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Bem Vindo ao nosso Livro de Visitas
O Livro de visitas do site anterior atingiu as 7709 mensagens de 22|03|2007
Aproveite para nos deixar uma mensagem
Obrigado
A equipa do Rádio Clube de Arganil

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.
6 + 6=

1/5

Rádio Clube de Arganil
http://www.rcarganil.pt

(31)
1 234
>

(31) Francesco Sinibaldi

La fête de la poésie.
C'est une
poésie pleine
de candeur,
c'est le son
de la neige
qui donne
la confiance
et un rêve
passager....
Francesco Sinibaldi

(30) Francesco Sinibaldi

Amistad.
( third version )
Un profundo
silencio se difunde
en el cuarto con
el soplo ligero
del cansado suspiro:
siento una luz
rimar suavemente
cuando el sueño
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regresa pintando
http://www.rcarganil.pt
la imagen de
una tierna
colina, veo la
tristeza en los
ojos mojados
de una joven
mujer...
Francesco Sinibaldi

(29) Francesco Sinibaldi

Amistad.
( other version )
Siento una
luz cantar
suavemente
cuando el sueño
regresa pintando
la imagen de
una tierna
colina, veo la
tristeza en los
ojos mojados
de una joven
mujer...
Francesco Sinibaldi

(28) Lurdes Medeiros
Sex, 8 Dezembro 2017
16:41:01 +0000

Sou uma ouvinte que vive em Hollister na California. Por acaso encontrei esta estação de radio e desde
então escuto todos os dias pela internete. Não sei explicar porquê mas este programa dá paz ao meu
coração. Sou Açoreana mas andei por esses lados no ano passado. Visitei muitas aldeias do Norte entre
elas Piódão,Fraga da Pena,etc. Adorei.
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Continuem
com essa bela obra.
http://www.rcarganil.pt
Feliz Natal para o programa e para o mundo.
Lurdes Medeiros

(27) José Carvalho
Seg, 16 Outubro 2017
12:49:58 +0000

Que o Rádio Clube De Arganil nunca se extinga, e que continue a ser a Bandeira dessa Região como era
a Antiga Comarca De Arganil.
Bem Hajam

(26) João Antunes

É sempre um prazer ouvir a R C A..

(25) David Costa
Qui, 31 Agosto 2017
14:56:57 +0000

Adoro esta rádio. É e será a minha escolha número um. Beijinhos e abraços para todos vós

(24) shane dissel
Sex, 28 Julho 2017
20:39:49 +0000
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sou actorhttp://www.rcarganil.pt
porno e ouxu a radio

(23) Luis Miguel
Sex, 21 Julho 2017
11:09:19 +0000

Ola a todos, sou natural de Fornea e encontro-me emigrado no Reino Unido. Gostava de mandar um
grande abraco a todos os ouvintes & leitores das Aldeias da Beira Serra.
Cumprimentos

(22) José Alberto Ferrão
Morgado

É com muita satisfação que vou sabendo as notícias de Arganil por vosso intermédio. Graças a vós vou
mantendo os laços com a vila que me viu nascer e crescer. Obrigado!
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