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World Battle 2022: o maior festival de cultura e
desporto urbano regressa ao Porto em
setembro
The World Battle 2022 chega ao Porto dos dias 1 até 4 de setembro, em
parceria com a Fever

O festival de cultura urbana e desporto urbano conta com dançarinos de
todo o mundo e espera cerca de mil participantes no Hard Club e no Coliseu
do Porto Ageas

O evento inclui breaking, exposições, workshops, sunsets e demonstrações
de rua
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Lisboa, 10 de agosto de 2022 – A Fever, principal plataforma global de descoberta de

entretenimento, traz ao Porto o principal festival de cultura e desporto urbano, The World

Battle 2022. 

Esta é a maior competição de breaking do mundo e este ano conta com exposições, workshops,

sunsets, demonstrações de rua, festas e espetáculos fora da competição, espalhados pela cidade

do Porto, nos dias 2 e 3 de setembro. 

Já os restantes dias serão dedicados às battles, com a presença de cerca de mil atletas das

diversas categorias a concurso. Numa primeira fase, dia 3 de setembro, os b-boys e as b-girls

vão disputar no Hard Club o seu lugar nas finais, mas apenas os melhores dos melhores

conseguirão passar.

A principal atração do evento é a competição final, que vai realizar-se no Coliseu Porto Ageas,

no dia 4 de setembro. A escolha deste lugar vincula a The World Battle 2022 a um dos símbolos

da cidade. Com mais de 70 anos, o Coliseu é um palco frequente de espetáculos nacionais e

internacionais de renome, abrindo agora as portas ao breaking e à arte urbana.

A The World Battle é um evento com mais de 16 anos que conjuga arte, desporto e cultura numa

competição e não se fica por aqui - vai também oferecer à cidade do Porto inúmeros eventos

culturais. 

A competição de breaking é já considerada uma modalidade olímpica, o que significa que terá

atletas de todo o mundo a mostrar o que de melhor existe nesta cultura urbana. O evento conta

com o apoio da Câmara Municipal do Porto.

The World Battle 

Local: MXM ArtCenter, Hard Club, Coliseu Porto Ageas

Data: 1 a 4 de Setembro

Horário: Dias 1 a 4 (workshops): MXM Artcenter

Sábado (eliminatórias): Hard Club

Domingo (semifinais e finais): Coliseu Porto Ageas

Bilhetes:  a partir de 55,00€

Idade: Espectador: apto para todas as idades; Participante: a partir dos 3 anos;

Workshops: a partir dos 3 anos

Preço: a partir dos 20,00€

https://theworldbattleporto.com/
https://theworldbattleporto.com/


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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