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e Tradições do Rio Grande do Sul (IHTRGS) e da Academia Canguçuense de
História (ACANDHIS) e sócio benemérito do Instituto de Geografia Militar e História
Militar do Brasil (IGHMB) e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e
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Cel Cláudio Moreira Bento
Presidente e Fundador da ACANDHIS
Em 22 de junho de 2016, a Rádio Liberdade de Canguçu completa 60 anos de sua
primeira transmissão em caráter experimental. É comum a interpretação que o
desenvolvimento de Canguçu tem duas fases. Antes e depois da RADIO LIBERDADE . E
em realidade esta interpretação é procedente, como se verá.
Com a radiodifusão em Canguçu suas fronteiras se alargaram, suas comunicações
atingiram outros municípios, propagando a vida em Canguçu e levando as informações
de nossa comunidade a todos os rincões do município , o que não ocorria antes em que
Canguçu só conhecia o que acontecia fora de seus limites através das ondas das rádios
de Montevidéu, Buenos Aires e Rádio Nacional e Rádio Pelotense.
Municípios visinhos passaram a ter seus programas na RÁDIO LIBERDADE Por
exemplos Piratini através de seu Programa Tribuna Piratiniense, e o hoje município de
Morro Redondo o seu ALO MORRO REDONDO, e os caminhoneiros com o programa
BOA VIAGEM MOTORISTA.
A RÁDIO LIBERDADE ajudou a integrar através de suas notícias a comunidade
canguçuense da sede e do interior, transmitindo notícias para o interior sobre o estado de
doentes baixados no Hospital, ou dedicatórias por aniversários e casamentos.
O Registro do Contrato Social foi publicado no Diário Oficial de União em 17 de
abril de 1956 , cerca de 2 meses antes do Centenário de Canguçu. Recordo- me bem
deste tempo. Eu era 2° Tenente, recém casado e servindo em São Leopoldo na 3ª
Companhia de Comunicações e iniciava a minha atividade de históriador de Canguçu,
então com sua história completamente esquecida e perdida..
O nome fantasia , RADIO LIBERDADE,foi escolhido em consulta popular e o nome
do vendedor foi anunciado no dia.
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A rádio foi instalada no sobrado onde hoje está instalada na rua General Osório n°
943. Depois funcionou na rua Júlio de Castilhos, esquina com André Puente de onde se
transferiu para a rua Silveira Martins 153, até retornar para seu atual endereço.
Além de Clóvis Moreira gerenciaram a RÁDIO LIBERDADE o Tenente de Exército
José Dias Noguez, inspirado cronista , Willi Krugger. Cyro Silveira Irribarem, Dirceu
Fernandes Gomes Amaral, Maria Eduarda Lorea, e os irmãos Salazar e Hermes Ribeiro
de Souza Filho, irmãos de Dr. Sebastião Ribeiro Neto.
A RÁDIO LIBERDADE foi ao ar na época do receptor transistorizado Ele
revolucionou a recepção radiofônica do interior a base de pilhas. Ele substituiu
transmissão de funcionamento complexo, que dependiam de válvulas e funcionavam a
bateria, carregadas com apoio em aero dínamos , privilégio de poucos dado o seu alto
preço.
A RÁDIO LIBERDADE foi uma iniciativa da família Lorea de Pelotas que teve boa
acolhida da Comunidade Canguçuense , desejosa de possuir uma estação de rádio.
E ela surgiu com a Sociedade Canguçuense de Rádio Ltda ZYU81-1490Kc.
O Contrato Social foi registrado em Cartório em 9 de abril de 1956, as vésperas do
ano de 1957, das celebrações do Centenário de Canguçu.
Foi escolhido como seu Diretor Presidente o Dr. Geraldo Henrique Lorea e como
diretores Arnóbio Falcão da Mota, Dr. Mário Edmundo Lorea e para gerente Clóvis Rocha
Moreira , pai do Gerente atual da Rádio Liberdade,Jardel Valente Moreira.
