palestrante: Rafael Diniz 
 

Duração: 2 horas 
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Tema: A escolha do padrão de rádio digital e o padrão DRM como a melhor 
opção para o SBRD (Sistema Brasileiro de Rádio Digital) 

 
Será abordado o importante tema da escolha do padrão técnico de Rádio 
Digital para o RBRD (Sistema Brasileiro de Rádio Digital) que está na 

iminência de ser definido, assim como a apresentação do padrão DRM de Rádio 
Digital, um padrão aberto que permite a radiodifusão sonora digital na faixa 

de Ondas Longas, Médias, Curtas e VHF banda 1 e 2 com boa qualidade de áudio 
e que por nós é defendido para o SBRD. Apresentação prática de uma 

transmissão/recepção DRM na faixa de Ondas Curtas e do projeto DRM-Brasil. 
 

16:30h  
 

Palestrante: Paulo Sérgio Feijão,  
 

Duração: 1 hora 
 

Tema: PROJETO EDUCANDO PARA A VIDA 
 

Explanação do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal da Defesa e 
Cidadania com crianças do município, onde, além de aprenderem nocões de 
ética e cidadania, tem recebido orientação quano a esportes e se inteirando 

do mundo radioamadorístico. 
 

Atenciosamente, 
 

Erwin Hübsch Neto 
Organizador  

FENARCOM  
 

www.fenarcom.com.br 
 

Tel (19) 3801-1565 
 

Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA / PY2021SWL 
 
 

 
 “O RADIOAMADORISMO É UM HOBBY CIENTÍFICO COM DIVERSAS MODALIDADES. O RADIOAMADOR É A 
PESSOA QUE PROCURA MANTER FUNCIOANDO UMA ESTAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO, ORA PARA 
COMUNICADOS E CONVERSAS INFORMAIS BEM COMO PARA CONCURSOS E COMPETIÇÕES NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS. ALÉM DOS “BATE-PAPOS” E CONTESTES, O RADIOAMDOR PODE AUXILIAR AS 
AUTORIDADES DE DEFESA CIVIL NAS SITUAÇÕES DE RISCO E CALAMIDADES PÚBLICAS, LEVANDO AS 
COMUNICAÇÕES AOS MAIS LONGÍNQUOS RINCÕES” 
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Notícia enviada por: PY1BOJ Julio Ross, RJ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

CORREIOS PROGRAMAM LANÇAMENTO DO SELO DE LANDELL  

 
Assunto: Correios programam lançamento do selo de Landell 
  
A programação de lançamento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para 2011, que foi 
atualizada nesta 3ª feira (28/09), prevê que o selo em homenagem ao sesquicentenário de nascimento do 
padre Roberto Landell de Moura, verdadeiro inventor do rádio, será lançado em 21 de janeiro de 2011 nas 
cidades de Campinas (provavelmente devido ao fato do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da 
Telebrás, que tem o nome de Centro Roberto Landell de Moura, estar localizado na 
cidade), em Porto Alegre  (terra natal do padre) e em Brasília. Alem do selo, estão previsto os 
lançamentos de um carimbo comemorativo e um edital.  
FONTE: Jornalistas & Cia Jornalistas 
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Vale lembrar que: “SUA IDÉIA PODE VIRAR SELO!   
  
