EM JANEIRO
VENHA VER AS
TENDÊNCIAS
DA ESTAÇÃO.

Em janeiro desça para ver o melhor
das tendências na estação mais
cosmopolita da cidade. Música, moda,
arte, lazer e novas ideias para uma
vida urbana cheia de estilo.
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JANEIRO
UMA OBRA DE
DIF
CADA DIA UMA PÁGINA DIF-RENTE
A DIF é uma plataforma que serve para dar visibilidade a projetos que são pouco
divulgados pelos meios de comunicação convencionais. Usamos o nosso radar para
encontrar o que de mais criativo e inovador se faz em Portugal e no mundo.
Somos uma revista de tendências e comunicamos para várias gerações,
essencialmente urbanas e cosmopolitas, habituadas a constantes mutações
tecnológicas e culturais.
As páginas da DIF enchem-se de pessoas cujo objectivo é melhorar o seu
quotidiano, a cidade onde vivem, o mundo que partilhamos. Atuam através da arte,
expressam-se nos muros e nas ruas, usam a moda e a música para comunicar com os
outros, transformam ideias em negócios inovadores.
A obra que pretendemos fazer em Janeiro de 2013 na Baixa-Chiado PT Bluestation
deverá ser uma celebração e partilha do que é fazer a DIF, em que cada secção da
revista ganha vida na estação.

DIF
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CUIDE DE SI EM 2013:
CUIDE DO SEU ESPÍRITO
Túnel do Chiado
Como é que começamos cada novo ano? A ler as previsões astrológicas das revistas. Melhor
do que isso era termos um mapa astral feito especificamente para nós, a partir do nosso dia,
hora e local de nascimento. Mas isso é caro. Não é nada, é grátis! Mas só hoje! Vá até à BaixaChiado PT Bluestation, procure a astróloga Bárbara Bonvalot e fique a saber o que lhe
reserva este bonito ano de 2013 que acaba de começar. Mas atenção que, segundo esta
profissional dos astros, “o mapa não toma decisões por ninguém. Apenas nos devolve a
liberdade e a responsabilidade de decidirmos o nosso próprio caminho”.

BLUE-IMPROV COM UMBIGO:
SOMBRAS
Túnel do Chiado
O alvo está escolhido! Agora siga-o! Se ele acelerar, acelere. Se ele parar, pare. Se ele mudar de
sentido, mude de sentido, se ele coçar a cabeça, coce-a também. Imite-o em tudo! Várias
pessoas em fila indiana imitam os gestos de outras pessoas que vão a passar, desprevenidas,
nos corredores da Baixa-Chiado PT Bluestation, como se fossem a sua própria sombra.
Curioso para ver o efeito? Nós estamos! É uma proposta da Umbigo - Companhia de Teatro.

MÚSICA EM OBRA:
BODYSPACE APRESENTA EMMY CURL
Túnel do Chiado
Emmy Curl é dona de uma música delicada e romântica, por vezes agridoce, que se define
como “dream pop”. Com as cinco canções do seu EP de estreia - “Birds Among The Lines” despertou a atenção de público e da crítica, tendo atuado em festivais como o Sudoeste TMN e
o Delta Tejo. Vem de Vila Real, tem 22 anos e lançou recentemente o seu terceiro EP - «Origins».

