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Fever junta-se ao Rock in Rio Lisboa para
oferecer aos fãs uma experiência ainda mais
completa
Junho é o mês do tão aguardado regresso do Rock in Rio à cidade de
Lisboa que, este ano, introduz novas experiências para tornar a participação
ainda mais imersiva no festival

Lisboa, Mayo 2022 - A Fever, principal plataforma global de descoberta de entretenimento,

junta-se ao Festival Rock in Rio para trazer novas experiências, dentro e fora do recinto, a todos

os visitantes.
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Depois do interregno obrigatório devido à pandemia de Covid-19, nos dias 18, 19, 25 e 26 de

junho, o Parque da Bela Vista volta a encher-se de música e não só. Este ano, o Rock in Rio e a

Fever estão, em conjunto, a enriquecer a 9ª edição do festival, proporcionando uma variedade

de novas experiências na Cidade do Rock, mas também em toda a cidade de Lisboa.

Além dos principais palcos, como o Palco Mundo por onde passarão alguns dos maiores nomes

da música mundial como Post Malone, Muse, The National, Black Eyed Peas, Anitta, entre

outros, e do Galp Music Valley - que recebe nomes como Ney Matogrosso, António Zambujo,

Izal, e muitos mais - há, ainda, uma Game Square dedicada a conteúdos do universo do gaming,

desde os mais retro aos mais recentes; um Super Bock Digital Stage onde cabem todos os

fenómenos do digital; o Esc Online Sports Bar, que recria os famosos bares dedicados ao

universo desportivo; o Continente Chef’s Garden com propostas gastronómicas e sustentáveis

de chefs portugueses e que também inclui um palco com música e momentos curados por

Ljubomir Stanisic; um Family Tour para todas as famílias explorarem o recinto; uma Roda

Gigante PiscaPisca com cabines tematizadas, prémios, música; o 7Up Slide; as Somersby Pool

Parties com vários DJs; e muitas mais atividades e ativações. 

Fora do recinto, a Fever e o Rock in Rio apresentam um conjunto de sugestões que dão a

conhecer a cidade de Lisboa, com rotas e guias para aproveitar o melhor da cidade, ou mesmo

propostas gastronómicas de onde e como provar as verdadeiras iguarias da cozinha portuguesa.

Para quem vem de fora para assistir ao festival, ou mesmo para os locais que pretendem

explorar a cidade numa nova perspetiva, este guia contém a informação essencial para viver e

conhecer Lisboa, com experiências e atividades onde se pode usufruir de descontos na compra

do bilhete Rock in Rio Lisboa.

Sobre o Rock in Rio Lisboa 2022 

Rock in Rio Lisboa 2022: o que fazer e ver durante o festival
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A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa está agendada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022,

com mais música e novos conteúdos. Além do Palco Mundo, por onde passarão astros como

Muse, Duran Duran, a-ha, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone, Anitta, Jason Derulo,

entre outros, o festival apresenta um novo conceito Galp Music Valley por onde passarão nomes

como Ney Matogrosso, IZAL, Miss Caffeina, António Zambujo, José Cid, Linda Martini, The

Black Mamba, Bárbara Tinoco, Iza, Delfins, Moullinex & Xinobi, Mundo Segundo & Sam The

Kid, Piruka, entre tantos outros. Nova virá, também, a Rock Your Street, que esta edição abraça

a pluralidade e recebe grandes nomes da World Music como Bombino, Jupiter&Okwess, Paulo

Flores e Prodígio, Arooj Aftab, Omar Souleyman, Johnny Hooker, Titica, Idiotape, entre outros.

Já o Palco Yorn vai iluminar os talentos dos bairros e receber nomes mais consagrados da cena

urbana como 9Miller, Malabá, Eva RapDiva, Phoenix RDC, Ary Rafeiro, GORGnation e nomes

emergentes como Danny the Dawg, G Fema, entre outros. Na Cidade do Rock há, ainda um

novo Continente Chef’s Garden que traz propostas gastronómicas de renomados chefs

portugueses como Justa Nobre, Miguel Castro e Silva, Noélia Jerónimo e Vítor Sobral. Neste

espaço há, também, um palco onde se juntam a Gastronomia e o Entretenimento, recebendo

momentos musicais e momentos de food & entertainment com curadoria do estrela Michelin

Ljubomir Stanisic. Nesta edição os festivaleiros ainda poderão visitar uma nova Game Square

com vários conteúdos do universo do gaming, assistir às apresentações dos maiores nomes do

digital no Super Bock Digital Stage (um palco interativo onde não faltarão TikTokers, Podcasts

e todos os mais recentes fenómenos das social medias como Toy, Gilmário, Terapia de Casal, Os

Primos, Pierre Fago, Team BRK, entre outros), novos formatos de entretenimento no ESC

Online Sports Bar, uma nova Roda Gigante PiscaPisca e o regresso do 7Up Slide.  

Acreditando que o futuro se constrói hoje, o Rock in Rio pretende ainda reforçar, com este

regresso ao Parque da Bela Vista, o seu compromisso em ir ainda mais longe, lançando um

conjunto de metas de sustentabilidade até 2030 que visam aumentar o seu impacto positivo nos

pilares social, ambiental e económico. Alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável promovidos pela ONU, estas metas começam já a ser concretizadas nas edições de

2022 do festival – em Portugal e no Brasil – e propõem-se, ao longo dos próximos anos, a

formar100 mil pessoas, ser 0% de resíduos em aterro em todas as edições do festival, ter zero

desperdício alimentar em todas as edições, envolver 100% dos stakeholders na sua política de

sustentabilidade, ser um evento 100% acessível, inclusivo e plural, e garantir todas as condições

de segurança, saúde e bem-estar adequadas a 100% dos envolvidos na construção da Cidade do

Rock. 

Site oficial do Rock in Rio Lisboa: www.rockinriolisboa.sapo.pt 

Site oficial do Rock in Rio no Rio de Janeiro: https://rockinrio.com  
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.
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