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Código Morse
Letras, números e sinais de pontuação mais comuns. Por razões didáticas, decidimos não desenhar as raias e pontos e substituílos por fonemas. O DAA vai substituir as linhas e DI os pontos.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

DI DAA
DAA DI DI DI
DAA DI DAA DI
DAA DI DI
DI
DI DI DAA DI
DAA DAA DI
DI DI DI DI
DI DI
DI DAA DAA DAA
DAA DI DAA
DI DAA DI DI
DAA DAA
DAA DI
DAA DAA DI DAA DAA
DAA DAA DAA
DI DAA DAA DI
DAA DAA DI DAA
DI DAA DI
DI DI DI
DAA
DI DI DAA
DI DI DI DAA
DI DAA DAA

X
Y
Z

DAA DI DI DAA
DAA DI DAA DAA
DAA DAA DI DI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

DI DAA DAA DAA DAA
DI DI DAA DAA DAA
DI DI DI DAA DAA
DI DI DI DI DAA
DI DI DI DI DI
DAA DI DI DI DI
DAA DAA DI DI DI
DAA DAA DAA DI DI
DAA DAA DAA DAA DI
DAA DAA DAA DAA DAA

.
,
?
=
/
“
@

(PONTO) DI DAA DI DAA DI DAA
(VIRGULA) DAA DAA DI DI DAA DAA
DI DI DAA DAA DI DI
(HÍFEN) DAA DI DI DI DI DAA
DAA DI DI DI DAA
DAA DI DI DAA DI
DI DAA DI DI DAA DI
DI DAA DAA DI DAA DI

Âb
b Ütw|ÉtÅtwÉÜ|áÅÉ ° âÅ äxÜwtwx|ÜÉ tàÉ
wx Åtz|t? tuxÜàÉ t àÉwÉ
àÉwÉá Éá ÅxÇ|ÇÉá Öâx
Öâx|ÜtÅ xåÑxÜ|ÅxÇàtÜ É ÑÜtéxÜ wx áÉÇ{Éá x
|ÄâáÆxá? xávÜxäxÇwÉ Éá vtÑ•àâÄÉá wx áât ÑÜ™ÑÜ|t
täxÇàâÜt vÉÅ tá ÉÇwtá wx Üöw|É 5
Alberto Urano Silva LU1DZ

Em reconhecimento de dois grandes amigos
pioneiros da Terra do Fogo
go e do Canal de Beagle, Jorge F. Vrsalovic
LU7XP e Martin J. Lawrence LU4XS.
Meu agradecimento a:
Daniela Vazquez, que ilustrou este livro com a mente eo coração fuegian.
Raul O. Fantini LU5DNC que soube interpretar as minhas palavras para
alimentar o sonho dos meninos de linguagem Português.