A 1ª equipe de locutores da RÁDIO LIBERDADE foi formada por Clovis Rocha
Moreira,hoje patrono de cadeira da ACANDHIS,Luiz Carlos Valente da Silveira, hoje
acadêmico da ACANDHIS, titular da cadeira Raul Silveira, grande tradicionalista gaucho,
cuja vida e obra sintetizamos e entregamos a seu filho também locutor da 1ª equipe
Mogar Gentil Telesca da Silveira e mais José Francisco Jorge, saudoso amigo e Henrique
Porto.
Como historiador e em especial como historiador de Canguçu sempre me vali da
RÁDIO LIBERDADE para comunicar o resultado de minhas pesquisas históricas sobre a
esquecida e perdida História de Canguçu, hoje restaurada depois de meio século de
trabalho e, a partir de 1988, com o concurso de historiadores mobilizados pela
ACADEMIA CANGUÇUENSE DE HISTÓRIA então fundada em 13 de Setembro de 1988,
no centenário do seu então patrono escolhido Conrado Ernani Bento
Lembro da nossa primeira pesquisa sobre a Guerra do Paraguai em seu
centenário de término, cujas pesquisas sobre a participação de Canguçu comunicamos
através da Radio Liberdade com o concurso do saudoso radialista. Adão Jesus Marques
Pereira. Nesta época a professora Marlene Barbosa Coelho com seu Grupo de jovens
meninas adolescentes denominado FLOR DE LASCIO, realizava pesquisas de História
Oral sobre aquele evento, cuja memória de participantes de Canguçu ao comando do
vereador Ten Cel Theophilo de Souza Mattos estava esquecido. E ela possuía fontes de
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história consistentes em cartas que seu parente Capitão Henrique Jose Barbosa enviava
a família, mas que não retornou, por haver falecido naquela campanha
Este historiador sempre encontrou na RÁDIO LIBERDADE uma fiel parceira da
ACADEMIA CANGUÇUENSE DE HISTÓRIA, possibilitando sempre condições para
comunicar fatos da História de Canguçu, em especial. E isto com o apoio dos hoje
integrantes dos quadros da ACANDHIS, o Dr Sebastião Ribeiro Filho, acadêmico titular da
cadeira João Simões Lopes Neto e o sócio efetivo Ubiratam Rodrigues.
A Rádio Liberdade foi parceira da ACANDHIS nas comemorações em Canguçu em
2010 do Bicentenário de Brigadeiro Antônio de Sampaio, o patrono da Arma de Infantaria
do Exército que como Capitão estacionou em Canguçu do final da Revolução Farroupilha
até 1849, na missão de fiscalizar e garantir em Canguçu e os termos da Paz de Ponche
Verde. E que em 1849 em Jaguarão casou com a canguçuense Júlia dos Santos Miranda.
Foi de iniciativa da Rádio Liberdade a publicação da obra Era uma vez em
Canguçu, quando as crianças faziam arte de autoria da dedicada professora Eleah
Moreira Morales do Nascimento.
A ACANDHIS ao criar a Medalha do Cerro da Liberdade, com ela a agraciou a
Rádio Liberdade.
A Radio Liberdade assim evolui quantoTo ao alcance de seu sinal.
O seu 1º equipamento foi um transmissor a válvulas, marca Produtos Elétricos
Brasileiros ,potencia 100 watts, frequência 1490 quilohertz – Prefixo ZYU81.
Nos anos 70 aumentou a sua Potência para 250 watts. E nos anos 80 adquiriu
um transmissor de 1.000 watts e foi pioneira em Informática em Canguçu ao adquirir um
micro computador.
Em 2003 a RADIO LIBERDADE adquiriu um transmissor de 1000 watts
transistorizado e o seu Parque de Transmissões foi transferido da Vila Triângulo para
local a margem da Br 392 , próximo ao Restaurante Caxias. Estivemos presente na
inauguração
Desde 2005 a RADIO LIBERDADE integra a Rede Gaucha Sat. E seu sinal
alcança todos os municípios da Zona Sul com seu Transmissor de 10 Kw de Potência
operando em Classe B na freqüência de 1500 Khz e 5 Kv de potência
Integra a atualmente a equipe da RÁDIO LIBERDADE: Como Diretores: Mário
Edmundo Lorea e os irmãos Dr Sebastião Ribeiro Neto e Hermes Ribeiro de Souza Filho..
