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Lisboa, 24 de Julho de 2007

M80 é a nova estação da Media Capital Rádios
Êxitos dos anos 70, 80 e 90 já têm espaço de antena
em 96,6 FM (Lisboa) e 89,5 FM (Porto)

É hoje apresentada oficialmente a M80, a nova estação da Media Capital Rádios.
Assente numa playlist muito variada, baseada em «todos os êxitos dos anos 70, 80
e 90», a M80 vai cativar a memória de um público A, B e C1, entre os 35 e os 54
anos, com os grandes sucessos da música anglo-saxónica, portuguesa e brasileira.

A M80 está disponível nas frequências 96,6 FM – em Lisboa e 89,5 FM – no Porto.
Brevemente, serão também transmitidas emissões regionais em Santarém e em
Coimbra.

Com um tom confortável, descontraído e de bom gosto, a equipa da M80 tem como
protagonistas Mariana Marques Vidal, Carina Costa, Paula Fialho, Nelson Miguel e
Daniela Azevedo. Miguel Cruz dirige esta equipa de profissionais que propõe levar
os ouvintes numa viagem na máquina do tempo aos anos 70, 80 e 90 com
programas como “Disco Fever”, “Super-Pop”, “On the Rocks” e “Última Sessão”.

A M80 rádio acrescenta à emissão musical, conteúdos úteis para o dia-a-dia dos
ouvintes – o tempo, o trânsito, e, principalmente, as notícias, com espaços à hora
certa nos períodos de maior audiência – entre as 7h e as 10h e entre as 17h e as
20h.

Para Miguel Cruz, director de programação, “o objectivo da M80 é satisfazer um
cluster musical específico, através de um formato do tipo «70’s, 80’s & 90’s Classic
Hits», ocupando, assim, um espaço livre mas muito apetecível em termos de
posicionamento, tal como já foi comprovado por experiências em outros países.”.

No próximo sábado, dia 28 de Julho, pelas 23h00, a M80 promove a sua segunda
Beach Party deste Verão. Depois do sucesso da primeira, no mês passado, que
juntou mais de 2.500 pessoas, o Bar do Guincho será novamente o palco de uma
festa conduzida pelo DJ Nelson Miguel, animador da M80. Todos os êxitos dos anos
70, 80 e 90 na segunda Beach Party da M80, uma viagem no tempo que promete
ficar na memória de todos os que comparecerem!

PROGRAMAS M80
«Disco Fever» - noites de sábado, entre as 20H00 e a 01H00.
Na M80, a febre do disco move as noites de sábado! A bola de espelhos já está a
rodar e os flashes disparam em todas as direcções. A batida é alucinante e os
ritmos trepidantes! Depois das explosões múltiplas dos primórdios do rock’n’roll,
depois das flores alucinantes da geração de Woodstock, a música popular
conheceu, a partir de meados dos anos 70, outro dos seus momentos mais
festivos: o “Disco-Sound”.

«Super-Pop» - sábado e domingo, entre as 07H00 e as 12H00.
Na M80, as manhãs de fim-de-semana trazem de volta os “anos de ouro da Pop”.
As grandes canções da década de 80 estão todas no «Super-Pop», desde as mais
conhecidas, até àquelas que já não se ouvem há algum tempo. O destaque vai para
o «Super-Top», uma tabela que faz a contagem dos principais tops de vendas entre
1980 e 1989 e para a «Super-Pista», um espaço da responsabilidade do DJ M80,
que volta a misturar non-stop, os temas mais tocados nas pistas de dança.

«On the rocks» - domingo, entre as 20H00 e as 24H00.
Na M80, os grandes nomes do rock têm um espaço para mostrar a força das suas
guitarras. «On the Rocks» - 3 horas de emissão só com peças de primeira
qualidade, onde se cruzam todas as bandas rock que influenciaram a música
popular das últimas décadas:
Anos 70: Rolling Stones, Police, Fleetwood Mac, Pink Floyd…
Anos 80: Queen, Dire Straits, Bruce Springsteen, Genesis…
Anos 90: Bryan Adams, Bon Jovi, Aerosmith, R.E.M...

«Última sessão» - de segunda a sexta, entre as 22H00 e a 01H00.
Na «Última Sessão» podem “saborear-se” as grandes baladas da história da música
popular... com tranquilidade. Para que o dia termine da melhor maneira, o
programa chega a casa dos ouvintes sempre depois das dez da noite.
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Sobre a MCR:
A MCR é a sub-holding do Grupo Media Capital para a rádio. No seu universo estão as rádios Comercial,
Rádio Clube Português, M80, Cidade FM, Best Rock FM e Romântica FM. Este conjunto de rádios
abrange um vasto leque de preferências musicais e um auditório diário de mais de um milhão de
pessoas, proporcionando audiências significativas junto dos mais diversos públicos-alvo (sobretudo entre
os 15 e os 55 anos), beneficiando ainda da divulgação e interacção com os seus ouvintes através do
portal online de rádios Cotonete.
Sobre Media Capital:
O Grupo Media Capital é uma das principais empresas do sector de Media em Portugal, detendo a TVI,
um dos principais canais de televisão em Portugal, e o controlo da NBP, a principal empresa de produção
de conteúdos para televisão em Portugal. O Grupo Media Capital tem também posições de mercado e
operações significativas em rádio e publicidade exterior, e está também presente na imprensa e Internet
(ISP e portal IOL).

