MARÇO

UMA OBRA DE

TIME OUT PARA SAIR DA ROTINA
Há quanto tempo não faz uma coisa diferente num dia normal?
Em março, a estação Baixa-Chiado PT Bluestation convida a Time Out a sair do papel,
e a programar um mês de atividades que o desafiam a aproveitar a melhor oferta de Lisboa.
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MARÇO

UMA OBRA DE

TIME OUT

Há quanto tempo não o provocam?
Há quanto tempo não o desafiam a fazer coisas diferentes durante um dia normal? Há
quanto tempo não o convencem a romper a disciplina do dia-a-dia só para aproveitar a
melhor oferta de Lisboa? É isso que a Time Out vai fazer. Durante um mês, na Baixa-Chiado
PT Bluestation, a revista com o roteiro mais completo de Lisboa vai sair do papel e das
secretárias para desafiar milhares de pessoas a pensar nas coisas boas da vida. No cinema,
na música, no teatro, nas artes plásticas e na literatura, mas também na restauração, na
doçaria e até na noite. Tudo o que a Time Out gosta, que é também tudo o que faz os
lisboetas felizes, vai passar ali mesmo, no Chiado, dentro do túnel mais popular da cidade.
De segunda à sexta, ao vivo e a cores, com muitas ofertas e bom humor. Março vai mesmo
dar que falar, ver e ouvir. Haja tempo!
João Cepeda
Diretor Time Out

Para os que gostam da sua cultura, temos as segundas-feiras.
Para os que gostam do lazer, temos as terças.
Para os que gostam muito da família, temos as quartas.
Para os que gostam de experimentar comida arrojada, temos as quintas.
Para os que gostam de música e sair à noite, temos as sextas.
Para os que, verdadeiramente, gostam da nossa cidade de Lisboa,
temos o mês todo de março.
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19h

4

2ª

14h

5

6

Anda triste? Acha que ninguém lhe liga? Hoje vamos fazê-lo sentir-se o melhor e mais querido
do mundo. A Baixa-Chiado PT Bluestation e a Time Out vão mimá-lo como nunca. Um dia em
que o mais comum dos transeuntes de uma estação de metro se transforma no mais especial
dos VIPs. Um evento para quem gosta de ser abraçado, reconhecido, aplaudido e acarinhado.

HÁ QUANTO TEMPO NÃO SE SENTE NUM FILME?
Para quem gosta de cinema mas não tem tempo, vamos ter filmes daqueles que surgem
sempre nas conversas entre amigos. A história do cinema e do arquivo da Cinemateca –
Museu do Cinema descem à Baixa-Chiado PT Bluestation. Um dia para quem gosta de
filmes.

3ª

HÁ QUANTO TEMPO NÃO OFERECE FLORES?

17h

Para quem gosta de receber flores, de oferecer flores e para quem gosta só de olhar para
flores. Olhar para um canteiro todo florido é bonito. Mas chegar a casa com uma flor para
oferecer a quem mais gostamos é espetacular! Um dia para quem gosta de flores.
Cortesia da Bloem.

4ª

17h

7

HÁ QUANTO TEMPO NÃO SE SENTE MIMADO?

5ª

08h

HÁ QUANTO TEMPO NÃO FAZ UM DESENHO PARA O SEU FILHO?
Para quem gosta de desenhar, mas sobretudo para quem gosta de oferecer desenhos aos
filhos, aos sobrinhos, aos primos ou aos amigos. Hoje convidamo-lo a desenhar uma capa
da Time Out. Costuma ver a revista nas bancas e pensar que a capa podia ser muito mais
gira? Tem agora a sua oportunidade de o provar! Faça a sua capa Time Out, leve-a para
casa e ofereça-a ao seu filho. Ele vai ficar orgulhoso! Um dia para quem gosta de
desenhar para os filhos.

HÁ QUANTO TEMPO NÃO TOMA UM BOM PEQUENO-ALMOÇO?
Para quem acorda cedo e sai de casa a correr, com a barriga vazia, hoje oferecemos-lhe o
pequeno-almoço! Nem tem de parar. É só agarrar e seguir. Pode comer no caminho, para não
se atrasar. Um dia para quem gosta de bons pequenos-almoços e da Padaria Portuguesa.
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2ª

12h

12

3ª

14h

13

4ª

14h

14

5ª

17h

15

HÁ QUANTO TEMPO NÃO VAI A UM MUSEU?
Na escola éramos obrigados a ir, mas agora temos saudades. Para os que ainda se lembram de
gostar de museus mas acham que não têm tempo de lá ir, hoje trazemos um museu até si.
Fique com uma ideia do que lá pode encontrar, e quem sabe não é convidado a voltar lá
noutro dia. Um dia para quem gosta de museus como o da Gulbenkian.