-.--Yuco foi um menino criado nas ilhas do Canal
de Beagle na acidentada costa sul da Ilha Grande da
Terra do Fogo. Terra com pequenas praias de pedras,
mares, ventos fortes e chuva, baleias, pingüins e focas
com o céu cheio de gansos e gaivotas que olham para
o chão em busca de comida. Foram originalmente
povoadas pelos índios Yamana (Yaganes) que
navegavam pelas águas em suas canoas precárias de
caule e couro.
Este menino com um rosto redondo, olhos pequenos
de cor marrom e profusas sobrancelhas, que
destacam uma expressão sincera, ressaltada pelas
bochechas brilhantes, seu rosto curtido pelo ambiente
hostil, possuiu o empenho de quem ama a terra que
habita.
Ali passou todos os invernos rigorosos e plácidos
verões de sua infância plácida, pulando de costa a
costa, cuidando de ovelhas, coletando calafates,
alimentando-se de mexilhões e sonhando com um
travesseiro mais macio, que as pedras usadas durante
as noites frias, que compartilhou com seu pai e alguns
nativos.
Suas mãos estavam duras, cheias de cortes e calos.
Através da roupa molhada podia se sentir seus braços
fortes de tanto remar e remar, as 12 milhas náuticas
que o separavam de Ushuaia, retornando à noite para
o abrigo de sua caixa de madeira na Ilha Redonda.
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-.. Durante o resto do ano trabalhava com as tarefas de
sua casa na cidade de Ushuaia. Depois da escola, pegou das
ladeiras da montanha a lenha para o fogão, o que manteve o
calor de sua pequena casa, construída de madeira e chapas
de ferro corrugado como um telhado, o que permitiu sua mãe
Nikoleta preparar comida pela única refeição diária, que eles
poderiam ter.
Seu pai, um imigrante dálmata de gesto duro forjado pela
adversidade do clima e da vida, o enviava diariamente para o
quartel de polícia onde estava a única rádio que ligava a ilha
ao continente e se identificava com as letras LPC.
Por essa estação de rádio eram transmitidos e recebidos
telegramas não só oficiais, mas também prestava um serviço
social amplo, pois manteve as pessoas em contato com as
notícias boas e ruins.
Assim era comum ver na porta da estação de rádio, o
encontro dos domingos, onde os homens se reuniram para
ouvir os resultados do futebol.
Em épocas de tempo bom, um espetáculo incomum povoava
a rua São Martin. A banda de prisioneiros de boa conduta da
penitenciária deliciavam as pessoas com boleros e outros
ritmos da moda na época.
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Assim, quase sem querer ou se dar conta aprendeu o código
Morse só de ouvir os sons, seguindo atento todos os movimentos e
conselhos de seu professor, que com cuidado, explicou os
segredos e regras necessárias para atender a estação como o
devia fazer um bom telegrafista.
Naqueles anos, a comunicação com outros habitantes da ilha é
feito somente através da posta de Ernesto Krund, um jovem
alemão que levava os telegramas recebidos por Don Julian.
Krund fazia isso por meio de intermináveis e sinuosas trilhas
pelas áreas mais remotas a cavalo no verão e com sapatos de
neve em seus pés nas épocas de neve.

.- Aos oito anos, mobilizado pela magia dos
sons, alguns curtoss e alguns long
longos, entre os ruidos
da estática Yuco estava interessado em
compartilhar e ajudar no trabalho d
do
radiotelegrafista Don Julian, um espanhol de bemhumorada expressão e de bigode farto, que
quem
cerimoniosamente e com orgulho empunhava seu
velho manipulador telegráfico,, construíd
construído na
Inglaterra, com alça de bronze e corpo e base de
madeira polida.

Percorrendo esses caminhos afastando os perigos com seu
Winchester e cruzando o pico mais alto e duro em Garibaldi, sem
assistência. Mas nada o impediu de levar sua carga até o seu
destino. Quando ele não poderia lhe fazer sobrevivia na floresta
da Laguna Escondida com seus conhecimentos, comendo um
coelho e auxiliado pelos recursos naturais, hasta que o tempo
fora melhor e foram possíveis os cruzamentos.
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.- A curta idade de dez anos, Yuco embarcou como
grumete do cúter "Brisas del Sur", um pequeno navio de 12
metros de comprimento impulsionado por vela e motor, sob o
comando do capitão Tormenta , nomeado assim pela sua
longa experiência navegando os mares do sul e que lhe
permitiu levar o seu navio airoso das piores tempestades e
ventos.
Lá, o destinou seu pai para aprender o ofício e formar seu
caráter. Apesar de sua pouca idade Yuco não mostrou medo,
nem dúvida, embora houvesse sido criado nestas águas e
aprendeu os segredos das mãos dos índios, teve que mostrar
muita coragem para se lançar navegar com os médios que
estavam disponíveis naqueles tempos.
O cúter navegou somente durante o dia e à noite, se refugiou
em uma baía ou enseada conhecida, esperando a manhã
seguinte para continuar a sua marcha com ventos favoráveis.
Por muitos anos este foi o único meio de comunicação entre
as fazendas da costa e da cidade. Ele carregava suprimentos,
combustível e todos os elementos necessários para a vida no
campo, enquanto retirava gado, madeira e lã, servindo
também para transporte de pessoas.

