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Informação à Imprensa – Março de 2010 

 

 

E tu? Estás em forma?   

Arranca hoje a primeira fase do LG Mobile World Cup 

2010 

 

Pelo segundo ano consecutivo, a LG vai realizar o Mobile World Cup Portugal, um 

campeonato de SMS que, no ano anterior, percorreu 20 lojas de norte a sul do país 

durante um período de três meses. 

Este ano, a LG volta a desafiá-lo numa competição que pretende encontrar os dedos mais 

rápidos mas, desta vez, com um enquadramento diferente. O Mobile World Cup irá 

acompanhar o tour oficial RFM/LG, estando presente nas lojas The Phone House de 

diversas cidades portuguesas como Braga, Coimbra, Covilhã, Porto, Aveiro, Évora, 

Setúbal e Lisboa. 

Este é um campeonato desenvolvido pela LG a nível internacional e que tem como 

objectivo encontrar o participante mais rápido a escrever um SMS. 

Em 2009, o grande vencedor nacional foi Pedro Matias, padrinho e cara do projecto deste 

ano, que levou o seu nome além fronteiras ao bater o record mundial do Guiness na 

grande final LG Mobile World Cup, em Nova Iorque. Com um registo de 264 caracteres em 

apenas 1 minuto e 59 segundos, Pedro Matias destacou-se ao superar o anterior record 

em 23 segundos, obtido em 2004 por um finlandês.    

Para quem não conseguir acompanhar ao vivo a digressão, poderá sempre participar no 

microsite www.mobileworldcup.com.pt/ e acompanhar os resultados na página do 

facebook e no site LG. O grande prémio para os vencedores da 1ª eliminatória será uma 

das mais recentes novidades LG – o telemóvel Android GW620 – e a possibilidade de 

disputar o título mundial na Grande Final internacional (em local a definir). 

 

Agenda – LG Mobile World Cup 2010 

 

1ªfase – Eliminatórias 
• 24 de Março – Braga - tenda oficial do Desafio RFM/LG  

25 de Março – Guimarães - The Phone House 
26 de Março – Braga - The Phone House  
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• 25 de Março – Coimbra - tenda oficial do Desafio RFM/LG 

26 de Março – Coimbra - The Phone House 
27 de Março - Coimbra - The Phone House 
 

• 26 de Março – Covilhã – tenda oficial do Desafio RFM/LG 
27 de Março – Covilhã - The Phone House 
28 de Março – Castelo Branco - The Phone House 
 

• 27 de Março – Porto – tenda oficial do Desafio RFM/LG 
28 de Março – Vila Nova de Gaia - The Phone House 
29 de Março – Matosinhos - The Phone House 
 

• 28 de Março – Aveiro – tenda oficial do Desafio RFM/LG 
29 de Março – Aveiro - The Phone House 

 30 de Março – Aveiro - The Phone House 
• 29 de Março – Évora – tenda oficial do Desafio RFM/LG 

30 de Março – Évora - The Phone House 
31 de Março – Évora - The Phone House 
 

• 30 de Março – Setúbal – tenda oficial do Desafio RFM/LG 
31 de Março – Alcochete - The Phone House 
1 de Abril – Almada - The Phone House 
 

• 31 de Março – Lisboa – tenda oficial do Desafio RFM/LG 
1 de Abril – Oeiras - The Phone House 
2 de Abril – Benfica/Lisboa - The Phone House 
3 de Abril – Amadora - The Phone House 

 
2ªfase (datas e locais ainda por confirmar) 

 
• 8 ou 9 de Abril – Algarve 
• 17 de Abril – Porto 
• 24 de Abril – Viseu 
• 1 e 8 Maio – Lisboa 

 

 

Mais sobre o Desafio RFM/LG “A nova voz dos Fingertips” 

“A nova voz dos Fingertips” é o grande desafio musical da LG que, em parceria com a 

RFM, procura o próximo vocalista da banda portuguesa Fingertips. Com um formato de 

roadshow, esta acção irá percorrer oito cidades do país, ao longo de uma primeira fase 

onde se realizarão várias audições aos candidatos inscritos na competição. 
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# # # 

 

Sobre a LG Electronics em Portugal  

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que 

alcançou em 2008 vendas globais superiores a 155,4 milhões de euros, engloba cinco unidades de 

negócio – Comunicações Móveis, Electrodomésticos, Electrónica de Consumo, Informática e Ar 

Condicionado – sendo distribuidor no nosso país de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, 

produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs, 

frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre outros. Para mais informações, por favor, consulte 

http://pt.lge.com.  

 

Sobre a LG Electronics, Inc.  

A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e referência em inovação tecnológica 

nos segmentos de electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando 82 

mil colaboradores que desenvolvem mais de 114 operações em 81 subsidiárias, por todo o mundo. Com 

vendas globais de 44 mil milhões de dólares em 2008, a LG apresenta 5 unidades de negócio - Home 

Entertainment, Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions e Mobile Communications. A LG é 

fabricante mundial de telemóveis, ecrãs planos, sistemas de ar condicionado, máquinas de lavar roupa, 

produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD e sistemas de Home Cinema. Para mais 

informações, consulte por favor, www.lge.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para mais informações: 
 

 
 

Joana Cardoso 

 
joana.cardoso@frontpagecc.com 

 
T: 21 487 60 90 