ALIMENTAÇÃO RESPONSÁVEL EM 2013:
RE-FOOD
Túnel do Chiado
Comer bem já não é comer muito, nem sequer comer saudável. É também comer com
qualidade. E se pudermos, ainda assim, ajudar quem necessita? O projeto Re-Food
pretende assegurar a distribuição imediata dos excedentes dos restaurantes àqueles que
mais necessitam, criando uma ponte humana que liga quem tem uma “sobra diária” a
quem tem uma “necessidade diária”. E neste dia, vai estar presente na estação para se
apresentar!
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1º CAMPEONATO PORTUGUÊS DE BUSKERS
ARTISTAS DE RUA: MÚSICOS
Túnel do Chiado
Hoje lançamos o primeiro campeonato português de buskers / artistas de rua, com a atuação
de músicos. Venha ver o que eles tocam na rua todos os dias. A pergunta é: será capaz de
fazer o mesmo? Acha que nos consegue surpreender também com o seu talento de rua?
Então vá ao nosso facebook, consulte o regulamento, inscreva-se e envie-nos o seu vídeo.
Os selecionados terão a oportunidade de se apresentar na Baixa-Chiado PT Bluestation e o
vencedor terá um artigo sobre si publicado na revista DIF de março. Uma ação com a parceria
do projeto cultural Armazém 13.

CUIDE DE SI EM 2013:
CUIDE DO SEU AMOR
Túnel do Chiado
O que pensam as crianças sobre o cuidado e sobre o amor? Neste dia, são as suas palavras, as suas imagens, os seus pensamentos e as suas ideias que ganham lugar na BaixaChiado PT Bluestation. O objetivo é pôr em prática a expressão “sentir pensamentos /
pensar sentidos”. Com a coordenação de Joana Rita Sousa.

BLUE-IMPROV COM UMBIGO:
ESTÁTUAS VIVAS
Túnel do Chiado
Cada um na sua, mas todos se movem na azáfama do dia-a-dia. Mas, e se repente, o mundo
parasse para alguns? Ou se alguns parassem no mundo? Durante uns momentos, pode
deparar-se com pessoas imobilizadas, paralisadas, totalmente transformadas em estátuas
vivas - congelando, ao mesmo tempo, as suas ações. Agora, imagine que é uma dessas
estátuas. Junta-se a nós. Esta tarde, a estação vai ser invadida por simples transeuntes
habituais que, de um momento para o outro, se transformam em estátuas! Mais uma
proposta inesperada da Umbigo – Companhia de Teatro.

MÚSICA EM OBRA –
BODYSPACE APRESENTA JIBOIA
Túnel do Chiado
O projeto Jiboia, de Óscar Silva, é uma mistura de kuduro com rock, pedaleiras às cores,
noise e tons em arco-íris do psicadélico. Há de tudo: Animal Collective, afrobeat, viagens
gingonas pelo espacial e, só por isso, é um festão! Uma das revelações nacionais do ano.
Ao vivo, percebe-se porquê.
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LOJAS DE BAIRRO:
OFICINA DE COSTURA CRIATIVA E MOÇO DE RECADOS
Túnel do Chiado
A renovação do tradicional é uma tendência em que muitos acreditam, seja nas lojas de
bairro, seja nos conceitos que os nossos avós partilhavam connosco. Hoje vive-se uma
nova era, em que muitas ideias antigas voltaram a fazer sentido. Com a Oficina de Costura
Criativa e o Moço de Recados na estação, homenageamos o antigamente que faz de nós
urbanos trendy, cosmopolitas e alinhados com o futuro.

1º CAMPEONATO PORTUGUÊS DE BUSKERS
ARTISTAS DE RUA: MALABARISTA
Túnel do Chiado
E o 1º Campeonato Português de Buskers / Artistas de Rua prossegue com a atuação de um
malabarista. Venha ver o que ele equilibra na rua todos os dias. Acha que nos consegue
surpreender também com o seu talento de rua? Então vá ao nosso facebook, consulte o
regulamento, inscreva-se e envie-nos o seu vídeo. Os selecionados terão a oportunidade de se
apresentar na Baixa-Chiado PT Bluestation e o vencedor terá um artigo sobre si publicado na
revista DIF de março. Uma ação com a parceria do projeto cultural Armazém 13.

