
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prémios Oficiais da época transata, o próximo palco da Final Four da Allianz CUP, a nova 

imagem da Liga Portugal e, claro, o sorteio das competições profissionais da próxima 

temporada: o Kick-Off 2020-21 foi ainda mais rico em novidades do que o habitual. 

Nas caves da Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia, a cerimónia que dá oficialmente o 

pontapé de saída na nova temporada começou com a exibição da nova bola do Futebol 

Profissional. 

Contudo, não foi apenas a BRILLANT SUPER TB a mudar de cara: aos 42 anos, a Liga Portugal 

apresentou uma nova marca, renovada para enfrentar o futuro e alusiva ao talento lusitano. 

Após a apresentação da nova identidade visual da Liga Portugal, foram entregues os primeiros 

Prémios Oficiais, momento apenas interrompido para mais um esperado anúncio: a cidade 

anfitriã da Final Four da Allianz CUP nas próximas três épocas, Leiria. 

Anunciado o novo palco dos jogos que determinam o Campeão de Inverno, a entrega dos 

Troféus Oficiais foi retomada e só voltou a ser interrompida para um dos grandes momentos 

da noite, o sorteio do calendário da Liga NOS e da LigaPro para a nova temporada. 

Com o auxílio do Embaixador da Liga Portugal, Neno, a chave foi sorteada algarismo a 

algarismo, compondo assim o número que gerou o emparelhamento dos jogos. 

Após a revelação dos Golos do Ano Bet.pt, o calendário da LigaPro, já devidamente 

emparelhado, foi finalmente apresentado ao público, seguido da revelação do Jogador do 

Ano Liga NOS: Tecatito Corona.  

A cerimónia encerrou com chave de ouro, com os presentes a conhecerem o calendário da 

Liga NOS para a temporada 2020-21, que a Liga Portugal desejou que seja repleta de emoções, 

competitividade e Fair-Play. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Conheça a lista completa dos vencedores dos Prémios Oficiais da Liga Portugal: 

Melhor Jogador Liga NOS:  Tecatito Corona (FC Porto) 

 

Na quinta época ao serviço dos “dragões”, o extremo apresentou a sua melhor versão. Com a qualidade 

técnica habitual, assombrou as defesas adversárias com os desequilíbrios que criou em quase todos os 

jogos, fosse através de dribles desconcertantes, passes precisos ou remates imprevisíveis. O mexicano, 

que superou o benfiquista Pizzi (2.º) e o colega Alex Telles (3.º), terminou a campanha na Liga NOS com 

quatro golos e 11 assistências, sendo absolutamente decisivo no título conquistado pelos azuis e 

brancos. 

 

 

Equipa Fair-Play Liga NOS: Gil Vicente FC 

Jogador Fair-Play Liga NOS: Kieszek (Rio Ave FC) 

 

Os prémios Fair-Play são atribuídos através do formulário preenchido no final de cada encontro pelos 

Delegados ao jogo, de acordo com o Regulamento do Fair-Play, anexo ao Regulamento de Competições 

da Liga Portugal. 

Como critérios de avaliação surgem os cartões amarelos e vermelhos, o respeito pelo adversário e pelo 

árbitro e ainda o comportamento do público e dos agentes desportivos, parâmetros avaliados pelos 

Delegados em todos os jogos da competição. Na temporada 2019-20, o Gil Vicente FC e Pawel Kieszek, 

do Rio Ave FC, reuniram as avaliações mais positivas no cômputo das 34 jornadas da Liga NOS. 

 

 

Jogador Jovem do Ano Liga NOS: Pedro Gonçalves (FC Famalicão) 

Chegou, viu e venceu. Em época de estreia no FC Famalicão, a preponderância do médio português, 

agora no Sporting CP, foi tal que, apesar da sua tenra idade, carregou a braçadeira da sua equipa em 

vários encontros. Peça-chave na excelente época do sexto classificado da competição, Pedro 

Gonçalves dominou o meio-campo em quase todas as partidas que disputou e teve influência direta 

em onze golos: marcou cinco e assistiu em seis ocasiões, argumentos suficientes para ter batido a forte 

concorrência de Edwards (2.º), do Vitória SC, e de Wendel (3.º), do Sporting CP. 

 

Melhor Marcador Liga NOS: Carlos Vinícius (SL Benfica) 

Mais um caso de um reforço de sucesso. O avançado brasileiro chegou aos encarnados com a missão 

clara de fazer golos e cumpriu essa tarefa com distinção. No total, Carlos Vinícius faturou em 18 

ocasiões, as mesmas que Mehdi Taremi, do Rio Ave FC, e o companheiro de equipa Pizzi, mas 

precisando de menos tempo para o fazer, com um total de 1910 minutos disputados. 

