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Rádio Clube da Lourinhã – Breve historial   

 

Em 1986, a Lourinhã não fica alheia ao movimento das rádios “livres” iniciando-se os    primeiros ensaios das emissões 

“piratas”. Foi António C. Teotónio, o homem que as realizou. A ele juntaram-se mais alguns elementos e nascia a 

primeira Radio na Lourinhã, que deu pelo nome de “Rádio Antena Livre”, passando mais tarde a designar-se por 

“Rádio Belo Horizonte“. 

 

 

 

Mas em 1987, um outro grupo de pessoas, constitui uma cooperativa de radiodifusão   que adoptou o nome de “Onda 

Jovem”, ficando um meses depois a chamar-se “Rádio Clube da Lourinhã, C.R.L.“, com estatutos aprovados 

em Diário da Republica de 24 de Julho de 1987 - Os primeiros estatutos do Rádio Clube da Lourinhã. 

 
A Lourinhã ficava assim com duas Rádios. 

Em 1988 e face ao concurso público de atribuição de alvará para o exercício da atividade de radiodifusão 

sonora, responsáveis das duas rádios juntam-se e decidem apresentar uma candidatura única. 

Formou-se assim a atual Rádio Clube da Lourinhã. 

A escolha do nome teve única e exclusivamente, a ver com razões de ordem económica e burocrática, uma vez 

que o RCL, era, das duas existentes, a que se encontrava juridicamente constituída. 

Em 21 de Julho de 1989, em Assembleia Geral Extraordinária foi nomeada uma Comissão Diretiva, 

representativa da vontade das duas “Rádios Piratas”, então  existentes: a “Rádio Clube da Lourinhã e a “Rádio 

Belo Horizonte”, com o propósito de imprimir uma nova dinâmica à Rádio. 

Esta comissão era composta por dois representantes da antiga Rádio Belo Horizonte: Manuel José Trindade Vitorino e 

José António Costa Tomé, dois representantes do Rádio Clube da Lourinhã: João Duarte Anastácio de Carvalho e 

Pedro Miguel Neves da Cunha Pimenta, e dois novos cooperantes sem quaisquer elos de ligação a essas  rádios, 

Leandro Filipe Fernandes e José Nuno do Rosário e Silva Leitão. 

Com a comissão diretiva constituída e o projeto aprovado, era chegada a altura de proceder à instalação do novo 

empreendimento. 

A Rádio, começou a emitir em instalações provisórias, sitas na Rua Miguel Bombarda, nº32 (em casa emprestada), 

estando a antena e emissor instalados na Atalaia, nos estaleiros de Mário Jorge Filipe que gentilmente os cedeu para 

o efeito. 

 

Figura 3 Radio Belo Horizonte em 1986 

Figura 2 Cartão de apresentação 1986
Figura 1  Cartão identificação pessoal 
Antena Livre 1986 
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A 7 de Setembro de 1989, e por imposição legal, o RCL começou a emitir, embora a  título experimental. Quatro dias 

depois, tinham início as emissões regulares entre as 12h00 e as 24h00, só possível com o apoio de colaboradores 

voluntários. 

Em Abril de 1990 era instalada uma nova antena e uma torre de 33 metros, que  possibilitava uma cobertura 

radiofónica eficaz em todo o concelho. 

Foi nesse mês que por imposição do Instituto Comunicações de Portugal a frequência da Rádio foi alterada. 

A 22 de Abril de 1991, o RCL começa a emitir na frequência de 99fm, permanecendo até aos dias de hoje. 

 
Nesse mesmo ano, entre Maio e Julho realizou-se uma Campanha de acionistas,    permitido a todos a participação 

no projeto de Rádio, adquirindo 10 títulos de investimento da cooperativa com o valor nominal de 500$00 cada. 

A 15 de Julho de 1991, são eleitos os primeiros corpos sociais para o biénio de 1991/1993. 

A 22 de Dezembro de 1991, o RCL muda-se para as novas instalações, na Rua António Pinheiro de Andrade Lote 

18 R/C Direito, com equipamentos totalmente novos e alarga o período de emissão para dezanove horas 

diárias – das 7 às 2 horas da manhã. 

 

Em 24 de Junho de 1995, o RCL, recebeu da Câmara Municipal da Lourinhã, o Diploma da 

Medalha de Ouro da Vila da Lourinhã, por serviços prestados  em benefício do Concelho. 

Em Outubro de 2002, o RCL altera o seu logótipo, para um dinossauro, símbolo 

do Concelho, com as iniciais RCL em seu redor. 

 

As emissões em digital tiverem início nas comemorações do Feriado Municipal do 

dia 24 de Junho de 2004, tendo o “clique” para a emissão digital sido dado, pelo 

Presidente da Assembleia Geral da Cooperativa, José Manuel Dias Custódio. 

 

Em Setembro de 2005, é registado o domínio do RCL na Internet, e colocado on-line o site na rádio no sítio: 

www.rcl99.fm. 

 

A 05 de Abril de 2012, um incêndio destruiu por completo as instalações e  vários equipamentos de 

emissão do RCL. 

 

A 13 de Fevereiro de 2015, Dia Mundial da Rádio, regressam as emissões em  direto, nos novos dois 

estúdios da RCL, na Escola do 1º Ciclo de Capelas,  cuja inauguração oficial dos mesmos, ocorreu a 

09 de Maio de 2015.  

 

Na sequência destas mudanças surgiu também um novo logótipo da Rádio, sempre associado à identidade local, 

pensando já na comemoração dos 30 anos. 

 

Em 2019, o Radio Clube da Lourinhã, promoveu uma série de programas comemorativos dos 30 anos da Rádio 

no Concelho. Para esta comemoração criamos um logotipo específico. Nesta altura, percorremos todas as 

freguesias do concelho com o programa “Coisas da Nossa Terra”. 
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