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HISTORIALHISTORIAL  
 

 No dia 25 de dezembro de 1985, o senhor Fernando Brandão, 

fotógrafo nesta vila, oferecia ao filho um pequeno aparelho de 

radiodifusão, brincadeira essa que rapidamente se transformou num 

fenómeno de popularidade com emissões mais ou menos regulares a 

partir de determinado horário. 

 Logo imediatamente «batizado» com o nome de RÁDIO CLUBE 
DE ARGANIL, acrescentou-se-lhe o slogan «A voz da Beira Serra», 

tendo imediatamente merecido a atenção e a curiosidade dos habitantes 

da vila e arredores, porque a pouca potência dos aparelhos não 

permitiam uma grande cobertura. 

 Os estúdios foram montados num sótão da casa do Sr. Fernando 

Brandão e a antena no telhado da mesma casa. Muitos dos atuais 

locutores e colaboradores tiveram logo aí a sua primeira grande «escola» 

de rádio. 

 Vivia-se, então, o fenómeno de crescimento e proliferação das 

chamadas «Rádios-Pirata», vindo o governo, através da Secretaria de 

Estado da Comunicação Social, a estabelecer regras que disciplinassem 

o sector, mercê da publicação de legislação com a atribuição de 

frequências e alvarás para o exercício da radiodifusão. 

 Assim, no dia 13 de abril de 1987 é realizada no Cartório Notarial 

de Arganil a escritura de constituição da cooperativa, tendo, então, 

comparecido perante o notário: Dr. Manuel Barreto Almeida Leite, Dr. 

José Anselmo Dias Rodrigues, João Paulo Dias Fernandes, Manuel 

Simões Lopes, Padre Manuel das Neves Contumélias, Prof. José Ramos 

Mendes, Joaquim Marques Fernandes, António Joaquim Alves da Pena, 

Pedro Alexandre de Carvalho Rodrigues, Fernando José Sérgio Brandão, 
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João Bilha Rosa Santos, Álvaro Fernando Ferreira Pinto, João Paulo 

Travassos da Cruz, Fernando José Brandão, Dr. Pedro Pereira Alves, 

Mário Carlos Andrade Pereira, António Carvalhais da Costa, Alfredo 

Manuel Machado André, Nuno Miguel Travassos da Cruz e Margarida 

Maria Paiva Ventura. 

 No dia dezasseis de fevereiro de 1989, no salão nobre da Câmara 

Municipal de Arganil, tomou posse a Comissão instaladora da 

cooperativa que integrava: 

 António Carvalhais da Costa 

 Dr. Armando Dinis Cosme 

 Eduardo das Neves Ventura 

 Fernando José Brandão 

 Fernando Simões da Silva 

 Francisco Carvalho da Cruz 

 Engº João Manuel de Oliveira 

 José Salvador Neves de Almeida 

 Dr. Manuel Barreto de Almeida Leite 

 Padre Manuel das Neves Contumélias 

 Dr. Pedro Pereira Alves 

 Engº Rui Alberto Henriques da Cruz 

 Dr. Virgílio Reis Nunes 

 

Em 6 de março de 1989 é emitido o primeiro alvará pela Direcção-

Geral da Comunicação Social e em 26 de Junho do mesmo ano são 

emitidas as primeiras licenças radioelétricas pelo ICP para a cobertura do 

concelho de Arganil, na frequência de 88.5 Mhz e com uma potência 

máxima de 27 dbw para um período de funcionamento de 15 horas 

diárias. 

