
SOBRE NÓS

A Rádio Gilão, é uma instituição com mais de 3 décadas, de ricas e extraordinárias
experiências.

  

Ao criar-se esta rádio pensou-se com alguma modéstia, em objectivos restritos e em pessoas
que poderiam abraçar um projecto local de carolice espontânea e pouco ambicioso.

  

O período experimental foi ultrapassado com sucesso, alargando-se os objectivos e a ambição,
embora, projecto e objectivos iniciais de servir o concelho de Tavira, nunca tenham sido postos
em causa.

  

A rádio generalista que somos, leva-nos a abordar toda a temática e, a procurar todo o tipo de
audiência, porque somos uma Rádio para toda a gente.

  

Os nossos 4 estúdios, o emissor que emite em 94.8 situado das nossas instalações para
Alcaria de Cume, fazem-nos chegar a todo o Algarve, Baixo Alentejo e Andaluzia (Espanha),
por onde captamos ouvintes e somos escutados por todas aqueles que nos dão ”boleia“ na sua
viatura ou nos deixam entram em suas casas e a nossa segunda frequência de 98.4 a partir de
Tavira (micro cobertura).

  

A nossa equipa de profissionais e carolas, é de certo a melhor do mundo, vivemos num
ambiente saudável, e congratulamo-nos pelos serviços prestados ás comunidades que nos
rodeiam.

  

A nossa programação é muito heterogénea, virada a todas as idades, sensibilidades e credos,
procurando sempre programas que satisfaçam toda a gente.

  

A Rádio Gilão surgiu na sequência da febre das rádios ”piratas” em 1986, considerando várias
factos, nomeadamente a capacidade empreendedora dos seus promotores, visando a sua
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valorização pessoal e profissional, o conhecimento do mercado/sector onde opera e a
promoção socioeconómica da região.

  

As instalações situam-se no Largo de Santana, em Tavira no edifício que serviu de casa do
governador militar de Tavira.

  

Actualmente a Rádio Gilão funciona com a colaboração dos cooperantes, próximo de 50,
colaboradores eventuais/avençados e ainda com 3 empregados efectivos.

  

O equipamento que possuímos permite fazer face ás solicitação do mercado, apostando assim
no binómio qualidade/preço.

  

Desta maneira a empresa foi evoluindo, ao nível de todos as seus recursos, assegurando um
desenvolvimento que lhe permite hoje, num mercado fortemente competitivo, continuar a
perspectivar melhoramentos significativos ao nível do desempenho das suas funções.

  

Os investimentos têm sido fundamentalmente direccionados para a melhoria das instalações,
dos equipamentos e formação dos recursos humanos.

  

  

O Presidente da Direção da Rádio Gilão - Cooperativa de Radiodifusão, C.R.L.

  

(José Gregório Gonçalves)
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[ Ficha Técnica ]
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