E como Gerente Jardel Valente Moreira. E Gerenta Financeiro Paulo Henrique B.
Fonseca Ribeiro. Locutor apresentador –Lineu Fonseca. Locutor e repórter - Ubiratan
Cardoso Rodrigues. Operador de áudios- Geovane de Castro Matias. Locutor e operador
de áudios –Augusto Moreira Pinz. Departamento Comercial- Janaina Sória
Miranda.Recepcionista- Renata Borges Cardoso.Locutores apresentadores- Salazar
Ribeiro de Souza.Dario Castro Silveira. Ândrio Aguiar, Clemir Braun e Terezinha Moreira
e.Auxiliar Administrativa –Eliane Rosa Gomes.
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Em 1997 participamos da Revista do Círculo de Pesquisas Literárias (CIPEL) dedicada
a História da Rádio Difusão no Rio Grande do Sul e nela contribuímos com o artigoCanguçu Aspectos da Comunicação Social até o advento da Radiofusão em
Canguçu, que por oportuno transcrevemos os trechos a seguir, relacionados com
CANGUÇU:
A radiodifusão foi um grande avanço nas comunicações em Canguçu, através

de mensagens da sede com a campanha, como lá se chama o interior. Inclusive
boletins médicos do Hospital Júlio Limeira relatando o estado de saúde dos baixados
da campanha. Esta ação foi bastante potencializada com o radinho de pilha. Lembro
que um amigo ao comprar um radinho de pilha em Pelotas e viajar para a campanha
de Canguçu com a novidade, com a qual esperava esnobar, qual não foi sua
decepção ao deparar um humilde lavrador arando a terra com um radinho ligado
irradiando uma música e pendurado na aspa de um boi puxando o arado.
A imprensa escrita iniciou em Canguçu-Velho em 1856, em sobrado
oitocentista de pedra. Ali fora a antiga sede da Real Feitoria de Linho cãnhamo do
Rincão do Canguçu (1783-89) e com Martiniano José Lopes que nele instalou a
Tipografia O CAMPONÊZ, tendo como tipógrafo Ricardo, um escravo que aprendera
o ofício na redação do jornal O POVO.
Martiniano editava volantes, avisos, poesias e, de sua autoria, o livro
SOCORROS CASEIROS. Livro que nosso avô e bisavô de Barbosa Lessa e Clovis
Rocha Moreira possuiu um e doou a J. Simões Lopes Neto que publicou alguns dos
extravagantes SOCORROS CASEIROS na Revista do Centenário de Pelotas em 1912
nº4. ao escrever síntese histórica de Canguçu, também freguesia centenária e
gêmea de Pelotas.
Em 1887 Avelino Luz editou 0 MUNICÍPIO 1º jornal municipal. O seguiram em
1888, A CRISÁLIDA, em I894, 0 TEMPO, em 1908, A FLORIDA impresso em seda. Em
1914, A SEMANA. Em 1917, 0 GAUCHO. Em 1919, O CANGUSSUENSE. Em 1929, O
LIBERAL, de nosso pai Conrado Ernani Bento e Henrique de Souza Oliveira. Em 1931,
O FARRAPO que noticiou nosso nascimento.Em 1932, O CANGUSSUENSE. Em 1945,
LUZ NAS TREVAS da Igreja Batista.Em 1953, A VOZ DE CANGUÇU, que foi
colecionado por meu pai Conrado Ernani Bento e o doamos ao Colegio N.S
Aparecida e onde ele se encontra para consultas . E, em 1992, O LIBERAL com o
qual colaboramos publicando necrológios de Egidio Camargo , Cel Fernando Oscar
Lopes e o centenário de nossa mãe Cacilda Moreira Bento. .
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Foi um precursor da radiodifusão Santos Pereira ou Santos Vitrola', veterano
combatente da Revolução de 32 no 9º RI no Vale do Paraíba, e pai de Adão Jesus
Marques Pereira, tradicional e competente radialista local. Seu pai, usando um
megafone que potencializava sua forte voz, anunciava o programa do cinema nas
esquinas da rua General Osório.E antes de iniciar as sessões cinematográficas o Cine
Teatro Glória usava um sirene , para evitar atrasos de seus clientes.
