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Chegar a 19 de Janeiro, à cidade de Braga, com o título conquistado de “Melhor Evento Desportivo do Ano”  
significa uma responsabilidade acrescida. Uma distinção recebida no ano em que Braga 

foi a capital Europeia do Desporto, enche a Liga Portugal 
de orgulho, tanto mais porque corresponde ao resultado da votação dos adeptos, aqueles para quem trabalhamos.  

Se a nível competitivo, o novo modelo de Final Four, que segue já para o seu terceiro ano, é comprovadamente 
uma aposta ganha, a votação dos adeptos  significa o sucesso de toda a envolvente criada pela Liga Portugal, 

designadamente a Semana do Futebol profissional, que em 2019 voltará a transformar o centro da cidade 
de Braga num espaço de animação quase ininterrupta, tecnologia e debate sobre o presente e futuro desta indústria.

A 12ª época da Taça da Liga surge com um novo patrocinador e por isso rebatizada Allianz CUP. Contamos, assim, com um novo parceiro, 
disposto a contribuir para elevar ainda mais alto uma competição que é hoje desejada por todos. Na verdade, este troféu ascendeu, 

definitivamente, a um patamar que o torna uma ambição para todas as Sociedades Desportivas, equipas técnicas e jogadores. 
Participar na Final Four da Allianz CUP é, hoje, um fator motivacional que faz crescer a competitividade, 

a emoção e o desejo de disputar a Final agendada para 26 de janeiro.
A Allianz CUP é hoje um dos grandes exemplos do rigor, profissionalismo e competência organizativa da Liga Portugal. 

A sua Final Four tem um posicionamento bem definido no decurso da época desportiva, assegurando a participação
 de todas as equipas em condições de concentração total para a disputa de um título 

que ocupa já uma posição de notoriedade amplamente reconhecida.
Queremos que a Final Four de 2019 honre a edição anterior, e que se encontre o novo Campeão de Inverno, 

um título, agora,  ainda mais especial, porque a consagração vai acontecer na vigência 
do “Melhor Evento Desportivo do Ano” em Braga. A Liga Portugal gosta 

de desafios altos e promete estar à altura da responsabilidade. 
Estamos certos de que assim será. Em 2020, novamente na cidade de Braga, 

as nossas responsabilidades e desafios voltarão a ser, por isso, ainda maiores.

MENSAGEM DO PRESIDENTE



Assista ao vivo aos jogos da Final Four da Allianz CUP e à consagração 
do Campeão de Inverno num ambiente confortável e exclusivo no Estádio 
Municipal de Braga. 

Convide os seus parceiros empresariais, os seus clientes, os seus amigos 
ou família para usufruir das condições especiais que a Liga Portugal 
preparou para um dos grandes momentos da época futebolística 2018-19, 
com um serviço de hospitalidade exclusiva em camarotes.

CONFORTO E EXCLUSIVIDADE

BILHETES HOSPITALIDADE

JOGOS MEIAS FINAIS
1 lugar de camarote por jogo 100€ p/pax 
1 camarote (máximo 15 pax) por jogo 1.500€ p/cam

JOGO DA FINAL
1  lugar de camarote 125€ p/pax
1 camarote (máximo 15 pax) 1.875€ p/cam

Preços com IVA incluído.



A edição 2019 da Allianz CUP 
vai contemplar a categoria 
de Business Seats associados
 a um espaço de hospitalidade.

HOSPITALIDADE FINAL FOUR

Acesso a uma área de hospitalidade 2 horas antes do kick off e 60 minutos após o apito final

Não estão contemplados descontos para crianças, sendo necessário um bilhete por titular

Bilhete para o jogo na Tribuna Central em camarote

Serviço de Buffet 

Transmissão TV pré e pós jogo 

Match Book oficial para cada convidado

Distribuição dos line ups das equipas

Parque de Estacionamento (1 cada 4 lugares)

Descobrir uma atmosfera inesquecível, com espaço de hospitalidade 
e acesso a lugares de visibilidade extraordinária.

DESFRUTAR DE UMA 
EXPERIÊNCIA DIFERENTE!
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HOSPITALIDADE

CONTACTOS

Este Programa de Hospitalidade está a ser comercializado em regime 
de exclusividade pelo nosso parceiro Cosmos.

Para mais informação e aquisição, por favor contactar:

O acesso à zona de Hospitalidade realiza-se através da:
  Porta P2 da Bancada Poente

LIGA PORTUGAL
S: www.ligaportugal.pt
T: +351  22  834  87 40

COSMOS - VIAGENS E TURISMO, S.A.
S: www.cosmos-viagens.pt
E: hospitalityfinalfour@cosmos-viagens.pt
T: +351  21  724  83  60
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