CUIDA DE TI EM 2013:
CUIDA DO TEU CORPO
Túnel do Chiado
Gostava de aparecer nas páginas da DIF como um verdadeiro manequim? Conheça o
mundo da moda por dentro e experimente este trabalho por um dia! Vamos ter um
maquilhador e um fotógrafo profissional na estação a cuidarem de si e a fotografá-lo
como numa verdadeira produção de moda! Todas as fotos que resultarem desta sessão
serão colocadas no facebook da Baixa-Chiado PT Bluestation. E as que tiverem mais
“likes” serão publicadas na edição de Março da DIF!

BLUE-IMPROV COM UMBIGO:
O REI MANDA
Túnel do Chiado
Se o Rei manda, nós obedecemos. O Rei manda saltar, saltamos. O Rei manda cantar,
cantamos. O Rei manda descarregar um ficheiro mp3 e seguir as suas ordens. O corredor
da Baixa-Chiado PT Bluestation irá inundar-se de fiéis súbditos, cumprindo os desígnios do
Rei. Por ordem do Rei, apenas no próprio dia o ficheiro mp3 estará disponível. O Rei ordena
que se junte a nós. Nós enviamos-lhe um mp3 para ouvir as instruções e é só segui-las:
salte, ria, chore, dê um aperto de mão ao vizinho do lado, diga adeus às pessoas que
passam, grite, apaixone-se, cante, discuta, faça as pazes, e no final, abra o guarda-chuva.
Agora imagine que há mais umas quantas pessoas com os headphones postos, a fazerem o
mesmo, todos ao mesmo tempo. Se não lhe apetecer participar, venha ver o grupo de fora.
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MÚSICA EM OBRA:
BODYSPACE APRESENTA THE WEATHERMAN
Túnel do Chiado
The Weatherman regressa em 2013 com o seu álbum homónimo, masterizado em
Londres, onde se assume definitivamente como um multifacetado compositor de
canções pop. “Proper Goodbye”, o primeiro single, já roda nas rádios nacionais. Em 2013,
a pop de Weatherman é uma certeza que voltou para ficar.

BICICLETAS URBANAS:
MIMOSA DA LAPA E RASTO
Túnel do Chiado
Andar de bicicleta já não é o que era. Ou melhor, andar de bicicleta voltou a ser o que
sempre deveria ter sido: uma paixão. Cada vez mais são as lojas que estimulam este
estilo de vida. E cada vez mais os aficionados não se ficam só pela bicicleta,
preocupando-se também com o que vestem quando “ciclam” pelas ruas da cidade. A loja
Mimosa da Lapa e o designer Rasto vão provar isso mesmo, com a recriação de uma
ambiência ciclo-vintage na estação.

1º CAMPEONATO PORTUGUÊS DE BUSKERS
ARTISTAS DE RUA: CIRCO
Túnel do Chiado
Terceira sessão do primeiro Campeonato Português de Buskers, desta vez, com um
fabuloso artista de circo! Consegue fazer o mesmo que ele? Não? Mas consegue fazer outra
coisa ainda mais gira? Então, prove-nos! Vá ao nosso facebook, consulte o regulamento,
inscreva-se e envie-nos o seu vídeo. Os selecionados terão a oportunidade de se
apresentar na Baixa-Chiado PT Bluestation e o vencedor terá um artigo sobre si publicado
na revista DIF de março. Uma ação com a parceria do projeto cultural Armazém 13.

CUIDE DE SI EM 2013:
CUIDE DO SEU ESPAÇO
Túnel do Chiado
Cuide do seu bairro e cuide também da sua estação. Os arquitetos do projeto “Cuida do
Teu Bairro” criaram uma sinalética própria para a Baixa-Chiado PT Bluestation que apela
a comportamentos de preservação e respeito pelo espaço e por todas as pessoas que
por aqui circulam diariamente, de uma forma criativa e bem-disposta. Venha ter
connosco!
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BLUE-IMPROV COM UMBIGO:
PLAY-PAUSE-PLAY
Túnel do Chiado
PLAY > andar. FASTFORWARD X8 > andar para a frente oito vezes mais rápido. REWIND >
andar rapidamente para trás. SLOW MOTION > mover-se em efeito de câmara lenta.
PAUSE > paralisar.
Agora imagine que, em vez disto acontecer num ecrã, acontece num espaço real, mais
precisamente, na estação: um grupo de pessoas a andar, ora para trás, ora para a frente,
ora em câmara lenta, ora em câmara acelerada. Como se fosse a coisa mais natural do
mundo. É mais uma proposta da Umbigo – Companhia de Teatro.

