
 

CRONOLOGIA DA RÁDIO APARECIDA 

 

1951 - Pe. Humberto Pieroni se tornou o primeiro diretor da Rádio. Criado o Programa 

Os Ponteiros Apontam para o Infinito que ganhou notoriedade com o Pe. Vitor Coelho 

de Almeida. 

1952 - Em março, começaram as negociações junto ao governo federal para novas 

frequências de rádio. Em foi autorizada a as Ondas Tropicais de 91 metros na 

frequência de 9.635 Khz. 

1953 - Pe. Laurindo Rauber foi nomeado como segundo diretor da Rádio Aparecida. 

Ele foi o criador foi o criador dos programas Consagração a Nossa Senhora e Encontro 

com os Romeiros. No dia 26 de maio, o Diário Oficial publicou a autorização para as 

ondas curtas de 31 metros. No dia 07 de outubro a Rádio Aparecida passou a transmitir 

em Ondas Curtas. 

1954 – Surgiram os primeiros programas de auditório, musicais e programas 

educativos. Cresceram as áreas técnica, artística e funcional. No total 41 pessoas 

trabalhavam na Rádio Aparecida. 

1955 – Criação do Clube dos Sócios da Rádio Aparecida no dia 07 de setembro e um 

programa especial que dava voz os associados do Clube, com a apresentação de 

Reinaldo César e Regina Maria. A primeira carteirinha de associado foi da cidade de 

Maringá-PR. No dia 01 de outubro foi inaugurado o novo prédio da Radio Aparecida ao 

lado da Basílica Velha. 

1956 - Pe. Rubem Leme Galvão foi nomeado o terceiro diretor da Rádio Aparecida. Ele 

foi o criador da figura do Representante do Clube dos Sócios que tem a missão 

conquistar novos associados e ao mesmo tempo ser o elo entre os associados e a 

Rádio. Em Setembro foi lançada a Revista da Rádio Aparecida com reportagens e fotos 

que falam da emissora. Neste mesmo ano houve a criação do Programa Marreta na 

Bigorna pelo Pe. Laurindo Rauber, mas produzido e apresentado pelo Pe. Ruben Leme 

Galvão no horário das 13h00. 

1956 a 1960 - Grande impulso no departamento artístico. A Rádio Aparecida começou 

a investir na produção de radionovelas e grandes nomes da música brasileira 

começaram a se apresentar nos programas da emissora, especialmente nos programas 

de auditório que eram transmitidos do antigo Cine Aparecida ao lado da Basílica Velha. 

Surge Equipe Esportiva da Rádio Aparecida que acompanhava o time de futebol da 

cidade de Aparecida e transmitia grandes partidas de futebol. 

1962 – Tem início o Encontro com os representantes do Clube dos Sócios, atividade 

que acontece até hoje com ao menos dois encontros anuais. 

1964 - A Rádio Aparecida Ltda foi transformada em Fundação Nossa Senhora Aparecida a partir 

do patrimônio doado pela Congregação Redentorista e pelo Santuário Nacional. 

1965 – Pe. Vitor Coelho de Almeida assume como Diretor da Rádio Aparecida no dia23 de 

setembro. 



 

 

 

1968 – A Rádio Aparecida foi tirada do ar por 24 horas. A ditadura militar que governava o Brasil 

alegou que um padre havia lido um discurso subversivo no seu programa. O discurso subversivo 

na verdade era a declaração dos Direitos do Homem apresentado pelo Pe. Vitor Coelho de 

Almeida no Programa Os Ponteiros Apontam para o Infinito. Em maio aconteceu a inauguração 

da nova Onda Tropical de 60 metros. 

1969 – Em fevereiro aconteceu o lançamento da pedra fundamental do novo prédio da emissora 

em terreno próximo ao estacionamento do Santuário Nacional e Pátio das Palmeiras. Grande 

esforço de construção encabeçado pelo seu diretor da Rádio Pe. Orlando Gambi e por Pe. Flávio 

Cavalca. Para a aquisição dos novos equipamentos contou-se com a ajuda da Rádio Vaticano e 

de entidades assistenciais da Alemanha, mas o esforço maior foi feito pelos próprios 

mantenedores da Rádio Aparecida, ou seja, seus associados. 