Otto Ricardo Hornhardt Filho – Radioamador PU2-XOR da Cidade de Limeira-SP é o autor da 
propositura em que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT homenageará o Padre Roberto 
Landell de Moura, Brasileiro natural de Porto Alegre (RS), Cientista, Inventor do Rádio, Precursor das 
Telecomunicações e Patrono dos Radioamadores Brasileiros, pelos 150 Anos de nascimento no dia 21 de 
Janeiro de 2.011 registrado na ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no dia 
 18/01/2010 sob o código Nº574623 e aprovado pelo Ministério das Comunicações em reunião da 
Comissão Filatélica Nacional realizada no dia 6 de Junho de 2.010 no Salão Nobre do Edifício Sede da 
ECT, em Brasília (DF). O lançamento dos selos comemorativo dos 150 Anos de nascimento do Padre 
Roberto Landell de Moura será no dia 21 de Janeiro de 2011. Os motivos dos selos Comemorativos e 
Especiais são escolhidos por meios de concurso “SUA IDÉIA PODE VIRAR SELO!”, que recebe 
sugestões para emissão de selos vindos da sociedade civil e dos órgãos governamentais. As propostas 
captadas pelos Correios, conforme determina a portaria 500/2005 do Ministério das Comunicações, que 
estabelece os critérios e procedimentos para a elaboração do Programa Anual de Selos comemorativos e 
Especiais da ECT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 
Otto Ricardo Hornhardt Filho – Radioamador PU2-XOR da Cidade de Limeira-SP Diretor do Conselho 
Fiscal da Associação dos Radioamadores de Limeira-SP – ARL Membro do Conselho Diretor 
2010/2011 do  Rotary Club de Limeira Sul – Relações Públicas.   
Imagem do Rotary Vice Presidente da Associação dos Rotarianos de Limeira. 
Colaboração de : Ivan Dorneles – PY3IDR 
 

 
 

 
 

RELEASE 
 

XVI - EDUCAPAM  – Ano 2010 
 
Conceito: Campanha de Conscientização, Educação e Prevenção de Acidentes na Rodovia Mário Covas – BR 101. 
 
Objetivo: Conscientizar Motoristas e Pedestres que a Prevenção é a melhor opção para Evitar Acidentes. 
 
Atuação: Rodovia Governador Mário Covas (antiga Rio Santos) no trecho entre Mangaratiba e Paraty. 

 
Breve resumo 

 
No início de 1994, foi constituído o Plano de Auxílio Mútuo da Costa Verde – PAM, cujo objetivo principal é 

estabelecer procedimentos básicos para as ações de cooperação conjunta das Instituições Integrantes, no controle de 
eventuais situações de emergências, através da disponibilização de recursos existentes em cada Instituição. 

A segurança na Rodovia Mário Covas (antiga Rio-Santos) é considerada relevante para o PAM, que através do 
EDUCAPAM, busca conscientizar os usuários dessa Rodovia quanto à importância do aspecto de segurança na estrada. 
A Campanha EDUCAPAM é realizada através da distribuição de material informativo e cartilhas em diversos pontos 
de abordagens localizados entre os Municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, numa extensão aproximada 
de 150 km, envolvendo cerca de 180 pessoas no evento.  
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As campanhas EDUCAPAM realizadas em anos anteriores tiveram todos os custos patrocinados pelas Instituições 
Integrantes do PAM. 

São integrantes do PAM da Costa Verde, as seguintes Empresas e Órgãos Públicos: 
 
- ELETRONUCLEAR 
- TRANSPETRO/TEBIG  
- BRASFELS 
- GRAM – GRUPO DE RADIOAMADORES DE MAMBUCABA 
- 10º GBM – GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR DE ANGR A DOS REIS 
- INEA 
- POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – 3ª DELEGACIA DE ITAG UAÍ 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS – SGDC 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY - COMDEC 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – COMDEC 
- CLUB MED 
- DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS 
- CDRJ – CIA DOCAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ANGRA E SEPETIBA) 
- 33º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
- TECNIP OPERADORA PORTUÁRIA 
- MARINA VEROLME 
- DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TE RRESTE 
- ESTALEIRO SRD OFFSHORE 
- COLÉGIO NAVAL 
- IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 
- POLÍCIA FEDERAL 
-VALE 
-AMPLA 
-HOTEL DO BOSQUE  
-IED BIG 
-CONDOMINIO PORTO GALO 
-HOTEL PORTO GALO 
-FEAM FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MEDICA 
-VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM 
-HOTEL MELIÁ 
-EVAL EMPRESA VIAÇÃO ANGRENSE LTDA 
 

O XVI - EDUCAPAM será realizado no dia 24 de novembro do corrente ano a partir das 09h00minh e término 
previsto para as 14h00minh do mesmo dia. 
 
Pontos de abordagem: 
 

� Trevo de Jacareí (COMDEC – Mangaratiba) 
� Trevo de Mangaratiba (COMDEC – Mangaratiba) 
� Posto PRF de Jacuecanga (SGDC – Angra) 
� Trevo do Corpo de Bombeiros 3/10 – Frade (SGDC – Angra) 
� Posto da PRF de Mambucaba (COMDEC – Paraty) 
� Posto de PRF de Paraty (COMDEC – Paraty) 

 
Angra dos Reis, 03 de novembro de 2010. 

