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Optimus reforça canal 

SportExpress, o serviço SMS 

para os amantes da bola  

 

 

 

 
O serviço de Golos da Optimus acaba de ser reforçado com um novo canal exclusivo para 

desporto: o SportExpress. Este novo serviço de SMS´s, cujo conteúdo é disponibilizado em 

parceria com o Record, permite aos assinantes saber tudo sobre a sua equipa de futebol, a 

qualquer hora e em qualquer lugar.  

 

Para além dos golos e resultados para cada um das equipas da Super Liga e da Selecção 

Nacional, os amantes da bola têm ainda acesso às notícias de última hora do futebol em geral 

e para cada um dos quatro grandes clubes portugueses. 

 

Através do SportExpress, o cliente tem ao seu dispor vários tópicos com a informação que lhe 

permitirá acompanhar o campeonato em primeira mão. No tópico "Notícias de última hora", o 

assinante tem a possibilidade de optar entre "Nacional" - que inclui informação sobre a 

Selecção Nacional - e "Internacional", recebendo sempre uma a três notícias por dia.  

 

Ao escolher a categoria "Notícias de última hora por clubes", o cliente Optimus recebe entre 

uma a três SMS's diárias com notícias do Benfica, Sporting, Porto ou Boavista, dependendo da 

sua preferência clubística. 

 

Os clientes poderão ainda receber em directo todos os golos e resultados dos jogos em que as 

suas equipas favoritas participarem, bastando para isso seleccionar o tópico "Golos em 

directo". O SportExpress disponibiliza também o tópico "Resultados", através do qual são 

recebidos apenas os resultados finais da SuperLiga e da Selecção Nacional.  

 

Para activar o serviço basta ligar para o 1214 e seleccionar "SportExpress", escolhendo 

posteriormente as informações que se pretende receber diariamente. Para os clientes que 

nunca experimentaram o serviço, a Optimus oferece a primeira semana de subscrição. 

 

Numa fase posterior, a Optimus vai alargar o SportExpress a outros desportos, 

complementando deste modo a sua oferta de serviços e informação via SMS's. 


