
CW5R ISLA DE LOBOS 2010 – URUGUAY. 

IOTA SA 039. 
 
 
 
Em final de outubro recebo um e-mail de Atilano PY5EG sobre a possibilidade de irmos 
ao Uruguay, participar da expedição para Islã de Lobos, IOTA AS-039, próximo a Punta 
de Leste. 
 
Imediatamente confirmamos nossa participação e começaram os preparativos para a 
viagem. 
 
Dia 06 de dezembro a tarde parto para Joinville e de lá de ônibus para Florianópolis 
para me encontrar com o Atilano. Depois de 3 horas de viagem chego a Florianópolis 
no qth de PY5EG e tenho a oportunidade de conhecer sua fantástica estação e rever 
sua família. Jantamos, batemos um papo agradável e fomos descansar, pois, às 5 
horas da manha iríamos para o aeroporto. 
 
Saímos de Florianópolis às 6 horas com destino a São Paulo conexão para Montevidéu. 
Viagem tranqüila com os vôos no horário. Chegamos ao destino. Impressionou-nos 
muito o aeroporto, moderna construção, organizado e sem problemas para entrar no 
país. 
 
Esperava no saguão CX2ABC, Lupo que nos levou a um tour pela região em especial a 
sede do Radio Grupo Sur, em bonita localidade próxima a Montevidéu. A estação 
consiste de área com várias torres e muito bem equipada. 
 
Após esta visita fomos ao hotel onde descansamos por algumas horas até as 20 horas 
quando CX5BW Pedro e YY4AND Andreina, nos buscaram para um passeio pelo centro 
da cidade, um chopp e janta no calçadão da parte velha da cidade. Destaque especial 
para saborosa carne. Voltamos ao hotel para descansar. Sairíamos as 5 da manha. 
 
Amanhece o dia e as 5 horas partimos para Punta de Leste. Cerca de 1 hora e meia de 
viagem por auto pista. Desde a saída nos preocupou o forte vento que prejudicava a 
navegação e a previsão era de que assim se manteria todo o dia. Aproveitamos a folga 
para um belo passeio pela cidade e depois nos aconchegamos no qth de praia de um 
dos amigos uruguaios onde instalamos um dipolo e alguns qso´s foram feitos 
principalmente com a equipe de CW5R que já estava na ilha. 
 
Depois de uma noite bem dormida acordamos cedo e fomos a marina de Punta de 
Leste onde uma lancha da Prefeitura de Maldonado nos aguardava. Depois de certa de 
1 horas de viagem chegamos a Ilha de Lobos. Tralha descarregada, apresentações, e 
começamos nossa expedição. 
 
A primeira equipe havia feito um trabalho ótimo instalando antenas para todas as 
bandas. De 160 a 6 metros operamos com monobandas o que nos da um bom sinal. 
Os dipolos para banda baixa estavam a 70 metros de altura o que nos davam um 
ganho excepcional. 
 
Tudo corria em perfeitas condições. O tempo estava maravilhoso, céu de brigadeiro, e 
calor agradável. Em conversa com o faroleiro da ilha. O mesmo informava que iria 
virar para tempestade, o que não era de se acreditar. Por volta das 21 UTC, nuvens 



apontaram no horizonte e o vento oeste começa soprar cada vez mais forte. Por volta 
das 22 UTC uma tempestade com ventos de até 130 km por hora nos atinge 
danificando as antenas de 10 metros, que seriam usadas no ARRL 10 METER CONTEST 
que começaria em 2 hora. Prejuízo total. 
 
Com muito esforço e dedicação os amigos uruguaios conseguiram recuperar 
parcialmente uma das yagis e pudemos começar o concurso em condições precárias. 
Na madrugada tudo voltou funcionar bem porém não havia propagação que abriria só 
por volta da hora do almoço,. 
 
No sábado poucas estações da Europa, África e pile-up gigantescos com Estados 
Unidos, com rate superior a 200 estações por hora em SSB e acima de 100 em CW. 
Tudo corria bem até o tempo começar a mudar. O céu fechou e outra tempestade nos 
atinge com ventos superiores a 100 km por hora. Murphy se faz presente e mais uma 
vez as antenas ficaram danificadas nos obrigando a interromper a operação. Com 
muito esforço a antena de baixo foi recuperada e pudemos fazer mais alguns contatos 
no fim do sábado. 
 
Domingo a propagação abre cedo e bons multiplicadores foram trabalhados na África, 
Oriente Médio e posteriormente Europa. A tarde novamente escancara para Estados 
Unidos com rates alucinantes. 
 
Às 22 horas local termina o conteste. Devido aos problemas de antena que duas vezes 
foram destruídas pelo vento, não pudemos fazer mais. Porém todos estavam 
satisfeitos com a participação no ARRL 10M CONTEST de um local tão especial como 
Isla de Lobos. 
 
Cansados por tantos dias de exaustivas atividades, começava a operação de 
desmontar antenas e empacotar equipamentos para partida na segunda-feira pela 
manhã. 
 
Amanhece o dia e uma estação ainda estava no ar com alguns bons pile-up em modos 
digitais e CW enquanto o restante da equipe aguardava a melhora do tempo e a 
chegada barco da Prefeitura. Passou o dia e nada de podermos sair da ilha. A melhora 
do tempo só aconteceu na terça feira e por volta da hora do almoço, em uma lancha 
alugada por PY5EG, pudemos retornar ao continente e finalizar nossa expedição. 
 
Por cerca de uma semana pudemos conviver com radioamadores sensacionais como os 
integrantes do Radio Grupo Sur e tivemos a oportunidade de visitar um pais 
maravilhoso, o Uruguay, e em especial a Isla de Lobos e operar grandes pile-ups. 
 
 
CW5R Site: http://www.cw5r.net  
Radio Grupo Sur: http://www.radiogruposur.com  
Videos em:  http://www.youtube.com/petersprengel 
Fotos em: http://picasaweb.google.com/petersprengel/ISLADELOBOSURUGUAY#  