José Geraldo Campos de Carvalho 
Comissão Organizadora do XVI - EDUCAPAM – Ano 2010 

 
 

"O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso." 
Isaías 31:18 

Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA/PY2021SWL 
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QTC FALADO DA LABRE-SP  
 

O QTC Falado da LABRE-SP é transmitido todo penúltimo sábado do mês* nas freqüências abaixo relacionadas:  
 
 

BANDA Freqüência / Modo Horário de Brasília Transmitido por:  
40 metros 7.090.00 SSB 14:00hs PT2 PY2IAY Walter  

 
* No caso de grandes concursos ou expedições, o QTC Falado da LABRE-SP será transmitido no próximo sábado.  

 
Se a freqüência de transmissão estiver ocupada no horário do QTC Falado, será transmitido 10Khz acima ou abaixo.Notícias 

deverão ser enviadas até 4 dias úteis antes da transmissão.ATENÇÃO: Em casos de QTCs de Urgência/Emergência, estaremos 
alertando aos LABREANOS previamente cadastrados via e-mail e então via rádio em 7.100.00 SSB..Contamos com a ajuda de 

todos. 
 

QRV 
Ulysses Galletti – PY2UAJ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

COLUNA DO MÁRIO KEITERIS - PY 2 M X K  

Escritor e radioamador veterano  

ESTAÇÃO BÁSICA DO RADIOAMADOR MODERNO  
 
Para o radioamador recém ingressado nesta apaixonante atividade, o primeiro passo e instalar sua estação de 
radioamador. O campo da experimentação é tão amplo ao seu dispor, que é requerido fazer uma boa tomada de 
decisão pôr qual caminho seguir. Todos nos admiramos um “shack” bem instalado, que se parecem com aquelas 
salas de controle da NASA ou Museu Tecnológico, e um parque de antenas que se vê a kilômetros de distância, 
porem devemos recordar que para chegar a estes níveis leva-se muito tempo e não é de um dia para o outro. 
Alem de ter investido muito dinheiro, foi requerido tempo para montá-lo cada “shack” é personalizado de acordo 
com os interesses da especialização do radioamador, pôr exemplo : Um “shack” de um radioamador DXista que 
concorre ao “Honor Roll” é bem diferente do apaixonado pôr satélites ou micro-ondas. Existe muitos colegas 
iniciantes que arrependem-se de haver adquirido um equipamento caro e as vezes com problemas; não existe 
muitos lugares onde podemos comprar rádios transceptores e muitas vezes somos presas fáceis para os vendedores 
ou para um ou outro colega que trata de abusar daqueles que menos sabem. Coisas como, o que fazer com um rádio 
VHF cristalizado e sem tons, ou onde instalar aquela antena dipolo para os 80 metros que me venderam, estes 
casos não são tão infreqüentes. Um dia desses escutei na freqüência, um radioamador que dizia ao outro : 
“Eu não sei porque comprei este FT 1000, é um mau equipamento e somente transmite com 50 Watts, porque não 
tenho a fonte original da mesma marca, ademais possui tantos botões que me perco neles, e o manual é muito 
grosso e não o entendo, eu vou vende-lo, me disseram que seria melhor eu comprar o Yaesu FT 9000”. 
Obviamente este colega, que só trabalha nos 40 metros em fonia, não necessita deste tipo de equipamento e esta 
gastando muito dinheiro sem necessidade. Na minha opinião um equipamento como o FT 100 ou outro similar 
seria suficiente para o nosso colega, pois o mesmo transmite bem, é simples de ser operado, seu desenho é 
compacto, e o mais importante é de baixo custo. Pôr outro lado conheço colegas que tem sobrevivido a mais de 10 
anos somente com um pequeno equipamento portátil de VHF, se bem que é supostamente valido, considerar que os 
colegas perderam praticamente toda a emoção que representa a rádio experimentação. Existem então, algo assim 
como uma estação standard ? O que deve conter ? O rádio experimentador, pouco a pouco, ou pôr temporadas, ira 
se especializando-se em certos modos ou bandas, porem deve ter certa versatilidade que lhe permita conhecer e em 
todo caso, estar preparado para explorar outras facetas do radioamadorismo. A energética do Espectro de Radio 
Freqüência situa-se entre 3 Hz., e 300 Ghz.. As ondas eletromagnéticas desta região do Espectro podem ser  
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transmitidas  aplicando-se a corrente elétrica alternada que tem origem em um transmissor através de uma antena. 
Podemos dividir a rádio freqüência nas seguintes bandas do Espectro : 