 



 

 

Melhor Treinador Liga NOS: Sérgio Conceição (FC Porto) 

Dois em três. Numa época diferente de todas as outras, o técnico português soube adaptar-se às 

dificuldades impostas. Tendo chegado à paragem da Liga NOS no primeiro lugar graças a uma grande 

recuperação, conseguiu manter os “dragões” no topo após a Retoma, sendo o obreiro do 29.º título de 

Campeão Nacional dos azuis e brancos. 

Para o técnico, é o segundo campeonato conquistado em três épocas no FC Porto, desta feita com 82 

pontos (26 vitórias e quatro empates), tendo sido o mais votado pelos companheiros de profissão, 

superando João Pedro Sousa, técnico do FC Famalicão, e Carlos Carvalhal, do Rio Ave FC, que 

completam o pódio de Melhor Treinador da Liga NOS 2019-20. 

 

Relvado do Ano Liga NOS: Portimonense 

O troféu Relvado do Ano Liga NOS foi conquistado pelo Portimonense. A distinção do melhor tapete 

verde da competição tem por base três parâmetros, como a estrutura, a performance e a manutenção. 

Em 17 jogos disputados na casa dos algarvios, o relvado do Portimonense obteve uma pontuação 

média de 4,82. 

Golo do Ano Bet.pt Liga NOS: Zé Luís (FC Porto) 

Foi na jornada 12, na receção do FC Porto ao FC Paços de Ferreira, que Zé Luís marcou o golo que os 

adeptos elegeram como o melhor do ano.  

Corria o minuto 76 quando Alex Telles, ainda fora do último terço do terreno, viu a desmarcação do 

avançado cabo-verdiano e efetuou um passe longo, que Zé Luís matou no peito, antes de surpreender 

todo o estádio com uma bicicleta de pé direito indefensável para Ricardo Ribeiro. Foi o 2-0 para o FC 

Porto e a confirmação da vitória dos azuis e brancos. 

 

Melhor Jogador LigaPro: Ryan Gauld (SC Farense) 

O médio escocês, de 24 anos, foi uma peça fundamental para a subida do SC Farense ao primeiro 

escalão do futebol português. Ryan Gauld esteve em grande destaque durante toda a competição e aos 

nove golos apontados juntou exibições de encher o campo. Gauld superou a concorrência de Zé Tiago 

(2.º), do CD Mafra, e de Daniel Bragança (3.º), do Estoril Praia, na votação para a distinção. 

 

Melhor Treinador LigaPro: Joaquim Rodrigues (CD Nacional) 

Joaquim Rodrigues foi eleito o melhor treinador da LigaPro. A equipa técnica do conjunto madeirense 

levou o CD Nacional ao regresso à Liga NOS, ocupando o primeiro lugar com 50 pontos, ao cabo de 24 

jornadas, altura em que a competição foi interrompida. Na corrida pela conquista do troféu de melhor 

treinador, Vasco Seabra, do CD Mafra, e Sérgio Vieira, do SC Farense, completam o trio que recebeu 

mais votos. 

Melhor Guarda-Redes LigaPro: Daniel Guimarães (CD Nacional) 

Uma verdadeira muralha entre os postes da turma madeirense, Daniel Guimarães viveu uma época de 

excelente nível. O guardião brasileiro aliou intervenções de alto calibre a uma segurança irrepreensível, 



 

 

que ajudaram o CD Nacional a atingir o primeiro lugar da prova. Atrás do guardião dos alvinegros 

surgem Hugo Marques do SC Farense e, a fechar o pódio, Godinho, do CD Mafra.  

 

Melhor Marcador LigaPro: Agdon (UD Oliveirense) 

Agdon foi o líder dos artilheiros na LigaPro. O avançado da UD Oliveirense fez balançar as redes 

adversárias por 13 vezes e foi o principal destaque da equipa ao longo da prova. A cumprir a segunda 

época ao serviço do conjunto de Oliveira de Azeméis, o brasileiro de 27 anos suplantou a concorrência 

de Brayan Riascos (CD Nacional) e de Roberto (Estoril Praia), que marcaram por 12 vezes na 

competição.  

 

Jogador Jovem do Ano LigaPro: Daniel Bragança (Estoril Praia) 

Com apenas 21 anos, Daniel Bragança mostrou-se em grande plano durante a época, somando 

exibições de elevado nível. Emprestado pelo Sporting CP, o médio português cumpriu 20 jogos ao 

serviço do Estoril Praia e apontou quatro golos, mostrando ao futebol português todo o seu talento. No 

segundo lugar ficou Fábio Vieira, do FC Porto B, tendo Lumeka, do Varizm SC, completado o pódio.  