Foi em sua segunda viagem, que levavam fornecimento para a
distante Fazenda do rio Moat, que teve ocasião de observar a
pequena estação de rádio de ondas curtas usados pelos
habitantes da costa do Canal Beagle, para se manter
informado e seguro.
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--M artin, neto do pastor anglicano John Lawrence, vendo
que lhe interessava lhe diu um pequeno transmissor de rádio
de emergência salvado de um naufrágio que funcionara em
baterias e que há já estava em desuso.Una vez abordo, Yuco
não conseguia esconder sua ansiedade para executá-lo.
Imaginou-se com sua própria estação de rádio de ondas
curtas ouvindo mensagens ao redor do mundo, interceptando
comunicações de aqui e ali.
Mas havia que ter paciência, ainda precisava ligar uma antena
e uma bateria que o alimentara.
O capitão observou com atenção e curiosidade, enquanto ele
estava com seus sonhos e ilusões, mas o menino não deixava
de atender suas tarefas de grumete.
Tarefas que não eram fáceis naqueles lugares onde as
correntes de escarcéu e ventos fortes forçaram muitas vezes
para buscar reparo em alguma bahia das Ilhas Picton ou
Navarino à espera que retornara o bom tempo.

Passou algum tempo até que o Capitão Tormenta, satisfeito com o
comportamento e zelo demonstrado em todas as tarefas que lhe
foram confiadas, quis fazer uma surpresa Yuco como uma
recompensa por sua contração ao trabalho. É assim que obteve o
empréstimo de uma bateria pela Base Naval, o que melhoraria a
instalação elétrica do cúter e que permitiria que o jovem entusiasta
usara seu transmissor de rádio na hora que eles pudessem
descansar ancorado em um abrigo de ventos fortes .
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Foi uma daquelas noites, estando o Brisas del Sur ancorado
perto da ilha Gable, balançando lentamente sobre as ondas
do mar, quando ouviu um sinal telegráfico claro com o
clássico chamado SOS. Sua surpresa foi grande, as mãos
suavam e mal conseguia decifrar a mensagem em código
Morse.
Mas entre seguro e nervoso, ele poderia escrever em seu
caderno uma mensagem dizendo:

SOS SOS SOS EAJG EAJG EAJG
PEDINDO AJUDA URGENTE...
Uma e outra vez continuou ouvindo o pedido de socorro de
um navio em perigo...

.--.Posteriormente, com a ajuda do marinheiro John Cortin,
fez a instalação de uma antena de fio com um arame
recuperado de um velho motor elétrico. Eles usaram o topo da
mezena do cúter para lhe segurar e a ligou ao seu receptor
para ser surpreendido pelos sons agudos vindo do altofalante.
Assim passaram noites e meses nos que Yuco, depois de
completar seus deveres diários, se refugiou em seu pequeno
espaço para sintonizar sons estranhos, bipes e sinais
telegráficos em línguas incompreensíveis.

SOS SOS EAJG EAJG ENCALHADOS COM RUMO
DE ÁGUA NAS MÁQUINAS
Continuava sem obter respostas...
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..-.Foi então que Yuco tomou a decisão de dizer ao capitão
para autorizá-lo para ligar o transmissor e chamar o seu amigo
e professor Don Julian na estação de rádio de Ushuaia para
alertar sobre no que estava ouvindo.
O capitão não só o autorizo, mas disse-lhe que o fizera
urgentemente. Quem sabe a situação do navio, talvez estivesse
naufragando e muitas vidas estavam em perigo.
Tremoroso, mas decidido, Yuco moveu o dial do receptor
buscando a sinal de Ushuaia até ouvir os sons característicos
da manipulação de Don Julian, que então estava transmitindo
telegramas para a Missão Salesiana de Rio Grande. Esperou o
momento oportuno para interromper e lhe fazer saber o que
estava ouvindo na Onda Longa.
O surpreendido suboficial lhe passou o "QSL compreendido" e
foi apressadamente movendo diais e botões na freqüência de
socorro internacional de 500 kHz, onde o EAJG estava emitindo
o seu pedido de ajuda.
Rapidamente se estabeleceu a comunicação e o navio
identificados com as letras EAJG resultou ser a nave de
bandeira espanhola Monte Finisterra, que tinha sido encalhado
perto da ilha Nova e precisava ajuda para sair daquela situação
antes que chegara a tempestade que estava se formando no
horizonte sul.
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-..Don Julian tomou nota de todas as informações, também
foi retransmitindo para a Base Naval de Ushuaia, de onde
partiu a toda máquina o transporte Piedrabuena, um navio de
resgate da Armada Argentina, prevendo que poderia fornecer
assistência antes do que o alcance a tempestade.
Já em navegação a tripulação do Piedrabuena foi se
preparando para fornecer assistência da melhor forma
possível. Fortes cordas e ganchos alinhados na coberta
pronto para ser lançado, enquanto se ouviam as ordens dos
oficiais.
Na noite escura, recortavam se as figuras dos navios,

