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Nasceu a Sofia!  

Optimus lança primeiro passatempo virtual interactivo  
 

 

O ‘Diário de Sofia’, o primeiro passatempo virtual interactivo, tem como protagonista a Sofia, 

uma jovem como tantas outras da sua idade. Tem 17 anos e todas as atribulações que a idade 

traz consigo. Desde discussões com os pais e os irmãos, problemas com o namorado, 

desentendimentos com as amigas, falta de dinheiro, aumento supersónico do seu peso... enfim, 

uma vida cheia de emoções. 

 

Este passatempo, inédito em Portugal, dá aos participantes o poder de ‘decidirem’ sobre o dia-

à-dia da Sofia: se falta ou não a uma aula, se aceita um pedido de namoro, cria novas 

amizades, introduz ou expulsa uma personagem e muitas outras decisões. São os próprios 

jogadores a definirem quem é a Sofia: se é loira ou morena, alta ou baixa, ... 

 

Para participar nesta verdadeira novela da vida real, basta enviar a mensagem ‘SOFIA’ para o 

número 1252. A partir desse momento, passará a receber, no telemóvel, mensagens 

personalizadas da Sofia, às quais deverá responder influenciando assim o desenrolar da 

acção. Ao participarem, os jogadores habilitam-se a ganhar prémios e acumular pontos, sendo 

que, os mais pontuados podem-se tornar personagens da própria história.  

 

Mas, não é só... A Sofia e a Optimus oferece ainda 4 euros em chamadas a cada participante 

nº 50, bastando para tal ligar o 1252 e aceder à ‘leitura’ do Diário, ficando a conhecer toda a 

história da personagem e/ou podendo gravar mensagens de voz no voice-mail da Sofia.  

 

Personagem virtual torna-se real em Março 

 

Depois de determinadas pelos participantes todas as características físicas da Sofia e do Joca 

(respectivo namorado), realizar-se-á um casting para escolher os dois candidatos que melhor 

‘vestem a pele’ das primeiras personagens interactivas do mundo virtual. É uma oportunidade 

única de entrar numa arrojada aventura e passar a fazer parte do mundo dos famosos. 

 

As inscrições estão abertas a jovens de ambos os sexos, com idades entre os 16 e os 20 anos, 

bastando aos interessados enviar uma mensagem escrita (SMS) para o número 4111 

escrevendo: Casting Sofia + Nome + Morada  ou Casting Joca + Nome + Morada . 

  



 

 

Os castings terão lugar nos dias 26 e 27 de Fevereiro, no Porto e em Lisboa respectivamente, 

e, mais uma vez, são os participantes que decidem quem serão os vencedores, votando via 

SMS. Será o início de uma vida de ‘estrelato’. 

 

A Optimus lança este passatempo inovador em parceria com o Clix e a Ragazza. 

 

O passatempo “Diário de Sofia” é um serviço exclusivo para Clientes Optimus, sendo que cada 

SMS de resposta e cada chamada para o 1252 tem um custo de 0,20 euros. A inscrição para o 

casting via 4111 está disponível para clientes de todas as redes e custa 1 euro.  

 

Para esclarecer dúvidas sobre o passatempo, consulte o site do ‘Diário de Sofia’ no endereço 

www.diariodesofia.clix.pt. 

 

 

 

FIQUE ATENTO: EM BREVE RECEBERÁ MAIS NOTÍCIAS DA SOFIA 


