MAISFUTEBOL ELEITO MELHOR
PROGRAMA DA LIGA DE CLUBES
Queluz, 4 de Julho de 2011 – O programa “Maisfutebol” foi distinguido, esta quinta-feira, com
o prémio de melhor programa televisivo de desporto da época 2010-2011.
O prémio foi atribuído pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional ao programa que a TVI24
transmite todas as sextas-feiras, com a apresentação de Cláudia Lopes.
Este prémio vem confirmar a qualidade do trabalho e o esforço que toda a equipa do
“Maisfutebol” tem desenvolvido e vem consolidar a marca como uma referência no desporto
em Portugal.
“Maisfutebol” é um programa editado pela secção de desporto da TVI e pela redacção do
jornal online da Media Capital Multimedia – Maisfutebol (www.maisfutebol.iol.pt) –, e está no
ar há cerca de dois anos.
Em 2010, o programa já tinha merecido esta mesma distinção da associação de jornalistas de
desporto em Portugal (CNID).
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Sobre a Media Capital Multimedia:
A Media Capital Multimedia surgiu no ano 2000 e agrega os principais conteúdos do Grupo Media Capital na
Internet, abrangendo três linhas de negócio principais: digital media, produção e distribuição de conteúdos e
serviços para o mercado empresarial. A MCM tem uma presença muito significativa no mercado de Internet em
Portugal, através de marcas como o IOL, o segundo maior Portal nacional, e de sites de referência em diversos
sectores como o tvi24.pt, o Maisfutebol, a Agência Financeira ou o Autoportal. Actualmente o portal IOL tem um
tráfego mensal de mais de 100 milhões de page views com uma audiência mensal de 3,5 milhões de indivíduos
(utilizadores únicos).
www.iol.pt ▪ www.mediacapital.pt

Sobre a Media Capital:
O Grupo Media Capital é actualmente o maior grupo de media em Portugal. Para além da actividade multimédia,
detém o canal de televisão líder em audiências em Portugal – a TVI, o segundo maior grupo de rádios e está
também presente em outros negócios que têm sinergias com os media, como a produção de conteúdos para
televisão (de que é líder, com a empresa multinacional Plural), a edição discográfica, a realização de eventos
musicais e culturais, e a distribuição de direitos cinematográficos.
Pode saber mais sobre o Grupo Media Capital no site www.mediacapital.pt.
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Marketing - Ana Neves
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