 

NOME   ABREVIATURA  
          INGLESA  

      BANDA    ITU       FREQÜÊNCIA             COMPRIMENTO  DA ONDA  

        Inferior a 3 Hz >100.000 km 

Extra Baixa Freqüência 
Extremely low frequency 

         SLF         1   3-30 Hz  100.000 km – 10.000 km 

Super baixa Freqüência 
Super low frequency  

            SLF           2 30-300 Hz 10.000 km – 1000 km 

Ultra Baixa Freqüência 
Ultra low frequency  

            ULF           3 300–3000 Hz  1000 km – 100 km 

Muito Baixa Freqüência 
Very low frequency  

            VLF           4 3–30 kHz  100 km – 10 km 

Baixa Freqüência             
Low frequency  

              LF          5 30–300 kHz  10 km – 1 km 

Média Freqüência Medium 
frequency  

             MF          6 300–3000 kHz 1 km – 100 m 

Alta Freqüência               
High frequency  

             HF          7 3–30 MHz 100 m – 10 m 

Ultra Alta Freqüência Ultra 
high frequency  

           UHF          9 300–3000 MHz 1 m – 100 mm 

Super Alta Freqüência 
Super high frequency 

           SHF          10 3-30 GHz 100 mm – 10 mm 

Extra alta Freqüência 
Extremely high frequency  

           EHF          11 30-300 GHz 10 mm – 1 mm 

      Acima dos 300 GHz   < 1 mm 

Oh duvida cruel, novo, usado, ou construído artezanalmente ? 
Uma mescla soa interessante, dependerá sempre do nosso dinheiro e tempo disponível para investir no “shack”, 

para depois sentirmos que somos tão tradicionalistas como vanguardistas. 
Aqui esta uma lista de minha recomendação para o novato iniciar a nossa nobre arte de transmitir 

amadoristicamente. 
 

1. Um equipamento de ondas curtas (HF) . 
2. Um equipamento para as bandas superiores (VHF). 

3. Antenas. 
4. Um computador. 
5. Acessórios. 

A esperança de que o presente artigo seja do agrado de todos espero seus comentários, críticas ou sugestões, pôr 
agora despeço-me com um forte e cordial 

73 do 
Mário 

PY2 M X K 
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ROS e PSK “Automatic Propagation   Reporter”  

 

ROS e PSK “Automatic Propagation Reporter” 
O programa ROS acaba de unir-se a PSK Automatic Propagation Reporter 

Philip. N1 DQ desenvolveu uma nova versão do PSK Reporter, o 1.3, que agora é compatível com o 
ROS. Somente será disponível a partir da versão 4.8 da ROS e requer para a sua instalação 
“install.exe”, para que a nova DDL seja registrada. Recordemos de que o PSK (Automatic 

Propagation Reporter), recopia as reportagens de recepção da atividade do PSK e da a conhecer 
quase em tempo real a quem possa interessar. Normalmente o radioamador o usa que inicia um 
QSO para saber se seu sinal esta chegando. Habitualmente funciona executando o programa que 
monitora o trafico de indicativos recebidos e logo, quando detecta o que nos interessa nos avisa. 

Habitualmente os usuários configuram o programa para o indicativo ou prefixo desejado. 
Colocando o próprio indicativo, saberá quase em tempo real onde esta sendo recebida a chamada. 
Algo útil em determinadas condições de propagação, para ajustar antenas ou parâmetros assim 

como oferecer arquivos de recepções para futuros estudos. 
 