Entretanto, alugam-se novas instalações e contratam-se 

funcionários, vindo o centro emissor a ser instalado no Mont'Alto, a uma 

altitude de 415 metros o que permitia uma maior cobertura mas ainda 

longe de ser a ideal pois não se cobria nem metade do concelho. 
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No dia vinte e três de fevereiro de 1990 são eleitos, em Assembleia 

Geral realizada no Hotel S. Gens, os primeiros corpos sociais da 

cooperativa, assim constituídos: 

Mesa da Assembleia Geral – Dr. Manuel Barreto de Almeida Leite 

Direção – Homero Frederico Lobo Garcia Marques 

Conselho Fiscal – Dr. Armando Dinis Cosme 

 

A Assembleia Geral realizada no dia 17 de abril de 1991 elege 

para os corpos sociais: 

Mesa da Assembleia Geral – Dr. Manuel Barreto de Almeida Leite 

Direção – Homero Frederico Lobo Garcia Marques 

Conselho Fiscal – Dr. Armando Dinis Cosme 

 

Entretanto, a situação económica da cooperativa passa por 

algumas dificuldades face à conjuntura económica do início da década 

de noventa, havendo necessidade de reestruturar o quadro de pessoal e 

contrair um empréstimo bancário que resolvesse, no imediato, as 

necessidades de tesouraria. 

 

No dia vinte e seis de março de 1993 são eleitos, em Assembleia 

Geral realizada no Hotel de Arganil, novos corpos sociais da cooperativa, 

assim constituídos para o biénio 93/94. 

Mesa da Assembleia Geral – Mário Carlos Andrade Pereira 

Direção – António Manuel Ventura Fernandes 

Conselho Fiscal – Dr. Virgílio Manuel Guerra Reis Nunes 

 

A próxima etapa a que a direção lançou mãos, foi a transferência 

do centro emissor para a Serra da Aveleira, local onde ainda hoje se 

encontra, a uma altitude aproximada de 1250 metros e com a emissão a 

percorrer os cerca de 5 quilómetros que separavam estúdios-emissor 

através de linha telefónica. 

 



História	do	Rádio	Clube	de	Arganil	
 

 

4 

Para o biénio de 1995/96, a Assembleia Geral, realizada no dia 29 

de março de 1996 elege: 

Mesa da Assembleia Geral – Mário Carlos Andrade Pereira 

Direção – António Manuel Ventura Fernandes 

Conselho Fiscal – Dr. Virgílio Manuel Guerra Reis Nunes 

 

A cooperativa começa a passar por graves dificuldades 

económicas levando à saída de algum pessoal e à reestruturação do 

respetivo quadro. Chega a ser equacionada a sua venda ou o 

encerramento em Assembleia realizada no Hotel de Arganil. 

Entretanto, a Assembleia Geral realizada no dia 26 de março de 

1997, elege os novos corpos sociais para o biénio 1997/98, marcada pela 

entrada do Prof. Jorge Silva, pela primeira vez, para a direção da 

cooperativa cujos órgãos sociais foram assim constituídos: 

Mesa da Assembleia Geral – Mário Carlos Andrade Pereira 

Direção – Prof. Jorge Manuel de Matos Silva 

Conselho Fiscal – António Manuel Ventura Fernandes 

 

Inicia-se, aqui, neste amo de 1997, uma nova etapa na vida da 

cooperativa. Iniciou-se o processo de modernização tecnológica e a 

mudança para novas instalações, as atuais, cedidas pela autarquia, 

bastante amplas, acolhedoras e funcionais. Instala-se o feixe hertziano 

para o envio do sinal para o Centro Emissor na Serra da Aveleira com 

consequente melhoria da qualidade e inicia-se o saneamento financeiro 

através de uma gestão rigorosa e de contenção. 

A RCA passa a dispor de melhores condições de instalação e de 

emissão. 

Entretanto, a partir de 1 de janeiro de 2000 passamos a emitir 

continuamente 24 horas por dia e sempre com emissões próprias, 

serviços noticiosos locais, reportagens de exterior, diretos, etc. 
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Com ligeiras alterações na constituição da lista para os órgãos 

sociais do biénio de 1999/2000, a Assembleia Geral realizada no dia 26 

de março de 1999 elege: 

 Mesa da Assembleia Geral – Mário Carlos Andrade Pereira 

Direção – Prof. Jorge Manuel de Matos Silva 

Conselho Fiscal – António Manuel Ventura Fernandes 

 

No ano de 1999, através dos incentivos à Comunicação Social, é 

renovado grande parte do material dos estúdios, adquirem-se aparelhos 

de reportagem e outros. A Rádio passa a dispor, pela primeira vez, de 

um sistema de computadores de automação contínua, peça fundamental 

para a autonomia da programação e a modernização.  