MÚSICA EM OBRA:
BODYSPACE APRESENTA OCTA PUSH
Túnel do Chiado
Em inícios de 2008, o coletivo Conspira desafia dois irmãos a juntarem-se para tocarem
em formato live-act no clube Portorio, na cidade do Porto. Um pouco céticos, aceitam o
convite, arranjam um nome – Octa Push - e criam uma mistura exótica de UK Garage com
elementos dispersos (afrobeat, dubstep, ragga). Depois desse concerto, veio o Sonar
Festival (Espanha), o Glade Festival (UK), o Amsterdam Dance Event (Holanda) e a Casa
da Música, entre muitos outros. Depois do EP de 2010, estão agora a finalizar o seu
primeiro álbum de originais, que será editado em 2013.

A PAIXÃO DO DESIGN:
LISBON LOVERS E TONYO
Túnel do Chiado
Viver em Lisboa é também amar Lisboa. É amar as suas ruas, os seus bairros, as suas
gentes, e trazê-la sempre connosco nos pequenos objetos do dia-a-dia. Hoje, a Lisbon
Lovers (loja de produtos de design sempre relacionados com a nossa cidade) vai amar
Lisboa na estação. E com ela, estará a Tonyo, outro coletivo de designers que concebe
porta-revistas e outros produtos feitos artesanalmente em papel ou cartão.

FINAL DO 1º CAMPEONATO PORTUGUÊS DE BUSKERS
ARTISTAS DE RUA: CONCORRENTES
Túnel do Chiado
Hoje temos os concorrentes a melhor artista de rua na Baixa-Chiado PT Bluestation.
Durante este mês foram muitos os que se inscreveram, com muita dificuldade escolhemos
os três melhores, tanta era a qualidade. Venha vê-los! Ainda pode votar naquele que acha
melhor. O que mais votos tiver vai ser eternizado como o primeiro vencedor do primeiro
campeonato de buskers de Portugal, com direito a um artigo na revista DIF de março.

Acompanhe a agenda cultural em

/ PTBluestation

WIFI GRATUITO PARA TODOS
USER//PASS

bluestation

30

4ª

17h

31

5ª

19h

CUIDE DE SI EM 2013:
CUIDE DA SUA ALMA
Túnel do Chiado
Todos fazemos uma lista do que queremos melhorar em nós ao virar de cada ano. Há os
que desejam grandes mudanças e os que pretendem pequenas afinações. Mas todos
olhamos o novo ano como uma nova oportunidade para melhorar o mundo à nossa
volta. Vamos ser mais otimistas em 2013, e alimentar melhor a nossa alma? Neste dia
teremos especialistas em optimismo na estação só para si.

BLUE-IMPROV COM UMBIGO:
MÁGICA COREOGRAFIA
Túnel do Chiado
Dê vida ao artista de palco que há em si! Dance, cante, represente e colabore numa
performance de teatro invisível, vivendo momentos de entretenimento e boadisposição. Siga as instruções e ensaie a coreografia através de um vídeo, para depois
oferecermos um espetáculo inesperado para quem ali passa. 31 de janeiro é o dia internacional do mágico. E só por causa disso, a Umbigo - Companhia de Teatro vai fazer uma
homenagem dançada a todos os mágicos do mundo que, desde que éramos miúdos, nos
fizeram acreditar em coisas impossíveis..
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