 

Equipa Fair-Play da LigaPro: Casa Pia AC 

Jogador Fair-Play da LigaPro: Zé Tiago (CD Mafra) 

À semelhança do que sucede na Liga NOS, os prémios Fair-Play da LigaPro são atribuídos com base na 

avaliação feita pelos Delegados ao jogo, no final de cada encontro da competição, ao comportamento 

dos seus jogadores, agentes desportivos e adeptos. Na totalidade dos encontros da competição, Casa 

Pia AC e Zé Tiago (CD Mafra) obtiveram as melhores avaliações. 

 

Golo do Ano Bet.pt LigaPro: Rodrigo Dantas (Casa Pia AC) 

O golo preferido dos adeptos da LigaPro foi apontado em fevereiro, na receção do Estoril-Praia ao Casa 

Pia AC, da jornada 20 da competição. 

O médio entrou em campo frente aos canarinhos decidido a faturar e, logo aos nove minutos de jogo, 

recebeu a bola fora da área e enviou uma bomba ao ângulo da baliza defendida por Dani Figueira. 

  

Prémio Prestígio Liga Portugal: Major Valentim Loureiro 

O prémio Prestígio Liga Portugal foi entregue pelo Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, ao 

primeiro Presidente da Direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o Major Valentim Loureiro. 

Inegavelmente um dos maiores nomes do futebol português do século XX e o grande responsável pela 

sede do Futebol Profissional se localizar a Norte do país, vence o Troféu de Prestígio de uma casa que 

será sempre sua.  

 

 



 

 

Parceiro Oficial do Ano: Sabseg Seguros 

O parceiro do ano da Liga Portugal, galardão entregue pela primeira vez esta época, tem um significado 

especial. Num momento em que foi preciso reduzir custos e encontrar novos produtos para proteger 

os nossos atletas, este parceiro, com uma forte presença no Futebol, foi irrepreensível na sua 

colaboração. 

Media Partner do Ano: Sport TV 

O facto de o futebol profissional português ser hoje um relevante produto audiovisual à escala global, 

não é alheio ao forte investimento da Sport TV que com a Liga Portugal tem levado a cabo a transmissão 

de todos os jogos da LigaPro e da Liga NOS. 

O troféu Relvado do Ano NOS foi conquistado pelo Portimonense. A distinção do melhor tapete verde 

da competição tem por base três parâmetros como a estrutura, a performance e a manutenção. Em 17 

jogos disputados na casa dos algarvios, o relvado do Portimonense obteve uma pontuação média de 

4,82.  

Prémio Mérito Fundação do Futebol/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa: DGS 

O Prémio Mérito Fundação do Futebol – Liga Portugal/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi hoje 

entregue à Direção-Geral de Saúde, em homenagem a todo o trabalho feito durante a Retoma do 

Futebol Profissional, e que contou com a preciosa colaboração do Professor Filipe Froes e também com 

a participação da FPF.  

Este prémio é um reconhecimento do notável trabalho desenvolvido, que teve uma importância e um 

impacto tremendo em toda a sociedade, e porque este regresso foi uma realidade bem-sucedida, que 

fez do Futebol Profissional um verdadeiro exemplo para todos. 

 

Onze do Ano – Liga NOS: 

Guarda-Redes: Agustín Marchesín (FC Porto) 

Defesa: Esgaio (SC Braga) 

Defesa: Pepe (FC Porto) 

Defesa: Rúben Dias (SL Benfica) 

Defesa: Alex Telles (FC Porto) 

Médio: Pedro Gonçalves (FC Famalicão) 

Médio: Otávio (FC Porto) 

Médio: Pizzi (FC Porto) 

Avançado: Tecatito Corona (FC Porto) 

Avançado: Mehdi (Rio Ave FC) 

Avançado: Paulinho  

  



 

 

Final Four: todos os caminhos vão dar a Leiria 

 

Depois de três anos de enorme sucesso em Braga, a Final Four da Allianz CUP mudou-se de malas e 

bagagens para Leiria, que será o palco da competição na próxima época. 

Esta temporada, entre 16 e 23 de janeiro, no Centro de Portugal, serão disputados os três encontros 

que vão determinar o próximo Campeão de Inverno. 

As partidas serão jogadas no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, inaugurado em novembro de 2003 e um 

dos palcos do maior evento desportivo já organizado em Portugal: o Euro 2004. 

