
Para ler, ouvir e ver 
Portugal, Alentejo 



Área 

•Diário do Sul tem a sua sede em Évora, alcança todo o 
Distrito de Évora através de vendas em banca e assinatura. 
Está presente nos três Distritos Alentejanos: Évora, Beja e 
Portalegre. 

•Rádio Telefonia é uma das rádios locais de Évora, cobre 
todo o distrito emitindo na frequência FM 103.2 Mhz e 
apresenta uma alcance global graças à sua emissão online, 
através de página na internet. 

•Webtv Alentejo é a plataforma web para a transmissão de 
vídeos das notícias e reportages, realizados por 
profissionais de organismos de comunicação social e 
regional, com a credibilidade oferecida ao longo de 44 anos 
de edição. 

www.diariodosul.com.pt • www.youtube.com/webtvalentejo 

 

http://www.diariodosul.com.pt/


Único jornal diário no Alentejo 



A Base 
•45 anos de jornalismo 
Semanal, trissemanal e agora 
44 anos de jornalismo diário. 

•Empresa familiar, 
independente e pluralista, 
100% capital próprio 

•Director e Fundador: Manuel 
Madeira Piçarra – 52 anos de 
jornalismo 

•Paulo Piçarra – 24 anos de 
Rádio, director de estação da 
RTA, Editor do Diário do SUL, 
Administrador 

•José Miguel Piçarra –  
Administrador e 24 anos de 
jornalismo 



Equipa 

•4 paginadores 

•3 Administrativas 

•6 jornalistas 

•4 colaboradores 

 

•Equipado com uma Unidade 
de Saída de 4 páginas em 
simultâneo 

•1 pré-impressor 



Gráfica própia 

•1 rotativa 

•2 impressores 

•Distribuição própria 

•Rotulagem e colocação de 
folhetos publicitários. 



Controlo de tiragem 

•Diário do Sul é desde 2005 membro da 
Associaciação Portuguesa para o Controlo de 
Tiragem e Circulação - www.apct.pt 

•A Associaciação Portuguesa para o Controlo de 
Tiragem e Circulação (APCT) foi constituída em Maio 
de 1986 com o objetivo de comprovar e certificar os 
números de tiragem e circulação dos editores 
associados, assim como seu alcance geográfico no 
mercado. 
 

•6.000 exemplares/dia = 5.500 Circulação paga 
mais a distribuição em Feiras e Acções 
Promocionais. 



Audiência: 
Diário do SUL 
= 34 mil leitores 

•O Barómetro de Imprensa 
Regional contabiliza, no 
território mais de 4,5 milhões 
de residentes com 15 ou mais 
anos e que costumam ler ou 
folhear jornais regionais, um 
número que representa uns 
54,3% do universo analizado e 
que, em anos anteriores, 
revelou uma tendência para 
aumentar. 

•O Barómetro de Imprensa 
Ragional é um estudo que 
analiza o universo dos 
residentes no território com 
mais de 15 anos . 
www.marktest.pt 

Indíce de leitura. 2007 



Entre regiões transfronteiriças 



Edição Especial 
anual, durante a Páscoa 



Distribuição acrescida de 1.000 
exempl. de Évora a Badajoz 



Encontros Transfronteiriços 

no auditório do Diário do Sul 



Destaque  às EuroRegiões 
Institucionais / Associativas 



Ligação às empresas 



Programa bilingue de rádio “VOZES RAIANAS” 
entre / Fundacion Universidad Extremadura 
/ Grupo diario do sul /Rádio Telefonia do Alentejo 



Grupo Diário do SUL mostra o Alentejo 
na Fehispor - Badajoz desde 2010 



Rádio Telefonia do Alentejo 

emissão em 103.2 Mhz e 
www.diariodosul.com.pt 

Popular 

Informativa 

Música Portuguesa, regional e 
de artistas locais 




