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O DXCB - DX Clube do Brasil , uma agremiação que congrega nomes destacados do 
dexismo brasileiro, surgiu no ano de 1981 como DX Clube Paulista. Graças ao 
pioneirismo dos dexistas Samuel Cássio Martins Santos, Márcio Roberto Ferreira 
Bertoldi e Carlos Felipe da Silva, os membros do DXCB têm mantido atividade 
ininterrupta há mais de 21 anos e o clube já disponibilizou quase 300 edições do 
boletim mensal “Atividade  DX”,  onde  foram  publicadas  algumas  das  mais  difíceis  
e  interessantes  captações  e verificações QSL realizadas pelos dexistas brasileiros 
ao  longo de duas décadas, além de diversos artigos de interesse dos amantes do 
hobby. Alem disso, o clube ainda disponibiliza semanalmente o “@-tividade DX”, 
boletim eletrônico do DXCB e mais uma série de listas de discussões de temas de 
radioescutas além de promover eventos específicos para os amantes de nossa 
modalidade de hobby.  

 O DX Clube do Brasil apóia e crê na radioescuta como meio de expansão do 
conhecimento e de formação humana. 

O que o DX Clube do Brasil lhe oferece:  

Hoje, passados estes mais de 21 anos de trabalho em prol da radioescuta, o DX Clube 
do Brasil oferece aos seus participantes uma série de serviços muito úteis a todos os 
que desejam se dedicar ao hobby. 

Entre estes serviços prestados pelo DX Clube do Brasil, podemos destacar: 

Lista radioescutas:  

Atualmente, com a participação de mais de 900 membros, a lista Radioescutas, no 
endereço http://br.groups.yahoo.com/group/radioescutas/ , é hoje o maior fórum de 
mundial da prática da radioescuta em língua portuguesa. 

Criada em setembro de 1997, esta lista se destaca pela troca de informações entre 
dexistas do Brasil e de diversos países do mundo através da rede mundial. 

Dela participam ouvintes de rádio de todas as idades e adeptos dos mais variados 
tipos de escuta para troca de idéias, captações, informações sobre QSL's e anúncios 
de eventos sobre o "hobby". 

Desde a sua criação até os dias atuais, este espaço é mantido pelo DX Clube do 
Brasil de modo totalmente gratuito e mantendo uma temática geral dentro do Hobby do 
rádio, destinado tanto ao radioescuta experiente quanto ao iniciante. 

Lista mw-br  (Ondas Médias Brasil):  

Um grupo de discussão, no endereço: http://br.groups.yahoo.com/group/mw-br/ que 
conta com a participação de mais de 280 membros, enfocando a recepção de 



 

 

emissoras que transmitem em Ondas Medias no espectro freqüência entre 530 a 1700 
kHz. Espaço também mantido gratuitamente pelo DX Clube do Brasil, dedicado aos 
radioescutas de OM. Se você é radioescuta de ondas médias esta é a lista que você 
deverá freqüentar para se manter informado das últimas novidades nesta banda. 

Lista UT-BR (Utilitárias Brasil):  

 Mais outro grupo de discussão mantido gratuitamente pelo DX Clube do Brasil 
destinado a troca de informações sobre dexismo utilitário. Dexismo utilitário é a 
modalidade de escutas destinada a audição de comunicações aéreas, marítimas e de 
outras estações ponto a ponto. São também dexismo utilitário as transmissões em 
modos digitais, como CW, RTTY e FAX. 

Lista RX-BR (Receptores & Antenas):  

Grupo de discussão, gratuito do DX Clube do Brasil destinado a troca de informações 
sobre receptores e antenas para a prática do hobby do dexismo e radioescuta. Não se 
destina a informações sobre emissoras sintonizadas. 

Boletim eletrônico @-tividade DX:  

Um excelente e bem elaborado boletim eletrônico que o DX Clube do Brasil 
disponibiliza gratuitamente pela internet no formato PDF. Trata-se de um boletim 
semanal onde são editadas as informações DX mais recentes, atualizadas e 
importantes da semana. 

Site www.ondascurtas.com:  

Site oficial do DX Clube do Brasil onde o visitante encontra artigos técnicos, calendário 
de eventos, noticiário e a relação de Emissoras de Ondas Médias Brasileiras. 

Site www.amantesdoradio.com.br:  

 Uma página de novidades e notícias do mundo do rádio, onde são oferecidos áudios 
dos programas DX em português, tabelas, relações de registos de escutas (LOG´s), 
artigos técnicos, e a “lojinha do radioescuta” onde você poderá até encontrar aquele 
equipamento que está procurando para comprar. 

Boletim impresso Atividade DX:  

Um maravilhoso boletim impresso apresentando conteúdo do mais alto nível em 
termos de dexismo e radioescuta, com informações recentes e atualizadas, o qual é 
fornecido, por via postal,  pelo DX Clube do Brasil, exclusivamente para seus 
associados filiados. Trata-se da melhor e mais completa publicação sobre esta 
temática existente em língua portuguesa. 

Evento Lorena DX Camp:  

Anualmente, entre os meses de abril e maio, o Dx Clube do Brasil promove este 
encontro na conhecida cidade do Vale do Paraíba em São Paulo. Este evento é 
sempre de pleno êxito quanto ao congraçamento, troca de informações, análise de 
equipamentos e antenas e escutas efetuadas. 



 

 

Evento Ilha Comprida DX Camp:  

Realizado também anualmente no município de Ilha Comprida, litoral sul de São 
Paulo, num ambiente a beira mar com nível de ruídos e interferências praticamente 
inexistente, este evento consegue congregar um grande número de participantes para 
realizar escutas que são praticamente impossíveis de serem feitas em outros locais. 
Grande destaque para escutas de emissoras de FM da região do Caribe. 
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