Depois vieram os serviços de alto falantes no final dos anos 40, no Clube
Harmonia para transmissão interna e externa de mensagens e músicas. Logo a
seguir o padre Júlio Marin, muito conhecido em Santaninha, instalou um serviço na
Igreja com um alto falante numa das torres.
Ao tempo da Revolução Farroupilha Canguçu, distrito da capital farrapa
Piratini, foi integrado por um modelar sistema de mensageiros à cavalo que cobriam
todo o Rio Grande. Sistema notável que abordamos em nosso O Exército farrapo e
os seus chefes. Rio de Janeiro: Bibliex, 1993. 2v ora disponivel em Livros no site da
da Federação de Academias de História Militar Terrestre do Brasil
www.ahimtb.org.br . Criado e administrado ´por nosso filho Capitão de Mar-e
Guerra , Carlos Norberto Stumpf Bento . hoje instrutor de Navegação Marítima na
Escola Naval e autor da maior parte das capas de nossos livros
Tropeiros que tangiam boiadas para as charqueadas de Pelotas da fronteira
Brasil – Argentina, no rio Uruguai e, de Passo Fundo e áreas adjacentes, eram
portadores de mensagens a Canguçu, ponto de passagem obrigatório de tropeiros,
conforme nos ensinou o dr. Alvarino Marques em sua trilogia sobre o charque.
Os carreteiros que transitavam por Canguçu possuíam uma infra- estrutura na
entrada e saída da cidade, com respectivos potreiros e em seu redor à noite muitos
canguçuenses iam com eles saber as novidades de onde provinham e transitaram.
A partir de 1876 ,Canguçu foi integrado pelo Telégrafo, a estratégica linha
telegráfica unindo o Centro do Poder no Rio á fronteira sul do Brasil . Foi um grande
passo. Pelo telégrafo, canguçuenses acompanharam os lances da Revolução de 30,
passando daí em diante o seu agente a desfrutar de influência política local tal a sua
relevância.
Em 1918 mais um meio de comunicação integra Canguçu à comunidade
gaúcha, não sem enormes dificuldades, a telefonia.E ela em data mais recente como
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telefonia rural foi
desenvolvimento.

generalizada na campanha e

dela se espera grande

Da necessidade de notícias para quebrar a solidão ou isolamento muito se
deve à cultura da hospitalidade gaúcha. O pessoal da campanha acolhia o viajante
para dele se inteirar das novidades, recebendo com avidez jornais velhos que liam e
reliam com sabor de novidade. Os viajantes comerciais então traziam notícias
frescas e hospedá-los era um grande prazer. A leitura de jornais velhos eu
testemunhei nos anos 50 em fazenda de meu padrinho Gentil Goulart da Silveira,
próximo na costa do Camaquã entre os passos do Marinheiro e Vao dos Prestes,
antigo Camaquã de Baixo, que nos primórdios do Rio Grande do Sul articulou as
bases militares Rio Pardo - Rio Grande.
Isto independente da citada fazenda possuir um rádio a bateria carregado por
aerodínamo que dependia da boa vontade dos ventos.
Os foguetes foram uma forma muito usual de comunicação social em Canguçu
no sentido de atrair-se o povo para novidades chegadas pelo telégrafo inclusive.
Assunto que abordamos sob o título "Os foguetes como meio de comunicação no
passado". Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. v.342, jan/mar,
1983.
O 1° rádio a se instalar em Canguçu o foi em 1931 no STAND BAR, na praça
central e de propriedade de José Gordo (José Lopes Nogueira) O 2°creio, salvo
prova em contrário , foi em minha casa, um AMERICAN BOX, cuja audição
raramente era boa, em razão da estática muito comum na Serra dos Tapes, onde
Canguçu se situa e nó orográfico onde nascem tributários dos rios Piratini e
Camaquã e da Lagoa dos Patos e, nó condicionador de passagem do caminho
histórico Rio Grande - Rio Pardo - Sete Povos. Característica definida como Canguçu
"A magnífica dos cerros" por Osório Santana Figueiredo ou "Canguçu jóia
incrustada na Serra dos Tapes" do fotógrafo e professor alemão Eduardo Wilhelmy,
introdutor da Igreja Episcopal em Canguçu na Florida, e não Flórida, e o preparador
da primeira geração de doutores canguçuenses, entre eles o médico Dr. Luis de
Oliveira Lessa, pai de Barbosa Lessa, o filosofo do tradicionalismo gaucho.
