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Peça o seu disco favorito e ouça a sua música na nossa Rádio!

Nome *
E-mail
Site
Mensagem *
* Campos obrigatórios

Medida antispam
Por favor, digite a seguinte combinação de letras e números no campo de formulário abaixo, antes de
enviar sua mensagem. Obrigado.
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(184) Afonso Mendes
Dom, 1 Julho 2018
13:55:56 +0000

Boa tarde, gostaria de ouvir as musicas “A Cabritinha”- Quim Barreiros e “Cais do Sodré”- Rouxinol
Faduncho
Obrigado.

(183) Rui Ferreira
Qua, 27 Junho 2018
15:26:36 +0000

Boa tarde, sou de Arganil, eu gostaria de ouvir a musica Viva la vida de Nelsom Ritji para dedicar a minha
irma Carla

(182) PAULO SOARES
Qua, 27 Junho 2018
10:27:37 +0000

olá,sou o organista Paulo Soares,faço 25 anos como organista,ininterruptamente,embora muitos anos
apenas em salões,e estou a lançar e apresentar o meu 3 trabalho discográfico``SANGRIA`´..gostaria de
saber se será possível apresenta-lo através da vossa radio.
-OUTRO ASSUNTO
-Já estou a começar a preparar a próxima época,e este ano(2019) irei apostar em publicidade via
radio,preciso que me enviem uma tabela,para,,,1-3-6 meses...
obrigado
PAULO SOARES--966562102-AROUCA

(181) Juliana
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Dom, 13http://www.rcarganil.pt
Maio 2018
17:28:32 +0000

Queria ouvir o sorveteiro do quim barreiros, dedicado ao meu amigo João de coja

(180) Paulo Ferreira
Dom, 13 Maio 2018
17:18:08 +0000

Olá pessoal
Sou o Paulo ferreira de Viseu
Gostava de ouvir nasci pra música do Cid dedidicada à minha amiga do coração Marlen Albqerque
Obrigados

(179) Alberto milagre
Ter, 17 Abril 2018
16:43:27 +0000

Vem devagar imigrante, boa viajem amigo Paulo pereira

(178) Bruno
Ter, 17 Abril 2018
16:19:37 +0000

Marante, sim de cristal para os amigos da viselbi de Viseu

(177) Fátima augusto
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Olá sou de canéças gostaria de ouvir a Maria Lisboa nossa senhora de Fátima para dedicar ao meu
mano Luís bjs boa Páscoa

(176) claudio abrantes

Ola boa tarde, vivo em Seia gostava de ouvir a Desgarrada do grupo sons e soadelas, para dedicar a
todos os meus familiares e amigos e para voces aí da radio que sao a minha companhia quando ando a
conduzir. Um bjs para voces todos.

(175) Sofia

Ola boa noite vivo na ilha da corsega gostava de ouvir sonhos de menino para dedicar a toda a minha
familia bjs pata voces
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