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Sorteio da FPH com transmissão televisiva pela Internet

A FPH vai proceder, pela primeira vez, à transmissão televisiva em directo pela Internet de um sorteio
de provas oficiais. O sorteio realiza se na próxima terça feira, dia 21 de Setembro, pelas 19h00, e pode
ser visto no link http://www.ustream.tv/channel/sorteio provas nacionais fph

O sorteio é constituído por quatro provas nacionais, a saber: Campeonatos Nacionais e Taças de
Portugal de Hóquei em Campo de Seniores Masculinos e Femininos.

De forma a gerar interacção com e entre os espectadores, optámos por alojar a transmissão num site
(ndr. USTREAM) que permite a partilha de conteúdos, ou seja, permite o envio de mensagens/posts
entre espectadores, assim como a sua divulgação pelas redes sociais. Isto pode ser feito através de duas
formas:
Para quem tem conta no Twitter, Facebook, MySpace ou AIM, deve aceder ao canto superior direito do

local da transmissão, seleccionar "social stream" e clicar no ícone da rede social a partir da qual quer
enviar posts para o site onde decorre a transmissão. Ao clicar no ícone da rede social, o USTREAM pede
para aceder à conta de utilizador do espectador, devendo este autorizar o acesso. A partir daqui, já pode
começar a postar;
Para quem tem conta no USTREAM, deve apenas fazer o login no site e iniciar o "chat".

Por último, deve ter em atenção que esta transmissão é realizada num sistema de alojamento gratuito,
pelo que poderá visualizar vários spots publicitários ao longo da transmissão (ndr. são estes que
permitem o alojamento gratuito da transmissão).

Se estiver interessado em anunciar em futuras transmissões televisivas da FPH pela Internet, por favor
entre em contacto connosco para o e mail para deptcomunicacao@fphoquei.pt


