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Hoje é dia 5 de novembro - Dia do Radioamador!

Parabéns a todos nós loucos sobreviventes, neste mundo de interferências e incompreensão
por parte dos "não iniciados" ou dos que ainda não estiveram expostos ao "radiococcus
frequenciae
"!

Para refletir, segue um texto escrito a alguns anos pelo Colossi PY3DU, Flávio PY2ZX e Miguel
PY3XPG, que circulou novamente nas listas de discussão em formato PPS nesta semana e
que nos faz lembrar porque ainda estamos na ativa e devemos manter o espírito do
radioamadorismo aceso:

&nbsp;
&nbsp;importancia_do_radioamadorismo.pdf&nbsp;450.00 Kb

Fonte: http://py2brz.amprnet.com/

Hoje 6/11 o colega Jorge - PY2PVT postou na lista o link de um blog muito interessante sobre a
memória de Campinas - SP mostrando um artigo do jornal "Correio Popular", datado de 5 de
novembro de 1980, que conta um pouco da história do radioamadorismo no Brasil e a definição
da data 5/11 como dia do radioamador.

http://pro-memoria-de-campinas-sp.blogspot.com/

Nesta mesma postagem está a biografia de meu grande e saudoso amigo José Vicente PY2AUC (SK).

1/4

2009 - 5 de novembro - Dia do Radioamador
Escrito por Marcinio - PU2MAS/PU5KRO
Qui, 05 de Novembro de 2009 15:25 - Última atualização Sáb, 31 de Julho de 2010 21:10

Abaixo poesia enviada por Itacir Amorim - PY1EJ para a lista de discussão Araucária:

DIA DO RADIOAMADOR
De Itacir Amorim - PY1EJ
RIO - 05 Nov 2008 - 17:00 hs

Em mais um cinco de novembro
Estamos unidos a festejar,
Como bons radioamadores
Sempre prontos para operar.

Neste querido e imenso País
Atuamos em nove regiões,
Além de algumas ilhas
Ativadas por expedições.

Além fronteiras temos irmãos
Que do mesmo "hobby" desfrutam,
Com vontade e entusiasmo
Por todas as faixas disputam.

Disputam... As raras "figurinhas"
Que pelas faixas sempre estão,
Como autênticos caçadores
Confiando na sua estação.

Sua estação embora moderna
Tecnicamente não lhe satisfaz,
Mas... Mesmo assim insatisfeito
Operando... Mostra do que é capaz.

Nesta data anualmente
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Que se torna duradoura,
Homenageamos grande brasileiro
O Padre LANDEL DE MOURA.

Queridos e fraternos amigos
Lancem suas vozes ao espaço,
Como excelentes operadores
Não esqueçam... Aquele abraçooooooo!

Para os que não conhecem, o radioamadorismo também tem seu hino no Brasil:

Hino dos Radioamadores
{mp3}hino_radioamador{/mp3}
Letra de: Adriano Tambellini - PY2EO, Odilon F. Monteiro - PY2BQO, Luiz Adamião Pereira PY5JW
Música de: Arnaldo Meirelles

Amadores do rádio-emissão
Vanguardeiros da terra e do mar
Somos todos amigos e irmãos
Inclusive os que habitam além-mar
Noite e dia na escuta a ficar
Aguardando um DX conseguir
Na freqüência começa a chamar
Compreendido o colega a pedir

AVANTE, R.N.R
Desfraldai a bandeira do porvir
Com a LABRE toda ela unida
Ao bem comum ireis servir
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Atenção, atenção meu amigo
Aqui estou para te atender
Dize lá o que queres comigo
Que te ouço com prazer
Somos amadores de rádio
Cheios d'alma e sangue viril
Alcemos o nosso coração
Para amar este grande Brasil

AVANTE, R.N.R
Desfraldai a bandeira do porvir
Com a LABRE toda ela unida
Ao bem comum ireis servir

Fonte: http://www.arpapr.org.br
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