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SINTONIZANDO  ONDAS CURTAS 
Autor: Célio Romais 
http://www.romais.jor.br/blog/ 
 
- O Programa Brasileiro da Rádio Vaticano prossegue sendo irradiado, 
em ondas curtas. Ocorre que, recentemente, a “emissora do Papa” 
havia anunciado que deixaria de emitir em ondas curtas, mas 
cancelou o encerramento em língua portuguesa, reconhecendo, 
assim, a importância de tais emissões para o nosso país. Por isso, 
anotem os dois horários em que o Programa Brasileiro vai ar ao, 
conforme monitoria de José Moacir Portera de Melo, de Pontes e 
Lacerda (MT). Pela manhã, de segundas a sextas-feiras, às 1100, no 
TU, em 13730 kHz. Já à noite, às 0030, no TU, diariamente, em 
15470 kHz. Vamos valorizar a Rádio Vaticano! A emissora, além de 
programas religiosos, transmite um vasto noticiário internacional, 
com informações de países que a mídia tradicional não dá ouvidos! 
 
- O Gabão é um país africano que está presente nas ondas curtas 
através da Rádio Afrique Numero Un, uma emissora comercial que 
emite da cidade de Moyabi, cerca de 600 quilômetros da capital 
Libreville. A programação é transmitida em francês e pode ser 
captada, a partir 2000, no TU, aqui no Brasil, pela freqüência de 9580 
kHz. Vai ao ar muita música pop internacional e também canções 
africanas. 
 
- Já das Filipinas, uma emissora que aparece frequentemente no dial 
é a católica Veritas Ásia, cujo transmissor está localizado em Palauig. 
As transmissões são em 17 idiomas, sendo o mandarim um dos 
principais. Uma das emissões em idioma desconhecido pode ser 
monitorada, aqui no Brasil, às 2330, no TU, em 9645 kHz, a mesma 
freqüência da brasileira Rádio Bandeirantes. 
 
- Já faz algum tempo que a frequência de 6020 kHz da Rádio Gaúcha, 
de Porto Alegre (RS), está inativa, na faixa de 49 metros, de acordo 
com monitoria de Édison Bocorny Júnior, de Novo Hamburgo (RS). 
Conforme informações do apresentador da emissora, Cláudio Brito, 
dadas a este blog, trata-se de uma inatividade temporária. A bem da 
verdade, a emissora sempre valorizou as ondas curtas, tanto é assim 
que, além de identificações falando que a Gaúcha pode ser ouvida em 
aplicativos via celular, também leva ao ar vinhetas ressaltando que 
pode ser sintonizada em 6020 e 11915 kHz, em ondas curtas. 
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- Em recente monitoria feita por mim, durante férias no Noroeste do 
estado do Espírito Santo, pude constatar que a Rádio Congonhas, que 
transmite da cidade mineira do mesmo nome, possui excelente 
sintonia na frequência de 4775 kHz, em 60 metros. Já em 4845 kHz, 
na mesma faixa, quem tem boa recepção é a Rádio Meteorologia 
Paulista, da cidade paulista de Ibitinga. Tal estação retransmite a 
programação da Rede Jovem Pan. Já em 4885 kHz, monitorei a Rádio 
Voz do Coração Imaculado, de Anápolis (GO). Entretanto, neste 
canal, quem se sobressai é a Rádio Cultura do Pará, de Belém (PA). A 
sintonia ocorre sempre a partir das 2100, no TU. 
 
- Quem reside no Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil tem outra 
opção de horário para acompanhar a programação em espanhol da 
Rádio Taiwan Internacional. Trata-se de uma emissão que tem como 
destino a Europa. É a que vai ao ar entre 2000 e 2100, no TU, em 
3965 kHz, na faixa de 75 metros. A emissora utiliza um retransmissor 
localizado em solo francês. 
 
- A Rádio Nacional de Angola foi monitorada, no Noroeste do Espírito 
Santo, por mim, em 8 de julho, a partir de 2341, no TU, em 4950 
kHz. Durante a emissão, o apresentador leu dicas para as donas de 
casa e também apresentou músicas internacionais, sendo uma delas 
de Phill Collins. Outra emissora captada foi a NBC Rádio 1, de Lusaka, 
na Zâmbia, em 14 de julho, às 2126, no TU, na freqüência de 5915 
kHz. A emissão era em dialeto desconhecido, onde o locutor 
entrevistava ouvintes por telefone. 
 
- A emissão em português da Voz da Rússia destinada ao continente 
europeu, que vai ao ar entre 2100 e 2200, no TU, em 5920 kHz, 
também pode ser captada aqui no Brasil. 
- A Super Rede Boa Vontade de Rádios, de Porto Alegre (RS), está 
ativa em suas três freqüências em ondas curtas: 6160, 9550 e 11895 
kHz. Os contatos com a emissoras podem ser feitos com Vera 
Quednau, pelo e-mail: veraquednau@hotmail.com. 
posted by admin in Ondas Curtas News and have No Comments 
 
- O programa Encontro DX, irradiado nos sábados, entre 19h e 20h, 
na hora oficial de Brasília, pelaRádio Aparecida, lançou uma 
campanha que objetiva valorizar as emissões em língua portuguesa 
que ainda são transmitidas via ondas curtas. Conforme o 



 

 
Boletim radioescuta (SWL) da LABRE-SP 
 

Por Ullysses Galletti – PY2UAJ 

 

http://www.labre-sp.org.br 
Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345-A, Tatuapé 
CEP: 03071-080 São Paulo - SP 
Tel.: 11-2093-9888 / 2225-2828 Fax: 11-2294-1047 (24 hs disponível) 

apresentador Cassiano Macedo, muitas vezes as emissoras acabam 
com tais programas porque não recebem um retorno dos ouvintes. 
Por isso, o Encontro DX pede que todos os que acompanham as 
emissões em português em ondas curtas escrevem cartas clássicas 
ou e-mails para as estações dizendo que simplesmente estão ouvindo 
a emissora e que não acabem com as mesmas. 
 
- Vamos dar alguns horários em que ocorrem emissões em português 
que podem ser facilmente captadas aqui no Brasil. A Rádio França 
Internacional é um exemplo. A estação francesa possui uma emissão 
em português para a África que pode ser monitorada entre 1700 e 
1732, no Tempo Universal, em 9910 kHz. 
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