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Sistema Multicâmaras
e Multijogos

urente o mês de Novembro os

telespectadores vão poder continuar

a vibrar com os jogos do campeonato da

Superliga e da Liga dos Campeões. Um
dos jogos do campeonato da Superliga

disponível com o sistema multicâmaras

é o jogo F. C. Porto x Gil Vicente que

será transmitido no novo estádio do F. C.

Porto. Este jogo realizar-se-á na 72^ lor-
nada da Superliga. Relaüvamente à Liga

dos Campeões serão transmitidos em

cada um dos dias 25 e26, corresponden-

tes à 4" fomada, quatro jogos em simul-

tâneo através do sistema Mulüjogos. b

da TV Cabo podem assistir à sessão

falar em directamente com Rui Unas

melhores momentos do programa

através da opção "Vídeos". O programa

é transmitido em directo às segundas,

terças, quintas e sextas-feiras.

Diürta-se, agora ainda mais com o

Cabaret da Coxa. b

"Cabaret da Coxa"
com privados exclusivos
Os clientes dos serviços interactivos

de Strip-tease do Cabaret da Coxa e

T\uas vezes por semana, os

f)tilízadores têm a

possibilidade de aceder, em

exclusivo, ao "Privado' do

pÍograma de Rui Unas, onde

podem ver as performances

de strippers profissionais.

Tâmbém duas vezes por

semana, os espectadores

podem entraÍ numa conversa

ao vivo e em directo com Rui

Unas, depois do programa

terminar, através da

funcionalidade "Fórum' disponível na

aplicação do Cabaret da Coxa. Os

clientes dos serviços digitais interactivos

podem ainda aceder a um forum de

debate, que inclui também as

participações via SMS, além de

poderem ter acesso aos údeos dos

Mais lnformação, Desporto e Cinema na RTP lnteractiva!

RTP Interacüva oferece-lhe agora

mais diversidade e maior oferta de

conteúdos. Entre na área TV e descubra

as três grandes áreas temáticas interacti-

vas: Informação, Desporto e Cinema.

Conheça os apresentadores da RTP, sai
ba quais os seus gostos, manias, paixões

e até as suas piadas preferidas. Veja os

údeos dos grandes momentos desporti-

vos. Saiba o que a grande sala de cinema

da RTP tem em exibição todos os dias,

veja os trailers e descubra mais sobre os

seus filmes preferidos. Mas há mais sur-

presas - aproveite e venha descobríJas!

Uma variedade riquíssima que só mes-

mo a RTP pode oferecer. . b
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