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“Onde Está a Bola?” 

Programa I-nnovators da Optimus lança primeiro projecto 

 

 

Onde está a bola do Mundial? A bola que iria ser usada na final do Mundial da Coreia foi 

roubada pelo Dr. NoGame, uma personagem antipática que odeia futebol. Sem ela o jogo não 

se pode realizar, o que significa que nunca se saberá quem vai ganhar o Campeonato. Mas 

afinal onde está a bola?  

 

Este é o novo passatempo da Optimus e da Axalink, via mensagens escritas (SMS), sobre o 

Mundial de Futebol e que desafia os utilizadores a resgatar a tão desejada bola, descobrindo a 

cidade onde ela se encontra escondida, algures num dos cinco continentes. Será Paris, 

Buenos Aires, Cairo?  

 

Para jogar, os mais perspicazes só precisam de enviar uma mensagem escrita, com o texto 

"PM", para o 1254 para registo. A partir dessa data e até ao dia 23 de Junho, o jogador recebe 

no seu telemóvel um conjunto de enigmas aos quais deverá responder acertadamente para 

identificar a cidade onde se encontra escondida a Bola da Final do Mundial 2002, habilitando-

se a ganhar um conjunto de HOME CINEMA completos da Sony.  

 

E se não conseguir decifrar os enigmas, a Optimus e a AxaLink dão-lhe uma ajuda, pois a partir 

das 20h00 de cada dia, será publicada a resposta certa ao enigma diário em www.optimus.pt e 

www.axalink.pt. As mensagens enviadas para o 1254 têm um custo de 0,25 euros. As 

mensagens recebidas são inteiramente gratuitas.  

 

O passatempo agora lançado foi o primeiro projecto concebido de raiz por um I-nnovator. 

Depois da apresentação da ideia, ainda a título individual, foi criada a empresa BeActive que, 

com o apoio da Optimus e dos seus parceiros, criou e desenvolveu o passatempo que agora a 

operadora disponibiliza aos seus Clientes. O I-nnovators é um programa da Optimus que 

disponibiliza apoio tecnológico e de negócio ao desenvolvimento de novas ideias e projectos no 

âmbito dos conteúdos, serviços e aplicações. 


