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A MAIS NOVA EQUIPE PROFISSIONAL DE E-SPORTS EM BOSTON É UMA INSURREIÇÃO EM E-

SPORTS  
A franquia de e-sports da Liga Overwatch™ de Boston anuncia sua primeira equipe com nome, logo e cores 

oficiais. 
 

Contato para mídia: Chris Licata; (o) 508-384-9258; ChristopherL@kraftsportsgroup.com 
 
BOSTON – Há uma insurreição iminente em Boston.  Como uma das 12 equipes prestes a competir na 
temporada inaugural do novo ecossistema de e-sports profissional da Blizzard Entertainment, conhecido como 
Liga Overwatch, a franquia de Boston, propriedade de Robert e Jonathan Kraft, revelou oficialmente o nome, 
o logo e as cores da equipe.  Hoje marca o início da Boston Uprising. 
 
A Uprising apresenta uma coleção global de talentos para representar Boston na competição de e-sports no 
jogo de sucesso da Blizzard, Overwatch®, contra equipes da Ásia, da Europa e da América do Norte.  O nome 
da equipe foi escolhido para representar a resistência dos antepassados revolucionários da região, cujo legado 
indomável criou as fundações da grande cidade de Boston.  As cores da Boston Uprising serão azul, amarelo e 
preto, sendo que o azul e o amarelo representam as cores da bandeira oficial de Boston. O logo da equipe é 
um escudo protetor, que se tornou sinônimo da própria cidade, em volta de uma letra B em relevo.  
 
“Estamos muito entusiasmados para revelar o nome, o logo e as cores da nossa nova propriedade de e-
sports”, disse Robert Kraft, presidente e CEO do Kraft Group.  “E-sports já têm um grande público global, 
sendo que Overwatch está entre os jogos mais populares com mais de 35 milhões de jogadores ao redor do 
mundo.  Estamos ansiosos para apresentar os fãs de e-sports em Boston à nova Liga Overwatch, com uma 
equipe local para a qual eles podem torcer. Também estamos ansiosos para usar Boston Uprising para 



apresentar Boston e a nossa franquia à comunidade global de e-sports. Atualmente, estamos montando uma 
equipe que deve competir por títulos, assim como os torcedores de Boston passaram a esperar de todas as 
suas equipes profissionais.” 
 
Boston Uprising anunciou que Chris “HuK” Loranger será o seu presidente de jogos, e deve revelar o elenco 
para a Liga Overwatch na semana que vem.  “A habilidade de representar a cidade de Boston é muito 
empolgante”, disse Loranger.  “Também estamos ansiosos pela oportunidade de mostrar aos futuros e atuais 
fãs de Overwatch a habilidade dos nossos jogadores, bem como a importância de empregar estratégias em 
equipe para ter sucesso.  Mal podemos esperar para iniciar a temporada.”   
 
A pré-temporada da Liga Overwatch começará no dia 6 de dezembro com uma série de partidas de exibição 
estrelando todas as 12 equipes. A temporada regular começa oficialmente dia 10 de janeiro de 2018, em Los 
Angeles, na Califórnia, e vai até junho, com as eliminatórias e finais marcadas para julho de 2018. Para maiores 
informações sobre a Liga Overwatch, acesse www.overwatchleague.com.  
 
Anúncios sobre os jogadores e a comissão técnica da Boston Uprising chegarão em breve.  Siga as contas 
oficiais da Boston Uprising para se manter atualizado com as últimas notícias e informações da equipe. 

 
Página oficial da Boston Uprising no Facebook https://www.facebook.com/BostonUprising/ 
Twitter oficial da Boston Uprising    https://www.twitter.com/BostonUprising/ 
Instagram oficial da Boston Uprising    https://www.instagram.com/bostonuprising/ 
Twitch da Boston Uprising     https://www.twitch.tv/bostonuprising 
YouTube da Boston Uprising    https://www.youtube.com/bostonuprising 
 

OVERWATCH, LIGA OVERWATCH, BLIZZARD e BLIZZARD ENTERTAINMENT são marcas comerciais da Blizzard 
Entertainment, Inc. 


