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lm rádIo-o legado 
A LM Rádio é a marca de uma estação 
de rádio em língua inglesa que transmitiu 
a partir do Rádio Clube de Moçambique 
de 1936 a 1975. Tudo começou em 1935 
quando o publicitário sul-africano GJ 
McHarry alugou espaço de antena no RCM 
para transmitir programas para a África do 
Sul. Em 1947 o RCM e McHarry nomearam 
Davenport e Meyer para dirigir a LM Rádio, 
conhecida por Estação B do RCM. 

Em 1948 a LM Rádio mudou-se para um 
edifício próprio que ficou conhecido como 
o “Palácio da Rádio”, que até aos dias de 
hoje é a sede da Rádio Moçambique. 

Ao que parece, as receitas geradas pela 
LM Rádio na publicidade financiaram a 
construção do edifício. 

A LM Rádio dirigia-se a uma geração mais 
jovem que não era abrangida na África 

A LM Rádio, fundada em 1936, é a única estação de rádio comercial de Moçambique que emite em língua 

inglesa a partir do Centro Comercial Marés, na Costa do Sol em Maputo. A LM Rádio tornou-se uma estação 

favorita para um amplo leque de ouvintes. O que atrai na LM Rádio é a música e o estilo de radiofusão que 

agrada a pessoas de todas as idades e falantes de diversas línguas. 

do Sul pela estação estatal SABC. A LM 
Rádio tornou-se mundialmente conhecida 
através do hit-parade Top Vinte. 

A LM Rádio fechou a 12 de Outubro de 
1975, na sequência da Independência 
de Moçambique ocorrida em Junho do 
mesmo ano. No seu auge, a LM Rádio foi 
a estação de rádio para a juventude em 
Moçambique, na África do Sul e África 
Austral, em geral. A marca era tão forte 
que em 2005, antes do seu relançamento, 
a simples menção do nome LM Rádio 
produzia uma reacção nostálgica em todos 
os que tinham mais de 35 anos.

lm rádIo-oS dIaS de hoJe 
A LM Rádio foi relançada em Maputo 
a 24 de Dezembro de 2009, alugando, 
tal como a sua antecessora, espaço de 
antena, por Chris Turner que tinha o sonho 
antigo de trazer de volta a marca icónica 

a Moçambique. A LM Rádio recebeu 
a frequência permanente 87.8 MHz e 
renasceu oficialmente às 06:00h do dia 
21 de Setembro de 2010 em Maputo. 
O sinal cobre actualmente um raio 
superior a 100Km, que inclui a estância 
balnear da Ponta do Ouro, o posto 
fronteiriço Moçambique-África do Sul 
em Ressano Garcia, a cidade sul-africana 
de Komatipoort e Marloth Park. É a única 
estação de rádio em Moçambique a emitir 
em língua inglesa.

A LM Rádio obteve uma licença para emitir 
na frequência 104 FM em Maseru, capital 
de Lesoto. Esta transmissão, que foi para 
o ar em Julho de 2013, abrange um raio de 
80 Km a partir de Maseru, e inclui áreas da 
vizinha África do Sul.

A LM Rádio recebeu um grande impulso 
nos seus planos de expansão quando a 

A LM Rádio atrai diariamente mais de 135.000 ouvintes residentes nas cidades 
de Maputo, Matola e áreas vizinhas, assim como um número significativo de 
ouvintes na África do Sul e outros países, por via satélite e Internet. 

Embora a programação seja pensada para um público mais adulto, a rádio 
atrai também um número significativo de jovens ouvintes com menos de 
25 anos de idade. Mais de metade da audiência é constituída por falantes 
de língua por tuguesa que é atraida pela música e estilo de programação 
oferecidos pela LM Rádio.

FACTOS QUE SE DESCONHECE

31 de Março de 2014 recebeu uma licença 
para transmitir na região de Gauteng 
na África do Sul, na frequência 702 kHz 
AM. A cobertura do transmissor durante 
o dia será superior a 250 Km a partir de 
Joanesburgo, e durante a noite abarcará 
largas áreas da África do Sul e de outros 
países da África Austral.  

Programação 
A LM Rádio foi projectada para satisfazer 
os interesses e necessidades das pessoas 
com mais 40 anos, ao mesmo tempo que 
atrai o público mais jovem apreciador do 
seu estilo de música. 

O “som e o estilo” da estação baseia-se 
no estilo musical popular dos anos 
70, e também num amplo estilo de 
música cobrindo o período dos anos 
60 até ao momento presente. A língua 
de transmissão é sobretudo a língua 
inglesa, com pequenas intervenções em 
língua portuguesa.

Tal como qualquer outra estação de 
referência, a LM Rádio reflecte o am- 
biente em que se insere e os melhores 
padrões de qualidade de vida a que os 
ouvintes aspiram, garantindo uma ligação 
musical à música alegre, familiar e po- 
pular do passado com que a audiência-
alvo se identifica e com a qual se sente 
bem. Os ouvintes são encorajados a par- 
tilhar a sua experiência e conhecimento 
com outros ouvintes.  

PuBlICIdade na lm rádIo
Em termos da população em geral, a prin- 
cipal audiência-alvo com idade compre- 
endida entre os 40 e 69 anos de idade é 
muito importante. As pessoas desta faixa 
etária têm um rendimento relativamente 
elevado e têm um papel considerável de 
intervenção nas comunidades em que 
vivem e na sociedade, em geral. 

Para além disso, muitos destes ouvintes 
são líderes de grupos de negócios impor- 
tantes e ocupam cargos de responsa-
bilidade na comunidade, estando envolvidos 
na criação de riqueza e no desenvolvi-
mento social.

A LM Rádio constitui um veículo adequado 
para os fornecedores de bens e serviços 
anunciarem os seus produtos e atingirem 
os seus públicos-alvo, quer sejam consu-
midores ou gestores. 
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