balançando ao ritmo do mar revolto, enquanto os
marinheiros do Piedrabuena estavam fazendo manobras de
abordagem e trocaram mensagens em código Morse com sinais de
luz para coordenar o lançamento de uma corda, que serve para
rebocar e extrair de sua encalhe ao Finisterra.
Lutando com ventos fortes e ondas enormes que cobriam a coberta,
a tripulação corajosa do Monte Finisterra alcança o cabo que o juntou
ao Piedrabuena. Com todas as manobras realizadas com rapidez
para que ele pudesse desligar do encalhe à terra e, assim, foi capaz
de enfrentar o mau tempo com seus próprios recursos e sem
limitações.
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-. Na manhã seguinte, com sua tripulação exausta, mas
feliz, o resgatado Monte Finisterra Monte entrou no porto
Ushuaia escoltado por o Piedrabuena, soando suas
sirenes constantemente, para dar a conhecer a todos os
habitantes que estavam de volta sãos e salvos.
De noite a manhá, a notícia da aventura vivida por Yuco,
esse menino que tinha crescido entre as ondas e ventos,
navegando as costas do Canal, procurando o abrigo das
baías e enseadas, que tinha dormido ao relento, com
apenas uma pedra como travesseiro, espalho-se pela
cidade.
Um pequeno herói, aprendiz do telégrafo, grumete, bom
aluno e dileto filho nascido em Ushuaia, tinha salvado a
vida de 38 membros da tripulação do Monte Finisterra com
uma pequena estação de rádio, com inteligência e
responsabilidade perante o direito do mar e da
solidariedade.
Esta foi uma lição para todos os habitantes e autoridades
da região que compreenderam a
necessidade da melhoria dos sistemas de
comunicações, de modo que as previsões
foram feitas para dar estações de rádio aos
poucos destacamentos policiais espalhados
por toda a ilha.
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ma vez que nosso herói deixou o aprendizagem do
arte marinheiro, sua vida continuou crescendo com o
respeito de seus vizinhos e desenvolvendo seu espírito
inquieto.
Todo dia viu se para a escola No. 1 Domingo Faustino
Sarmiento, em frente à Praça General Roca, mantendo seu
estúdio com muito cuidado, com destaque para o seu
interesse na tecnologia. Seus livros de Física, Eletricidade e
de rádio começaram a ocupar um lugar de destaque em sua
pequena biblioteca, ao lado de estragados exemplares de
revistas Hobby e Lupin, sonhando em fazer algumas das
experiências incluídas em suas edições.
Anos mais tarde, Yuco desenvolveu sua habilidade em
coisas no rádio. Ele já teve a primeira estação de rádio
amador em Ushuaia, identificado pelas letras 1XA. À noite,
manteve comunicações com radioamadores no continente e
em outros lugares, sempre com o Código Morse e o velho
manipulador de bronze e madeira que Julian lhe dera.
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Apêndice
Exercícios Práticos
Localização sob um mapa dos seguintes
pontos geográficos:

Ilha Gable
Ilha Picton
Rio Moat
Ushuaia
Rio Grande
Ilha Redonda
Canal Beagle
Lagoa Escondida
Passo Garibaldi
Ilha Nova
Rua São Martín (avenida), Ushuaia

Para pesquisar e desenvolver.
Índios Yamanas o Yaganes
Explicar para que é usada a milha
náutica e seu equivalente em metros
Escrever com pontos e raias do
código Morse, o equivalente das
identificações da radio estação de
Ushuaia (LPC) e do navio Monte
Finisterra (EAJG)
Relacionar ao Comandante Luis
Piedrabuena com a região
Explicação dos termos náuticos:
cúter, milhas náuticas,cabos,
ganchos, etc.
Procurar os dois nomes próprios
faltantes do criador do Código Morse,
Samuel ¿...? ¿...? Morse
Revistas Hobby e Lupin, para
pesquisar e desenvolver
Radioamador, para pesquisar e
discutir
Pastor John Lawrence, o primeiro
mestre branco na Terra do Fogo, o
seu trabalho com os índios
Outros índios da região, Aush,
Selknam, Alacaluf, etc
Base Naval da Marinha Argentina,
sua história na região
Presídio de Ushuaia, a sua história.
Missão Salesiana em Rio Grande,
para pesquisar.
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