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A Rádio Clube de Arganil juntou sábado no seu convívio de Natal, que decorreu no Pavilhão
Gimnodesportivo de Coja, cerca de 750 pessoas, tratando-se do maior convívio da história daquela
estação emissora. Em palco, estiveram desde o inicio da tarde até á noite, um grande naipe de artistas
que vieram graciosamente animar o convívio, nomeadamente, Gabriell, Cristina Ardison, Os Solitários,
Nelly Correia, Grupo de Cavaquinhos de Tourigo, Grupo de Cordas de Mortagua, Sons e Tradições do
Alva e Magda Sofia que abrilhantou o baile.
No final do convívio e após o jantar, os ouvintes e convidados tiveram ainda possibilidade de comer uma
fatia de um bolo-rei gigante, com cerca de 60 kgs, oferta da pastelaria “O Pão Quente”, em Arganil, com a
sigla da rádio, RCA. “Agradeço a vossa disponibilidade para estarem hoje aqui e o amor que têm á nossa
Rádio, porque são incansáveis no apoio que nos dão”, começou por sublinhar Jorge Silva, acrescentando
que “temos de facto que nos congratular por conseguirmos juntar tanta gente aqui hoje”. O presidente de
direcção do RCA deixou ainda alguns agradecimentos, nomeadamente aos artistas presentes, á Câmara
Municipal de Arganil, pelo apoio logístico, aos seus colegas de direcção e colaboradores da Rádio, bem
como “a todos os nossos amigos que venderam e compraram as nossas rifas”, referindo-se às cerca de
quatro mil rifas vendidas. Já Rodolfo Leite considerou que a rádio “implica comunicação o que conduz á
congregação e á união e é esse o ambiente que estamos aqui a viver hoje”. Para o pároco de Coja e
presidente de direcção do Centro Social e Paroquial de Coja, “é um orgulho estar aqui hoje, pois ao vervos a todos percebe-se de imediato a importância que a rádio tem para todos nós”. Como já vem sendo
hábito, também Miguel Ventura, presidente da direcção da ADIBER, marcou presença no evento,
felicitando a estação emissora “pelo trabalho de excelência que tem vindo a ser realizado”. Avelino
Pedroso, por seu turno, presidente da Assembleia Geral do RCA, apelou a todos para que “continuem a
ser ouvintes da nossa rádio, pois tenho a certeza que o RCA irá continuar a corresponder às vossas
expectativas”. Não podendo estar presente, Lurdes Castanheira presidente da câmara Municipal de Góis,
enviou uma mensagem, em que transmitia a todos a sua “estima e consideração pela excelência do
trabalho do RCA”. Ricardo Pereira Alves começou por saudar “todos aqueles que fazem esta grande
rádio, dirigentes, locutores e colaboradores” vaticinado que “possam viver o Natal em família com os
valores mais significativos desta época, como a amizade e a solidariedade”. O presidente do município
de Arganil agradeceu ainda ao RCA por “continuar a levar bem longe o nome de Arganil e da nossa
região e cujo trabalho desenvolvido é um orgulho para todo nós”.
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