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OS ANTIGOS PROGRAMAS EM LÍNGUA PORTUGUESA DA RÁDIO SUÉCIA 
INTERNACIONAL  

Equipe de locutores da Rádio Suécia no final da década de 1980 

A propósito do fim das transmissões da Rádio Suécia Internacional em ondas 
curtas, vamos recordar um pouco da emissora. As transmissões em língua 
portuguesa começaram em 1952. A derrocada, em nosso idioma, foi no início da 
década de 1990. 

Dentro da programação da Rádio Suécia em português recordamos o programa de 
respostas para as cartas dos ouvintes. Era o “Caixa Postal”, levado ao ar, nos 
sábados. Quem apresentou o programa, durante muito tempo, foi Marta Costa, que 
reside em Estocolmo até os dias atuais. Ainda sobre apresentadores, lembramos de 
outros nomes. Um deles foi o jornalista e deputado federal Fernando Gabeira que, 
além de trabalhar na Rádio Suécia, também foi maquinista de trem na capital 
daquele país. Também trabalhou na emissora, antes dos anos 80, Álvaro 
Cavalcanti, que depois foi parar na Rádio Nederland. No final dos anos 80, faziam 
parte do elenco de apresentadores da emissora as seguintes pessoas: Carlos 
Hartmann, Humberto Fialho, Nídia Hagström e João Lins de Albuquerque. Nidia 
ainda trabalha na Rádio Suécia, nos programas em inglês. 

O jornalista João Lins de Albuquerque era quem apresentava o melhor programa de 
dexismo da época, nas ondas curtas: o Sweden Calling DXers que, em português, 
era chamado de Editor DX. Em 1988, o jornalista santista Valter Aguiar escreveu 
um artigo, para o boletim Globo DX, informando que, até aquela data, o programa 
estava prestes a completar 40 anos no ar. Era apresentado nas noites de terças-
feiras. A seleção de notícias para o programa era rigorosa. Mesmo sem bons 
receptores, sem ferramentas como a Internet, alguns radioescutas brasileiros 
marcavam presença constante no espaço. Um deles era Antônio Ribeiro da Motta, 
de São José dos Campos (SP), também colaborador do World Radio TV Handbook. 

Em 1977, conforme boletim de programação da emissora guardado por Roberto 
Rufino, de Ribeirão Preto (SP), a Rádio Suécia transmitia em português para o 
Brasil, entre 0030 e 0100, no Tempo Universal, em 11705 e 15240 kHz. O 
programa era repetido às 0200, em 11705 kHz. Naquele ano também havia 
esquema de emissões para a Europa e África, no nosso idioma. A Rádio Suécia 
Internacional vai deixar de transmitir em ondas curtas. Sua última emissão será no 
dia 31 de outubro próximo. A emissora permanecerá produzindo programas em 
alguns idiomas, mas apenas em FM e na Internet. Durante muitos anos, a Rádio 
Suécia podia ser ouvida, em ondas curtas, com programas emitidos em português 
para o Brasil. É mais uma emissora que se vai! 
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