 

Em 1999 o alvará da cooperativa de radiodifusão é dos primeiros a 

ser renovado pela Alta Autoridade para a Comunicação Social o que só 

comprova a organização e a qualidade dos nossos serviços.  

Foram quatro anos de muito trabalho em prol da modernização 

tecnológica e do saneamento financeiro. Agora, a cooperativa já 

começava novamente a poder «respirar». 

 

Entretanto, a Assembleia Geral realizada no dia 11 de maio de 

2001, elege os novos corpos Sociais para o biénio 2001/02, assim 

constituídos: 

Mesa da Assembleia Geral – Mário Carlos Andrade Pereira 

Direção – Prof. António Carvalhais Costa 

Conselho Fiscal – António Manuel Ventura Fernandes 

 

Decorria o ano de 2001 quando, em consequência de um incêndio 

que deflagrou na Serra da Aveleira no mês de dezembro, a Torre com as 

antenas foi derrubada, causando inúmeros prejuízos. Iniciou-se, então, 

uma série de contactos através do presidente da direção, Prof. António 

Carvalhais Costa, tendo uma empresa de energia eólica oferecido uma 
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torre já instalada no local, onde se procedeu à instalação das novas 

antenas, agora numa altura de 50 metros. 

 

Em 2002, faleceu o nosso colaborador Fernando Simões da Silva 

que tinha integrado o projeto desde o seu início em 1987 mas sem 

remuneração. Foi autor e produtor de vários programas como 

«Almanaque» e «Chá dançante» e diretor de programas na direção de 

Manuel Fernandes. 

 

Entretanto, a Assembleia Geral realizada no dia 7 de maio de 

2003, volta a eleger para a direção, o Prof. Jorge Silva que já 

anteriormente tinha exercido o cargo durante quatro anos. São eleitos os 

novos corpos Sociais para o biénio 2003/04, assim constituídos: 

Mesa da Assembleia Geral – Dúlio Gouveia Ferreira Pimenta 

Direção – Prof. Jorge Manuel de Matos Silva 

Conselho Fiscal – António Manuel Ventura Fernandes 

 

No ano de 2003, esta a direção viu aprovada uma candidatura 

apresentada à ADIBER através do programa LEADER MAIS, para 

instalação de um repetidor no Piódão e renovação de todo o 

equipamento do Centro Emissor da Aveleira. Em agosto de 2004, este 

último, recebeu um conjunto de equipamentos bastante modernos, 

enquanto o repetidor do Piódão apenas viria a entrar em funcionamento 

em abril de 2005 na frequência de 97.3, atribuída pela ANACOM/ICP. 

Com a aquisição de material de som, o Rádio Clube sonorizou a 

Ficabeira 2004 com material totalmente seu, enquanto no mesmo ano, 

era feita pela primeira vez a animação musical de rua pelo Natal, através 

de sonorização da vila. 

Entretanto, no dia 7 de maio de 2005, a Assembleia Geral da 

cooperativa elege novos órgãos sociais para o biénio de 2005/2006, 

assim constituídos: 

Mesa da Assembleia Geral – Dúlio Gouveia Ferreira Pimenta 
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Direção – Prof. Jorge Manuel de Matos Silva 

Conselho Fiscal – António Manuel Ventura Fernandes 

 

Em julho desse ano, a Rádio Clube de Arganil passa a integrar o 

projeto ROLI, Rádios OnLine na Internet passando a emitir para qualquer 

ponto do país e do mundo, o qual foi promovido pela Associação 

Portuguesa de Radiodifusão (APR). Este projeto teve como objetivo 

colocar todas as rádios locais portuguesas na Internet, com um dispêndio 

monetário mínimo com o equipamento necessário e com as emissões 

online. 

A cooperativa tinha, finalmente, adquirido a estabilidade necessária 

quer do ponto de vista técnico quer financeiro. Estava traçado o caminho 

a seguir, apesar dos avultados investimentos na modernização 

tecnológica. 