1970 – Pe. Orlando Gambi assume como Diretor da Rádio Aparecida. 

1975 – Em janeiro a portaria governamental Nº 170, do dia 27 deste mês, concede à 

Rádio Aparecida uma emissora de Frequência Modulada (FM) com 50 KW de potência 

e frequência de 90,9 Mhz. Em setembro aconteceu inauguração do novo prédio da 

Rádio Aparecida, construído com os recursos técnicos mais modernos que existiam na 

época. O prédio já foi construído pensando no futuro, com espaço pensado para o 

advento da televisão. Sua área construída era de 8.500 metros quadrados e na época 

foi chamado de “O Palácio do Rádio”. Presença marcada nesta cerimonia do então 

ministro das comunicações Euclides Quandt de Oliveira. 

1976 - A emissora de ondas médias da Rádio Aparecida muda de frequência, 

passando a operar na frequência de 820 Khz e 5 mil watts de potência. Atualmente a 

potência diurna é de 10 mil watts. No período noturno passa a operar com 500 watts 

de potência. 

1977 – No dia 18, depois de 02 anos realizando os trabalhos de instalação da torre, 

do transmissor e dos novos equipamentos entra no ar a Rádio Aparecida FM com uma 

programação de alto nível e qualidade. 

1980 – Em janeiro a Rádio Aparecida recebe a concessão de 2 novas ondas. Uma de 

49 metros, com potência de 50 mil watts e outra de 25 metros com potência de 7,5 

KW. A Onda Curta de 49 metros passou a operar por ocasião da visita do papa João 

Paulo II ao Brasil em 1980, com potência provisória de 10 KW. Na ocasião o 

transmissor reserva de 31 metros foi modificado para operar pela onda de 49 metros. 

Hoje a onda curta de 49 metros é a segunda mais potente do Brasil, operando com 25 

mil watts. 

 

 

 

 



 

 

 

1981 – Toma posse como diretor geral da Rádio Aparecida Pe. Cesar Moreira. 

1982 - Na véspera do Natal foi inaugurada a Onda Curta de 25 metros, na frequência 

de 11.855 Khz, trabalhando com um transmissor adaptado até que o novo transmissor 

importado chegasse. 

1984 - A Onda Curta de 49 metros passou a operar em caráter definitivo na frequência 

de 6.135 kHz e potência de 25 KW. A Rádio Aparecida FM tornou-se pioneira no Vale 

do Paraíba na utilização da tecnologia digital, apresentando um programa especial de 

natal e ano novo com discos laser (CDs). 

1988 – Em novembro a Rádio Aparecida é a primeira no Brasil a usar a novíssima 

tecnologia S.C.A, uma frequência paralela à de FM, somente recebida por aparelhos 

especiais e ideal para sonorização de ambientes. 

1990 - No dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, foi inaugurado o 

Estúdio Móvel da Rádio Aparecida montado num trailer com as condições para 

transmissões externas. 

1991 – Toma posse como diretor Pe. João Clímaco Cabral 

1992 - Setembro: A Rádio Aparecida passou a transmitir a sua programação Via 

Satélite para a futura Rede de Rádios Católicas, assinando um contrato com a Rede 

Embratel. Por 45 dias transmitiu de forma experimental. 

1994 - Novembro: No dia 10 desse mês se deu a Criação da RCR, Rede Católica de 

Rádio e formação de 05 bases geradoras. 

1997 – Pe. Cesar Moreira retorna como diretor da Rádio Aparecida. 

2001 - A Rádio Aparecida comemorou com festa e alegria o jubileu de ouro de sua 

fundação. Entre as várias atividades comemorativas houve o lançamento de um CD e 

de um livro histórico comemorativo.  

2002 - No aniversário da Rádio Aparecida se dá a inauguração da nova antena e do 

novo transmissor da Rádio Aparecida FM no alto do Morro da Sotep. 

2005 – Inauguração da TV Aparecida. Assume como diretor geral da Rádio Aparecida 

Pe. Inácio Medeiros e Pe. Cesar torna-se diretor Geral da TV Aparecida.  