Para baixar o ROS http://rosmodem.wordpress.com/ 
 

Para baixar o Automatic Propagation Reporter : http://pskreporter.info/  

Mapa de atividade : http://pskreporter.info/pskmap.html 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

ENCONTRO EM BROTAS - SP 
Prezados Amigos 
  

Tenho a  honra de convidar  a todos para o Encontro de Radio Operadores  na cidade  de Brotas, no dia  21 de  
novembro do corrente ano. 

Como sempre, tal encontro  sempre foi um enorme sucesso. 
Trata-se  de uma  cidade localizada no centro do Estado,o que  facilita  a vinda de muitos amigos. 

Os detalhes sobre o local,  enviarei nos próximos dias mas, provavelmente será em uma pousada, onde  desde o 
dia  19  já  estaremos  hospedados por lá. 

Haverá uma  estação  transmitindo  em HF  e outra  em VHF para  auxiliar  os colegas  a  bater bons papos 
 

Peço a gentileza para  a divulgação pois,  não tenho o email de todos. 
 

Um grande abraço 
 

Fernando Masseli Helene - PY2 JY  ( 0xx14 3623 15 18 ) 
 

Notícia enviada por:Jefferson Felipe Feliciano <jefferson.feliciano@fibria.com.br> 
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ENCONTRO DOS AM´ s - QRP´s - Radioescutas  - QRO´s - 
Galenistas  

Um encontro para todos que gostam de rádio e montag ens 
  

 
  

28 DE NOVEMBRO DE 2010 
Domingo - 9:00h  

"RESTAURANTE DO LAGO"  
Está chegando a segunda edição do encontro da CONFRARIA DO FERRO DE SOLDA   

na cidade de Araras - SP.  

Local: Restaurante do Lago (Este local é muito conhecido e de fácil acesso) 
Bom estacionamento e tranqüilo para mostrar os seus equipamentos pesados no porta-malas, 
além de outras coisas: válvulas, componentes, capacitores variáveis, soquetes etc. 

Qualquer dúvida entre em contato com:  Orlando - PY2CIFOrlando - PY2CIFOrlando - PY2CIF ou Sérgio - PU2MGNSérgio - 
PU2MGNSérgio - PU2MGN 

 
Fonte: http://www.guiadoradioamador.com  

CONCURSO RADIOAMADORISTICO 50 ANOS  

Comemoração dos 50 anos de fundação da ELECTRIL 
1960 * 2010 

Realização: dias 6 e 7 de Novembro de 2010 
Veja o Regulamento : www.electril.com/electril 

Colaboração: Faustino Prado – PY2VOA/PY2021SWL 
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http://www.pu6zaa.qtcbrasileiro.qsl.br 
 
 
 

          
 

                                                                       
 
 
 

     
 
 

Cassiano Macedo & José Moura 
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RECORDAR PROGRAMAS DX  
 
No site da Radio Legal: http://www.radiolegal.org/ , clicando em Programas, do lado esquerdo da tela, 
teremos acesso a todos os programas semanais da emissora, e dentre eles os que retransmitiram o 
programa "Radio DX", que era apresentado semanalmente na Radio CVC a Sua Voz, em Ondas Curtas. 
Este programa marcou época entre os programas destinados aos Radioescutas e Dexistas, transmitidos em 
língua portuguesa. 
 
O programa Radio DX era produzido pelo jornalista Célio Romais, e uma colaboração do DX Clube do 
Brasil. 
 
Para aqueles que desejarem recordar o programa "Radio DX", informo que acessando o site da Radio 
Legal, poderão ouvir os programas que ela retransmitiu, nas semanas de 31/03/2008 ate a semana de 
29/06/2009, quando foi apresentado o ultimo programa. 
 
Também poderão ser ouvidos neste site, nossas participação a partir da semana de 03/08/2009, nos 
programas: "Propagando a Ondas de Rádio", "Noticias DX", "Atividade DX No Ar", este Colaboração do 
DX Clube do Brasil. 
 
Após clicar em "Ouvir este programa" não será difícil localizá-los, estão no seguimento "QTC Legal". 
 
Qualquer dificuldade podem me escrever relatando. 
 
