
 

 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

Lisboa, 27.05.2020 

 

Inscrições online até ao dia 29 de maio 

WORTEN LANÇA PRIMEIRO TROFÉU PICHICHI WORTEN GAME RING  

COM PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DO JOGADOR SALVIO 

 

 Ação de FIFA20, em Playstation 4, para encontrar o maior goleador, no sábado, dia 30 de maio, a partir das 14h00, nas 

redes sociais da Worten e Worten Game Ring: https://youtu.be/MB4DdSaXjlo 

 Inscrições já estão online em https://www.worten.pt/wgr/pichichi, até sexta-feira, 29 de maio 

 Quem der a maior goleada ao jogador Salvio ganha o troféu Pichichi Worten Game Ring e leva para casa uma camisola 

autografada pelo jogador, um comando profissional dourado TS Warrior e uma cadeira de gaming ALPHA GAMER 

 Ao longo do torneio, e para quem estiver a assistir, haverá vários live quizzes com direito a vários prémios de gaming 

 

Eduardo Salvio (https://www.instagram.com/totosalvio), jogador do Boca Juniors e ex-jogador do Benfica, vai estar a jogar FIFA20 em 

direto contra jogadores amadores, que se inscrevam no primeiro troféu Worten Game Ring Pichichi, em consola PS4. As inscrições são 

limitadas e já estão online em worten.pt (https://www.worten.pt/wgr/pichichi). Os inscritos podem ser chamados a ir a jogo, mas 

para isso terão de estar atentos à sala de chat de Worten Game Ring no Discord; os mais rápidos a responder acertadamente a uma 

pergunta entram no jogo em direto. O torneio realiza-se no próximo sábado, dia 30 de maio, entre as 14h00 e as 17h00, com 

transmissão live na Twitch Worten Game Ring, no Facebook (https://wrt.page.link/rGth) e no YouTube da Worten 

(https://youtu.be/aNaMp6j3KHY). 

 

“Tivemos a ideia de promover um torneio de FIFA20 no grande estádio das redes sociais da Worten e de Worten Game Ring, antes 

do arranque oficial do Campeonato de Futebol, para pôr frente a frente um jogador profissional e vários jogadores amadores – algo 

que gostamos muito de fazer, de forma a contribuir para a democratização do gaming em Portugal. Além disso, quisemos apostar 

num formato inovador, em que o gaming é também entendido como uma forma de entretenimento e de convívio entre gamers e 

não gamers”, explica Inês Drummond Borges, Diretora de Marketing da Worten.  

 

Sairá vencedor deste relvado virtual o gamer amador que der a maior goleada ao futebolista Salvio, levando para casa o troféu Pichichi 

Worten Game Ring e ainda uma camisola autografada pelo jogador, um comando profissional dourado TS Warrior e uma cadeira de 

gaming ALPHA GAMER. 
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O torneio do dia 30 será comentado por uma exclusiva dupla de casters: BombNuker (https://www.twitch.tv/BombNuker_) e BHT 

(https://www.twitch.tv/bhtt). Cada jogo terá uma duração de 10 minutos e nunca se sabe qual dos jogadores inscritos poderá ir a jogo 

com o ex-jogador do Benfica e disputar a partida em direto do relvado Worten Game Ring. 

 

Atenção que quem está a assistir também pode ganhar prémios: https://youtu.be/Eaue2jp93_k. Durante o torneio, a cada meia hora, 

decorrerá um live quizz na Twitch Worten Game Ring, no Facebook e no YouTube da Worten, com perguntas sobre a carreira da 

estrela do futebol. O participante mais rápido, e a responder corretamente às questões, ganha prémios Worten e TS Warrior, que 

podem ir de comandos a headsets NPlay, mas também jogos FIFA20 e consolas PS4. É importante estar-se atento a cada uma daquelas 

redes sociais da marca, pois os prémios diferem de rede para rede. 

 

 

Para mais informações, contacte sff a Lift Consulting: 

Helena Rocha | helena.rocha@lift.com.pt | 917 176 862 

Sofia Rijo | sofia.rijo@lift.com.pt | 913 010 769  

https://www.twitch.tv/BombNuker_
https://www.twitch.tv/bhtt
https://youtu.be/Eaue2jp93_k
mailto:helena.rocha@lift.com.pt
mailto:sofia.rijo@lift.com.pt