O rádio do Bar Nova Frente de Francisco Mesko, pai ex- Prefeito de Canguçu
Odilon Meskó, foi durante a 2a Guerra Mundial o catalizador das atenções sobre o
desenvolvimento da guerra. O próprio nome do bar reflete a Nova Frente russa.
Outro local de notícias era o rádio do Clube Harmonia onde a noite ,se ouviam
7

8

rádios de Pelotas e com facilidade as rádios platinas EI Mundo e Belgrano que
geraram a cultura local de apreciar-se ouvir, tocar e dançar-se tangos argentinos.
Esta situação melhorou com um fato histórico da Comunicação Social Gaúcha
através da radiodifusão e de que fui testemunha ,em 1951 ou 1952, na Escola
Preparatória de Porto Alegre de Cadetes de que eu era aluno. Foi o aumento de
potência da Rádio Farroupilha em cerimônia ali realizada com a presença de Assis
Chateaubriand.
E ao chegar em férias a Canguçu ao comentarem as maiores facilidades de
ouvir-se a Farroupilha eu dizia com orgulho juvenil: "Eu participei e fui testemunha
deste evento histórico realizado na minha escola no Casarão da Redenção".
A minha política sempre foi comunicar a História local para fortalecer a
identidade histórica comunitária e a proporcionar melhor e segura perspectiva
histórica à mesma.
. Câmara Cascudo, o grande folclorista brasileiro, ao assinar a 4a capa de
nosso livro As Batalhas dos Guararapes. Recife: UFPE, 1971, diz a certa altura,
pensamento que assim o adapto para o caso do Rio Grande do Sul.
"E indispensável que algumas datas e fatos sejam presentes na memória do
povo gaúcho como os nomes de seus pais e do rincão onde nasceram. De quem
vieram e onde se incorporaram a amada terra riograndense. Não apenas uma leve
referência, mas uma consciência alta e nobre de sua existência estadual. Nenhuma
criatura humana vive sem emoção nacionalista, ou nativista no caso do Rio
Grande. Quem não aprende a amar à sua pátria pode devotar-se à pátria dos
outros!..." ).Ou " Povo que não conhece a sua história corre o risco de repetí-la"
(Santaiana).
E o que a Mídia gaúcha e editoras vem fazendo neste sentido? Queixam-se
alguns tradicionalistas do desapoio da grande Mídia gaúcha ao MOVIMENTO
TRADICIONALISTA GAÚCHO do qual se limitam a noticiar seus aspectos externos de
natureza turística e não os filosóficos que o inspiraram. Movimento que impediu
inclusive que as modas texanas no trajar superassem a tradição gaúcha, ao contrário
do que aconteceu no oeste paulista. Enfim um movimento de resistência cultural
que tem os seus pecados, os quais a Mídia gaúcha ajudaria a denunciar e corrigir
num debate democrático. Por tudo e apesar de tudo conclamo:
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Historiadores gaúchos a serviço da verdade e da justiça histórica, uni-vos para
defender com unhas e dentes a função social da historiografia gaúcha, que vem
sendo expropriada por pretensos historiadores, com funções sociais variadas,
estranhas ao ofício de historiador que dispõe de critérios científicos de seleção de
fontes históricas confiáveis quanto a Integridade, Fidedignidade e Autenticidade.
O Rio Grande precisa do concurso de todos e seus historiadores que não
podem e não devem ser marginalizados pela grande Mídia e grandes editoras
gaúchas. Constatar este fenômeno é obra de simples verificação e raciocínio.
Obrigado se fui útil nesta reflexão final! Do contrário nossa história a aprenderemos
por
historiadores
alienígenas,
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_______ _________.

10

