MAISFUTEBOL LANÇA LIVRO DA
ÉPOCA 2010/11 PARA IPAD
Incrível Porto – livro da época 2010/11 é a primeira app paga produzida
por um órgão de comunicação social português e já está em 1º lugar
entre as apps pagas
O Maisfutebol (www.maisfutebol.iol.pt) acaba de lançar uma nova app para iPad: Incrível
Porto – livro da época 2010/11.
A nova app é a primeira app paga produzida por um órgão de comunicação social português
e em menos de 24 horas alcançou já o primeiro lugar entre as aplicações pagas para ipad em
Portugal.
A completar onze anos no próximo dia 5 de Junho, o Maisfutebol soma e segue. Desde
2004/05 que o Maisfutebol edita o livro da época da Liga portuguesa, mas esta é a primeira
edição apenas disponível para iPad.
Incrível Porto é um documento inédito, um projecto verdadeiramente multimédia, nunca
antes feito em Portugal e que retrata uma época excepcional do futebol português.
Nas palavras de Luis Sobral, Director Editorial da MCM, “Esta é mais uma grande aposta do
Maisfutebol na mobilidade e no digital, que vem reforçar a liderança do Maisfutebol em
inovação e como uma referência na área da informação desportiva em Portugal.”
Este livro, escrito pela redacção do Maisfutebol, chega num momento em que tivemos pela
primeira vez três equipas nas meias-finais da Liga Europa e também numa altura em que uma
equipa portuguesa vai defrontar o Super-Barcelona, campeão da Europa em título e
considerada a melhor equipa de todos os tempos. Nesta app será possível conhecer a história
de figuras do F.C. Porto e do campeonato, como André Villas-Boas, o mais jovem treinador a
ganhar a Taça UEFA/Liga Europa, bem como ter acesso a todos os números e estatísticas,
registo de jogos e análises originais sobre a Liga.
Com um design concebido especialmente para iPad e com uma navegação extremamente
simples e intuitiva, a nova aplicação Maisfutebol para iPad oferece conteúdos exclusivos, fotos
exclusivas do percurso do F.C. Porto na Liga Europa e ainda muitos vídeos para mais tarde
recordar.
A app foi desenvolvida pela equipa da Media Capital Multimedia em colaboração com a
XpandIT.
A nova app Maisfutebol para iPad está já disponível para download na Apple Store por 1,59€.
Incrível Porto está também disponível na Amazon, para clientes Kindle, com algumas
diferenças gráficas adequadas ao equipamento.
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O Maisfutebol tem já disponível na App Store aplicações para iPad e iPhone, actualizadas em
permanência, com notícias, fotos, vídeos e cobertura ao minuto dos jogos de futebol.
Maisfutebol é também o nome de um programa de televisão emitido todas as sextas-feiras, no
canal português TVI24, apresentado por Cláudia Lopes e com a presença de João Pinto, Pedro
Ribeiro, Tomaz Morais e Nuno Madureira.

***

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 170 milhões de page views com uma audiência mensal de 3.000.000 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 de 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 vídeo e direitos cinematográficos.
Pode saber mais sobre o Grupo Media Capital no site www.mediacapital.pt.
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