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apresentação • Para tornar o seu domingo num dia único.

•  É uma revista semanal de informação geral. 
Pretende dar ao leitor informação útil que 
o faça pensar sobre a realidade que  
o rodeia, compreender as tendências, 
e viver melhor a sua vida. 

•  A Notícias Magazine é uma revista distribuída 
com o Diário de Notícias e Jornal de 
Notícias ao domingo, sendo a sua circulação 
igual à soma da circulação de ambos os 
jornais.
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É uma revista viva e ligada à realidade mas que não descura 
o lado bom da vida, os comportamentos, a saúde, o prazer de 
consumir... 

Comportamentos Vida prátiCa estilo e Glamour

•  Temas que interessam  
às famílias.

•  Mulheres e homens que 
marcam a diferença com  
a sua vida. 

•  As tendências sociais, 
políticas, ecológicas, 
científicas e religiosas  
da sociedade.

•  Secções fixas de saúde, 
ambiente, psicologia, 
filhos, decoração e casas, 
animais de estimação.

•  Todas as questões que 
digam respeito ao bem 
estar do corpo e da alma.

•  As melhores dicas para 
ajudar a vida do dia a dia 
dos leitores. 

• Editoriais de moda e beleza. 

• Moda prática.

• Dicas de beleza. 
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apresentação a revista que é a sua cara.

Ao fim-de-semana, no JN e no DN.

O bom jornalismo ao fim-de-semana.

Os eixOs…
Histórias
Reportagens muito focadas, jornalismo positivo.

Caras
entrevistas de vida, temas centrados em histórias

pessoais.

CoMPortaMeNto + faMília 
– o nosso ADN.

Boa Vida. Prazeres mundanos.

para informar e descontrair.
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atual. Diferente. interessante. inspiradora.

A ABRiR...
MaGaZiNe
Uma selecção dinâmica de novidades mundanas.

laDo B
inquérito sobre as faces desconhecidas de personalidades 

conhecidas.

Às CoMPras CoM
escolha de objectos por uma personalidade.

Histórias eXtraorDiNÁrias
Pessoas desconhecidas que fazem coisas de que vale  

a pena falar e das quais Portugal se deve orgulhar.

Fotos do mundo.

Cinco minutos de sonho.

Melhorar a qualidade
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NO MeiO...
eNtreVista De ViDa
Todas as semanas o lado B da vida esmiuçado ao pormenor 

com a assinatura de Catarina Carvalho (Diretora NM ),  

e Filomena Martins (diretora-adjunta do Diário de Notícias). 

PeQUeNas Histórias
Três ou quatro pequenas histórias, intensas e muito focadas.

História GraNDe
Reportagem grande sobre um tema forte. 

O jornalista Ferreira Fernandes assinará as grandes 

reportagens.

oPiNiÃo
Gonçalo M. Tavares, Ana Bacalhau, Manuel António Pina  

e… todas as semanas alguém diferente de acordo com  

a atualidade mundana.
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CoMPortaMeNto
Dossier CoMPortaMeNto
Temas que fazem parte do ADN da revista:  

família, sexo, relações, tendências sociais.

testes

laÇos De saNGUe
Dois familiares conhecidos do público falam da sua vida.

ViDa iNteliGeNte
especialista fala de uma matéria específica.

a CróNiCa De PaUlo fariNHa

VíCios
MoDa e BeleZa
Tendências, novidades, lançamentos e sugestões  

para o dia a dia.

restaUraNtes
Crónica de restaurantes feita pelo escritor Joel Neto  

e pelo empresário Manuel serrão.

GoUrMet
escolha de vinhos e gastronomia por

Fernando Melo, professor de estética

e crítico da Revista de Vinhos.

reCeitas
Carros
ViaGeNs
DesiGN
DeCoraÇÃo
arQUiteCtUra
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noTíciAS MAgAzinE

Audiência 
Média

6,9%

Leitores 573.000

circulação  
Paga

105.000

FonTE: MArkTEST/MEDiAMoniTor – BArEME iMPrEnSA 2.ª vAgA 2014; vASP JAn/DEz 2014
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Audiência por Género, Região, Classe Social e Escalão Etário
FonTE: MArkTEST/MEDiAMoniTor – BArEME iMPrEnSA 2.ª vAgA 2014
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Número de leitores

iNforMaÇÃo Geral e sUPleMeNtos

FonTE: MArkTEST/MEDiAMoniTor – BArEME iMPrEnSA 2.ª vAgA 2014
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351 mil leitores 
da Nm pertencem às classes aBC1, 
e representam mais de metade 

da sua audiência

Fonte: marktest/mediamonitor – Bareme imprensa 2.ª vaga 2014 (em milhares)

NúmERo dE LEitoRES dAS CLASSES ABC1 25-64 NACioNAL
Revistas/Suplementos de informação Geral, interesse Geral e Sociedade
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a Nm tem 107 mil leitores 
de Quadros médios 

e Superiores e 121 mil 
pertencem às classes aB 25/64

NúmERo dE LEitoRES dAS CLASSES ABC1 REGião NoRtE
Revistas/Suplementos de informação Geral, interesse Geral e Sociedade

Fonte: marktest/mediamonitor – Bareme imprensa 2.ª vaga 2014;  
Regiões norte marktest:  Grande Porto, Litoral Norte e interior Norte (em milhares).
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a Nm, distribuída com o JN e o dN ao domingo, 

tem uma circulação imbatível 
na zona Norte do País.

CiRCuLAção totAL NoRtE
Revistas/Suplementos de informação Geral, interesse Geral e Sociedade

Fonte: aPCt jan/dez 2014; distritos norte: aveiro, Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu.




