
 

 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

Lisboa, 16.01.2020 

 

Liga Portuguesa de League of Legends e da Liga Portuguesa de Counter-Strike 

WORTEN GAME RING PATROCINA LIGAS PORTUGUESAS DE ESPORTS 

COM PRÉMIO GLOBAL DE 100.000€  

 

 100.000€ em prize pool nas duas Ligas  

 Liga Portuguesa de League of Legends arranca já este sábado, 18 de janeiro 

 Liga Portuguesa de Counter-Strike arranca a 25 de janeiro (sábado seguinte) 

 Acompanhamento live nas redes sociais Worten Game Ring  

 

Worten Game Ring entra em 2020 com grandes novidades. A marca de gaming da Worten acaba de anunciar o patrocínio de duas 

das maiores competições nacionais de Esports: a Liga Portuguesa de League of Legends (LoL) e a Liga Portuguesa de Counter-Strike 

(CS:GO), no valor de 100.000€ (50.000€ para cada Liga).  

 

“Acreditem que este vai ser um ano em grande para a Worten e para o gaming nacional”, defende António Fuzeta da Ponte, 

Diretor de Marca e Comunicação da Worten. “Este mês, anunciamos o patrocínio a estas duas grandes ligas de Esports com o 

objetivo de contribuirmos para elevar a qualidade das provas e competições, ao mesmo tempo que criamos conteúdos 

interessantes e diferenciadores para a comunidade de gamers que segue a marca Worten Game Ring”, refere o responsável da 

Worten.  

 

Worten Game Ring é, pelo segundo ano consecutivo, o title sponsor da Liga Portuguesa de League of Legends que, em 2020, 

apresenta um novo formato, esperando, com isso, uma maior profissionalização da prática do jogo. Além do aumento do prize pool 

para 50.000€, a prova passa a estar dividida em duas voltas, com dois vencedores e uma grande final.  

 

A 6.ª edição de WORTEN GAME RING LIGA PORTUGUESA DE LEAGUE OF LEGENDS arranca já este sábado, 18 de janeiro, com as oito 

melhores equipas nacionais: For The Win, com um plantel desenhado para renovar o título, mantendo três dos seus jogadores-

chave, e Electronik Generation, vistos como os grandes rivais da 1.ª equipa. Destaque ainda para as equipas Boavista FC, que 

mantém a aposta no plantel que, em 2019, terminou no pódio, e para Estoril Praia, que conseguiu subir à divisão principal.  

 

 



 

 
 

Estreia na Liga de CS:GO 

A Worten Game Ring vai também patrocinar, este ano e pela primeira vez, a LIGA PORTUGUESA DE COUNTER-STRIKE, renovando o 

formato da prova e criando novos conteúdos. A grande novidade são as duas temporadas disputadas completamente ao vivo, em 

estúdio.  

 

A Worten Game Ring vai também patrocinar, este ano e pela primeira vez, a LIGA PORTUGUESA DE COUNTER-STRIKE, renovando o 

formato da prova e criando novos conteúdos. A grande novidade são as duas temporadas disputadas completamente ao vivo, em 

estúdio.  

 

Estas duas competições podem ser acompanhadas nas redes sociais Worten Game Ring: 

https://www.twitch.tv/wortengamering/ 

https://twitter.com/wortengamering_ 

 

 

Para mais informações, contacte sff a Lift Consulting: 

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

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