 

Terminados os quatro anos de mandato permitidos pelos estatutos, 

o Prof. Jorge Silva dá lugar, como presidente da direção, ao Prof. António 

Lopes Nogueira, segundo Assembleia Geral realizada no dia 20 de abril 

de 2007 e que elegeu os novos órgãos sociais para o biénio de 

2007/2008, assim constituídos: 

Mesa da Assembleia Geral – Dúlio Gouveia Ferreira Pimenta 

Direção – Prof. António Lopes Nogueira 

Conselho Fiscal – António Manuel Ventura Fernandes 

 

No mês de novembro de 2007 foi instalado no Mont’Alto um 

repetidor de sinal que proporciona uma maior qualidade de emissão, num 

grande investimento para a direção já liderada pelo Prof. António 

Nogueira.  

Neste ano, faleceu Manuela Pinto, esposa de Fernando Pinto e 

colaboradora regular de programas como «Onda da amizade», emitido 

ao domingo, «Nós as mulheres», emitido à quinta-feira e, posteriormente, 

«Almoço e simpatia» emitido diariamente de 2ª a 6ª feira. 
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No ano seguinte, já afastado dos microfones da rádio por motivo 

de doença, faleceu Fernando Pinto, uma das grandes referências desta 

estação emissora, tendo integrado os seus quadros desde o início das 

suas emissões. Fernando Pinto foi locutor, repórter e angariador de 

publicidade e desempenhou um papel muito importante na 

implementação da rádio junto das populações locais. Foi autor de 

programas que ficarão para sempre na nossa memória coletiva como 

«Cantinho dos pintassilgos», «Almoço e simpatia», «Onda da amizade» 

e «Amanhecer». Foi dele a voz de abertura das emissões às 7 horas da 

manhã acompanhado do tema «Recordação de Arganil» interpretado 

pela Filarmónica Arganilense. O nome de Fernando Pinto foi e será 

sempre uma referência na história da RCA. 

 

Entretanto, no dia 23 de abril de 2009, a Assembleia Geral da 

cooperativa elege novamente o Prof. António Lopes Nogueira para um 

novo mandato de dois anos, biénio de 2009/2010, sendo os novos 

órgãos sociais assim constituídos: 

Mesa da Assembleia Geral – Laertes Gomes Pereira 

Direção – Prof. António Lopes Nogueira 

Conselho Fiscal – Dr. Pedro Pereira Alves 

 

O ano de 2010 é trágico para a Rádio Clube de Arganil. Em virtude 

de uma descarga elétrica verificada no mês de Abril associada a uma 

forte trovoada, são totalmente destruídos os equipamentos instalados na 

Serra da Aveleira com os prejuízos a atingirem cerca de doze mil euros. 

Contudo, graças às sinergias geradas e ao movimento de 

solidariedade que imediatamente se iniciou, foi possível substituir os 

equipamentos por outros mais modernos e reparar todos os danos 

provocados. 

 

Terminado o seu mandato, a Assembleia Geral da cooperativa 

realizada a 25 de março de 2011 elege novamente o Prof. Jorge Silva 
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para um novo mandato de dois anos, biénio de 2011/2012, sendo os 

novos órgãos sociais assim constituídos: 

Mesa da Assembleia Geral – Salvador Nunes 

Direção – Prof. Jorge Manuel de Matos Silva 

Conselho Fiscal – Dr. Pedro Pereira Alves 

Ainda decorria o primeiro ano do seu mandato quando a RCA é 

fortemente abalada com a morte de Armindo Neves em janeiro de 2012, 

o qual se tinha iniciado como locutor no ano de 1991 com o programa 

«Rostos da Serra», que comemorou o 20º aniversário em outubro de 

2011 num grande convívio realizado no pavilhão de Coja e que foi, 

seguramente, o primeiro dos grandes convívios, juntando mais de 700 

ouvintes e amigos. 

Armindo Neves foi, tal como Fernando Pinto, uma das grandes 

referências da nossa rádio mercê do seu poder de comunicação, da sua 

facilidade de expressão e pelo carinho que dedicava a todos os ouvintes. 