2007 - A Rádio Aparecida passou a ser a geradora de 03 distintas programações, 

possuindo 08 estúdios de transmissão, sendo um deles móvel. Gerou programação 

para mais de 90 emissoras da Rede Católica de rádio e para outras 45 emissoras da 

Rede Aparecida de Evangelização. No dia 22 de Abril aconteceu a reinauguração do 

Auditório da Fundação, agora batizado como Auditório Pe. Orlando Gambi, dotado de 

todas as condições técnicas para as transmissões da Rádio e TV Aparecida e 

capacidade para 630 pessoas sentadas. O hall do auditório foi disposto para receber 

 



 

 

 

eventos internos da Fundação e eventos culturais ou religiosos. 

2010 - No dia 11 de Março a Rádio Aparecida em Ondas Médias recebe autorização do 

Ministério das Comunicações para aumentar sua potência noturna de 500 watts para 

01 KW. Dia 01 de abril aconteceu a inauguração do portal a12.com. Dia 08 de 

Setembro aconteceu a inauguração dos novos transmissores digitais das Ondas 

Médias, com benção realizada por Dom Raymundo Damasceno, arcebispo de Aparecida 

e demais diretores da Rede Aparecida. 

2011 – Em janeiro Pe. Cesar Moreira assume a Direção Geral da Rádio e TV 

Aparecida. No dia 08 de setembro a Rádio Aparecida comemorou 60 anos de 

radiodifusão. 

2012 – O Encontro dos Representes do Clube dos Sócios completou 50 anos de 

evento. Em Agosto o Clube dos Sócios lança a Missão Popular do Clube dos Sócios, que 

tem por objetivo enviar capelinhas com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida para 

visitar as casa dos representantes e associados. 

2013 – Toma posse como diretor geral da Rádio Aparecida, Pe. William 

Betonio, e como diretor geral da TV Aparecida, Pe. Josafá de Jesus Moraes. Papa Francisco visita 

o Santuário de Aparecida, em julho, e a Rádio Aparecida realiza as transmissões desta ilustre 

visita, bem como divulga as notícias da presença do Pontífice no Rio de Janeiro para a Jornada 

Mundial da Juventude. Inaugurados os novos transmissores de Ondas Curtas (25, 31 e 49 

metros), em setembro, depois de realizada pelo Clube dos Sócios, a Campanha “Transmitir 

Mais”.  

2014 – Pe. William Betonio é escolhido como 2º vice presidente da RCR para o biênio 2014-2016. 

Comemorado o 50º Dia do Sertanejo na Rádio Aparecida. Clube dos Sócios lança projeto “Fiel 

na Graça” para incentivar o crescimento do número dos sócios beneméritos.  

2015 – A Rádio Aparecida volta a ser sintonizada pelas antenas parabólicas. O Clube dos Sócios 

celebra 60 anos de existência. O Papa Francisco, por meio da Secretaria de Estado do Vaticano, 

enviou uma carta e uma bênção apostólica aos dirigentes, funcionários, amigos e benfeitores 

pelas comemorações dos 10 anos da TV Aparecida, 5 anos do Portal A12 e 64 anos da Rádio 

Aparecida. Entram no ar novos programas: Conexão R.A. (AM), De Bem com a Vida (OC) e Clube 

dos Sócios no rádio (AM e OC).  

2016 – A locutora Therezinha de Jesus, Tatá, comemora 60 anos de trabalho na Rádio. Uma 

exposição foi realizada nas dependências da emissora para homenageá-la. O departamento de 

jornalismo realiza debates com candidatos às prefeituras da região e um Fórum de Debates em 

parceria com a Arquidiocese de Aparecida sobre Voto Consciente. Pe. Jorge Sampaio e Pe. Lucas 

Emanuel passam a fazer parte da direção da Rede Aparecida. Clube dos Sócios no Jubileu dos 

300 anos: Bênção dos Missionários para a realização da Missão Popular e Viagens Peregrinas 

com a Imagem de Nossa Senhora. Inauguração da Capela da Visitação na entrada do Clube. 

Programa Encontro DX completa 30 anos no ar na Rádio Aparecida.  