QRV 
 
Ulysses Galletti - PY2 UAJ 
 
E-mail: ulyssesgalletti@radiolegal.com.br 

 

 

Radioamadorismo: origem da radiodifusão no mundo 

23/01/10 

Ivan Dorneles Rodrigues* 

A invenção da Radiodifusão – transmissão de música, palestras e noticiários pela Telefonia Sem Fios – 
atribuiu um cunho muito especial ao Radioamadorismo, não só estrangeiro, como português, de 1920. Tal 
característica consistiu no extraordinário desenvolvimento dos Amadores Radioescutas, e no 
aparecimento de Estações Transmissoras de Radioamador, emitindo programas de música e noticiários, 
sem qualquer interesse lucrativo ou comercial. 

Em todos os países surgiram três espécies de Senfilistas: os antigos Emissores experimentais amadores de 
comunicações; os Emissores amadores da transmissão de música e noticiários; e os Radioescutas,  
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amadores que, na sua grande maioria, construíam eles próprios os respectivos aparelhos receptores de 
T.S.F. (telefonia sem fios). 

Vejamos, pois, a história, que é pouco conhecida, do Radioamador Americano que inventou a 
Radiodifusão, em 1920, (imagem do que, em Portugal, veio a ser a Estação de CT1AA). 

Em 1919, o Radioamador Americano Dr. Frank Conrad, mais tarde Assistente Chefe Engenheiro da 
“Westinghouse Electric and Manufacturing Company”, e residente nesse tempo em Wilkinsburg, 
Pensylvania, nos Estados Unidos da América do Norte, era titular da Estação Emissora de Radioamador 8 
XK, consoante os indicativos que então se usavam na América do Norte. 

Inventada nos anos anteriores a Radiotelefonia – transmissão modulada da palavra e da música e já não 
apenas de sinais telegráficos – o Dr. Frank Conrad lembrou-se de instalar na garagem da sua casa o seu 
Posto Emissor Radiotelefónico, de 75 Watts, 8 XK, com o qual passou a transmitir composições 
musicais, para outros entusiastas Emissores e Radioescutas em comprimentos de onda inferiores a 100 
metros… 

Segundo o Professor Universitário Americano Charles Rolo, na sua obra de 1943, com múltiplas edições 
em Inglaterra, “Radio Go To War” – “A Rádio vai para a Guerra” – foi esta a primeira aplicação da 
T.S.F. à Radiodifusão – ou seja, à transmissão regular da música, noticiários e passatempos pela 
Telefonia Sem Fios. 

O entusiasmo pelas emissões de música da garagem do Dr. Frank Conrad atingiu em breve tal 
repercussão pública que uma casa comercial, de outra cidade, Pittsburhg, passou a fornecer pequenos 
aparelhos receptores de T.S.F., logo adquiridos por numerosos compradores, e com os quais mais e mais 
amadores se dedicavam às maravilhas da fascinante escuta dos concertos da casa do Dr. Conrad. 

Tal como a utilização do cinema não revelou desde logo as suas maravilhosas, imensas e poderosas 
possibilidades de aplicação comercial aos irmãos Lumière, e foi o genial talento de Georqes Meliè, em 
França, o primeiro a descobrir as aplicações sociais e comerciais do extraordinário invento – assim 
também não foi o entusiasta e generoso Dr. Frank Conrad, como inventor da Radiodifusão segundo o 
Professor Charles Rolo, o primeiro a explorar suas inesgotáveis possibilidades monetárias. 

Este Dr. Frank Conrad era um Radioamador dedicado e entusiasta; mas em breve a ”Westinghouse 
Compary’ se deu conta do imenso valor da Radiodifusão comercial nascida da ideia desse Radiófilo – e 
assim construiu por sua vez a Estação Emissora KDKA, que foi primeira Estação permanente comercial 
de Radiodifusão do mundo. 

Essa primeira Estação Comercial de Radiodifusão iniciou as suas atividades em dois de Novembro de 
1920, anunciando o resultado das eleições presidenciais Harding-Cox, com a vitória do Presidente 
Harding, realizadas justamente nessa data, escolhida para a inauguração da Emissora. 

Ivan Dorneles – PY3IDR – e-mail: ivanr@cpovo.net 
(c) A.R.A.S.  

 
 