A primeira meia-final está marcada para o dia 19 de janeiro, sendo conhecido o segundo finalista no dia 

seguinte. Já a grande final tem o pontapé de saída agendado para sábado, 23 de janeiro. 

A animação, contudo, começa muito antes de a bola rolar, já que a renovada Fan Zone, sempre repleta 

de novidades, abrirá portas no centro de Leiria no dia 16 de janeiro. 

Recorde-se que esta época a Allianz CUP será jogada com um formato diferente, sendo disputada por 

oito equipas em sete jogos de emoção máxima.  

Para conseguirem um lugar na prova, os conjuntos da Liga NOS têm de ocupar um dos seis primeiros 

lugares do campeonato no final da última jornada disputada em novembro. Já no caso dos clubes da 

LigaPro, estarão apuradas as equipas que ocupem os dois primeiros lugares na mesma ronda. 

Conhecidos os oito conjuntos que disputarão a prova, os quartos de final terão lugar entre 15 e 17 de 

dezembro, onde ficarão definidos os quatro emblemas que vão viajar até Leiria à procura do título de 

Campeão de Inverno. 

De referir ainda que a pré-venda de bilhetes está disponível até ao próximo dia 13 de dezembro, através 

do site www.ligaportugal.pt. Os ingressos estão divididos em três categorias distintas, com os valores 

a estarem compreendidos entre os 5, 10 e 15 euros. 

 

Inscrições abertas para a V Edição Corrida do Adepto 2021 

Nova cidade, novos percursos e sempre com o mesmo Fair Play e solidariedade inerente ao 

conceito da Corrida do Adepto 

 

A 5ª Edição da Corrida do Adepto já tem data marcada! Está tudo a postos para dia   23 de janeiro, dar 

o pontapé de saída para mais uma grande prova, com passagem obrigatória no Estádio Municipal de 

Leiria, Dr. Magalhães Pessoa. Em ano de mudança de cidade, da já conhecida Final Four Allianz CUP, 

também os percursos da Corrida do Adepto irão mudar. Leiria será a cidade em que durante uma 

semana a magia e a emoção estarão presentes naquela que é a maior festa do Futebol Profissional.  

À semelhança de todas edições, o evento divide-se entre o percurso de 10 quilómetros de distância e 

a caminhada com 5 quilómetros.  

As inscrições estão abertas, em www.corridadoadepto.pt. Esta é uma corrida solidária organizada 

pela Fundação do Futebol – Liga Portugal e, por isso, no ato da inscrição poderá doar alimentos para 

a Rede de Emergência Alimentar.  

http://www.corridadoadepto.pt/


 

 

Esta edição irá contar com o apoio da Câmara Municipal de Leiria, do Instituto Português do Desporto 

e da Juventude – IPDJ – do Ministério da Educação e da HMS Sports.  

  

  



 

 

Leiria veste-se para a Final Four da Allianz CUP !  

Cidade decorada a rigor para receber a maior festa do Futebol Profissional 

Leiria é a cidade que receberá a Final Four da edição 2020-21 da Allianz CUP! 

O local vestiu-se a rigor para receber a Semana do Futebol, que decorrerá entre os dias 16 e 23 de 

janeiro de 2021 e qualquer visitante que passe pelo centro da cidade terá oportunidade de perceber 

que esta é a cidade anfitriã da Allianz CUP.  

Esta competição servirá uma vez mais para promover a paixão e agregação, num ambiente festivo e de 

espetáculo em torno do desporto rei.  Veja algumas das imagens da cidade que vai receber e consagrar 

o futuro Campeão de Inverno. 

Imagens disponíveis em: https://mab.to/W8q5tzRQICs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmab.to%2FW8q5tzRQICs&data=02%7C01%7Cpedro.pauperio%40ligaportugal.pt%7Ca94cd80ef76045465f7508d84b7d2586%7C7c53f3c5399c4c3e865f2215011de990%7C0%7C0%7C637342348166666639&sdata=bKNqcDOXzte9Ra2Sfn0MM9S45j7Elb2FN5t640SN3HM%3D&reserved=0


 

 

Calendários da Liga NOS e LigaPro 2020-21 já conhecidos! 

Definidas as jornadas dos dois campeonatos profissionais da Liga Portugal 

 

A Liga Portugal realizou, em Gaia, o sorteio das Competições Profissionais para a época 2020-21. 

O sorteio decorreu na habitual cerimónia do Kick-Off da nova temporada, promovida pela Liga 

Portugal, que teve lugar na Real Companhia Velha, tendo ficado definidas as 34 jornadas da Liga NOS 

e da LigaPro. 

Pode consultar todos os calendários na APP da Liga Portugal ou em ligaportugal.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


