NOTA DE IMPRENSA

LANÇAMENTO “INCRIVEL PORTO”
9 de Julho, 11h30, Continente NORTESHOPPING

André Villas-Boas chegou, viu e venceu. Na primeira época completa como treinador principal
coleccionou proezas e recordes: deu ao Futebol Clube do Porto o primeiro título sem derrotas
e juntou a esse feito a conquista da Liga da Europa, da Taça de Portugal e da Supertaça, um
«poker» de troféus que fica na história do futebol português.
Neste livro contamos-lhe etapas desconhecidas deste percurso e lembramos as figuras da
temporada incrível dos dragões, com destaque para Hulk, Falcao e Moutinho. O sensacional
desempenho das equipas portuguesas nas provas da UEFA, culminando com a inédita final de
Dublin, também merece um capítulo alargado neste livro, onde pode ainda encontrar os
números que ajudam a perceber melhor a história da Liga.
O livro conta com a apresentação de Júlio Magalhães e do Presidente da Liga de Futebol,
Fernando Gomes.

Lançamento 9 de Julho pelas 11h30 no CONTINENTE do NORTESHOPPING.

O livro inclui ainda:
Depoimentos de Bebeto, Eduardo Lara, Carlos Germano, Aloísio, José Peseiro, João Vieira Pinto
e Jesualdo Ferreira

Queluz, 4 de Julho de 2011

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.

Para mais informações:
Marketing - Ana Neves
Email: aneves@mediacapital.pt ▪ Tel: 917579007
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