Foi, incontornavelmente, uma das grandes referências da nossa história 

e um dos grandes responsáveis pelo crescimento das audiências e a 

estabilização económica. Abria os seus programas com «A vida do 

pastor» do Rancho Folclórico Os Pastores de S. Romão e terminava com 

«Vou embora mas vou feliz» de Rui Bandeira. 

Era, de facto, um homem feliz pois amava a sua rádio e os seus 

ouvintes. 

 

A assembleia geral extraordinária realizada no dia 22 de fevereiro 

de 2013 aprovou a alteração dos estatutos que ainda se mantinham 

inalterados desde a fundação da cooperativa. Como principais 

alterações, figuram o processo eleitoral, os cooperantes e a 

convocatória. 

Durante este mandato, a Rádio Clube de Arganil continua a sua 

expansão por toda a região, angariando novos ouvintes e alargando o 

seu auditório que, seguramente, duplica ou triplica. A emissão on-line 

continua a fazer chegar as nossas emissões a qualquer parte do país e  
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ao estrangeiro onde são muitos os emigrantes que nos ouvem e que até 

participam nas nossas emissões diárias. 

 

A assembleia geral realizada no dia 22 de março de 2013 elege 

novamente o Prof. Jorge Silva para um novo mandato de dois anos, 

biénio de 2013/14, sendo os novos órgãos sociais assim constituídos: 

 

Mesa da Assembleia Geral: 

Avelino de Jesus Silva Pedroso   - Presidente 

António Duarte Batista     - Vice-Presidente 

Cristina Maria A. Jorge Figueiredo   - Secretário 

Fernando José Brandão     - Secretário 

 

  Direção:Direção:  

Jorge Manuel Matos Silva    - Presidente 

Jorge Humberto Neves Ramos   - Vice-Presidente 

Abel Ventura Fernandes     - Vice-Presidente 

Alberto Cordeiro Rodrigues    - Tesoureiro 

Mário Santos Oliveira     - Secretário  

Anacleto de Jesus Fernandes Vaz         - Secretário  

Paulo Jorge Fernandes Santos   - Vogal 

Fernando Dias Ferreira Júnior    - Vogal 

José Augusto Marques Rodrigues   - Vogal  

 

 Conselho Fiscal: 

Ercílio Coelho Contente     - Presidente  

António Manuel Ventura Fernandes   - Secretário 

José Salvador Neves Almeida    - Relator 

 

Em 2013 realizam-se eleições autárquicas e, mais uma vez, a 

Rádio Clube de Arganil assume o seu papel informativo divulgando os 

programas e os projetos dos candidatos às autarquias da Beira Serra – 
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Arganil, Tábua e Pampilhosa da Serra – participando também nos 

tempos de antena atribuídos às candidaturas à Câmara de Arganil. 

Os diretos e os exteriores continuam a marcar a nossa ação. 

Desde o futebol, às associações e coletividades, juntas de freguesia ou 

instituições de solidariedade social, a rádio marcou sempre a sua 

presença, sem esquecer a grandiosa emissão de 5 horas realizada a 

partir da aldeia da Cabeça, concelho de Seia, no dia 28 de dezembro de 

2013. 

Em março do ano de 2014 foi adquirido o segundo software de 

automação e emissão AVAPlayer que veio substituir o já ultrapassado 

ADS já com 14 anos de longevidade e que já não respondia às 

exigências atuais nem de emissão nem da própria ERC, no que respeita 

ao registo e cumprimento da quotas de música portuguesa e da 

legislação em vigor. 

 

A assembleia geral realizada no dia 22 de março de 2015 elege o 

mais antigo colaborador da RCA para um mandato de dois anos, biénio 

de 2015/16, sendo os novos órgãos sociais assim constituídos: 

 

Mesa da Assembleia Geral: 

Avelino de Jesus Silva Pedroso   - Presidente 

António Duarte Batista     - Vice-Presidente 

Cristina Maria A. Jorge Figueiredo   - Secretário 

Fernando José Brandão     - Secretário 

 

  Direção:Direção:  

Abel Ventura Fernandes     - Presidente 

Jorge Humberto Neves Ramos   - Vice-Presidente 

Jorge Manuel Matos Silva    - Vice-Presidente 

Alberto Cordeiro Rodrigues    - Tesoureiro 

Mário Santos Oliveira     - Secretário  

Anacleto de Jesus Fernandes Vaz         - Secretário  
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Paulo Jorge Fernandes Santos   - Vogal 

Nuno Miguel Travassos da Cruz   - Vogal 

Mário de Jesus Almeida      - Vogal  

 

 Conselho Fiscal: 

Ercílio Coelho Contente     - Presidente  

António Manuel Ventura Fernandes   - Secretário 

José Salvador Neves Almeida    - Relator 

 

Neste mandato, renovaram-se materiais e adquiram-se novos 

meios de reportagem, para além da renovação do estúdio principal que 

ficou mais moderno e com melhores condições sonoras. 

 

Como pontos altos do nosso trabalho ao longo destes anos, 

destaque para a presença em Arganil e região do Dr. Mário Soares, na 

época Presidente da República, Dr. Aníbal Cavaco Silva, então Primeiro 

Ministro, e as entrevistas que ambos nos concederam. Destaque, ainda, 

para a presença nos nossos novos estúdios do Dr. Paulo Portas na 

qualidade de líder partidário, da Dr.ª Manuela Ferreira Leite como ex-

presidente da Assembleia Municipal de Arganil, Dr. Ricardo Castanheira 

como ex-deputado, Dr Luís Parreirão ex-ministro, Dr. Paulo Pereira 

Coelho como Candidato a deputado, Prof. Mário Nogueira também 

candidato a deputado e Dr.ª Sónia Sousa Mendes como líder partidária 

por Coimbra e ainda do Dr. Nobre Guedes, candidato pelo CDS/PP. 

Ao nível local e regional, muitas foram as entrevistas realizadas 

durante todos estes anos, destacando-se, no panorama político, os 

presidentes das Câmaras Municipais da região, vereadores, presidentes 

das Assembleias Municipais e de Juntas de Freguesia. 

Durante o ano de 2002 estivemos já por três vezes em direto com 

a RDP Internacional entre as 10 e as 11 horas de domingo numa 

emissão que levou a nossa voz a toda a Europa, colocando-nos em 

sintonia com muitos nossos conterrâneos entretanto emigrados. Estes 
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contactos, mantiveram-se ao longo de 2003 e de 2004 tendo sempre 

como principal responsável esse grande comunicador que se chamava 

Fernando Pinto. 

Estes contactos com a RDP Internacional mantiveram-se tendo-se 

realizado um programa em direto de Arganil em Março de 2007 e a Festa 

das Comunidades em agosto de 2011. 

 

A nossa programação tem uma incidência fundamentalmente local 

pois são as nossas populações o nosso público-alvo. Destaca-se a 

música portuguesa, divulgam-se as nossas tradições, os nossos eventos, 

a nossa cultura, o nosso folclore, a nossa etnografia, a nossa 

gastronomia e o nosso desporto. O programa de Terra em Terra 

divulgou, em 2011, tudo isto a partir de cada freguesia. 

Somos a voz da Beira Serra que levamos bem longe, criando 

grandes elos de amizade desde Aveiro a Viseu, da Figueira a Pombal. 

Somos também a companhia e a voz amiga de muitas das nossas 

gentes que, na solidão das nossas aldeias, nos escutam, nos falam e nos 

recebem como se fizéssemos, há muitos anos, parte integrante da sua 

família. E, para muitas destas pessoas, infelizmente, somos seguramente 

a sua única família. 

Por tudo isto, temos muito orgulho no trabalho desenvolvido, não 

obstante as grandes dificuldades que sempre marcaram este nosso 

percurso com quase década e meia. Mas, o carinho que nos é 

dispensado por parte dos nossos ouvintes justifica seguramente a nossa 

presença na região. 