HÁ QUANTO TEMPO NÃO VÊ PEIXINHOS?
Peixes, peixinhos e até tubarões deixaram de ser apenas desenhos ou fotografias nas
páginas de um livro. No dia em que o Oceanário de Lisboa abriu ao público, os lisboetas
passaram a poder vê-los ao vivo, quase como se estivessem em alto mar. Hoje, alguns
desses peixinhos descem para debaixo de terra e vêm até à Baixa-Chiado PT Bluestation.
Passe por lá e quem sabe não ganha um convite para ir ao Oceanário? Um dia para quem
gosta de adivinhar peixes e de peixinhos.

HÁ QUANTO TEMPO NÃO FAZ UM ANIMAL FELIZ?
Para os mais velhos é uma lembrança dos tempos de criança. Para os mais novos é uma
aventura! Mesmo quem não tem tempo de ir ao Jardim Zoológico, pode ajudar e conhecer
alguns dos animais que lá moram. Basta passar na estação neste dia para conhecer uma obra
com quase 130 anos de animais felizes.

HÁ QUANTO TEMPO NÃO COME CHOCOLATE?
Imagine uma casinha de chocolate no meio de uma floresta, mas esqueça a parte má da
história. Hoje, temos muito chocolate na estação. Descubra o que os mestres chocolateiros
portugueses fazem tão bem e há tanto tempo. A Arcádia faz verdadeiras joias de
chocolate há quase 80 anos. Quer provar uma? Um dia para gente gulosa.

6ª

HÁ QUANTO TEMPO NÃO DANÇA UMA MORNA?

21h

O eterno B.leza encontrou uma nova casa, mas apenas por uma noite: a Baixa-Chiado PT
Bluestation. Para quem gosta do calor e dos ritmos da música africana, esta é a oportunidade
de começar uma sexta-feira à noite a dançar na estação de metro mais quente da cidade.
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2ª

14h

19

3ª

17h

20

21

Para quem gosta de ler à hora de almoço, para quem gosta de ler nos transportes, para
quem gosta de ler onde quer que esteja. Neste dia, vamos fazer bookcrossing. Traga um
livro e leve outro. Um dia para quem gostará sempre de livros.

HÁ QUANTO TEMPO NÃO DÁ UMA CORRIDINHA?
Se está sempre a arranjar desculpas para não ir ao ginásio, hoje o ginásio vem até si, ou
melhor, vem até à Baixa-Chiado PT Bluestation. Temos passadeiras para quem quiser
correr (ou andar) e bicicletas para quiser pedalar. Rápido ou devagar, é consigo (e com
o personal trainer que o Holmes Place vai disponibilizar especialmente para si). Um dia
para acabar com as desculpas e dar uma corridinha.

4ª

HÁ QUANTO TEMPO NÃO FAZ UMA EXPERIÊNCIA?

17h

Para quem sempre achou a ciência um aborrecimento, hoje vamos provar-lhe que se pode
divertir muito a fazer experiências! Uma equipa do Pavilhão do Conhecimento vai de propósito
à Baixa-Chiado PT Bluestation para o ensinar a brincar com a ciência. Para miúdos, graúdos e
para todos os que gostam de experimentar.

5ª

17h

22

HÁ QUANTO TEMPO NÃO LÊ UM LIVRO?

HÁ QUANTO TEMPO NÃO COME UMA BOA SARDINHA PORTUGUESA?
Sardinhas há muitas, e nós, lisboetas, estamos entre os seus maiores admiradores.
Mas porque nem só de sardinha fresca se faz uma bela petiscada, hoje temos uma prova
de algumas das melhores sardinhas em conserva. Porque também elas são o futuro.
Um dia para quem gosta de provar tudo o que vem do mar.

6ª

HÁ QUANTO TEMPO NÃO DESCOBRE UMA BANDA NOVA?

21h

A música portuguesa está por todo o lado. Há os que a cantam, os que a tocam e os que
gostam de a ouvir. Mas mesmo quando parece que já ouvimos tudo, há sempre uma banda
nova que nos surpreende e que, sem querer, começamos a seguir. Neste dia, quem nos vai
sugerir uma nova banda é o Lounge, conhecido bar da noite lisboeta. Um dia para quem
gosta de música nova.
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25

2ª

HÁ QUANTO TEMPO NÃO SE ARMA EM ARTISTA?

14h

Para os que gostam de grafitis e para quem nunca teve coragem, mas sempre quis experimentar,
hoje é o dia! Participe, sugira ou faça um grafiti na estação mais urban style de Lisboa.

26

3ª

HÁ QUANTO TEMPO NÃO LHE TIRAM O STRESSE DOS OMBROS?

12h

Já almoçou? Na verdade, é indiferente. Se teve uma manhã stressante ou imagina que vai ter
algum stresse na tarde que se aproxima, o melhor é tratar disso já à hora de almoço. Passe na
Baixa-Chiado PT Bluestation e entregue-se às mãos mágicas dos massagistas tailandeses da
Medithai que lá estarão para o 'desstressar'. Um dia para quem gosta de relaxar.

27

4ª

11h e 17h

28

HÁ QUANTO TEMPO NÃO VAI AO TEATRO?
Hoje, é Dia Mundial do Teatro. Em todo o mundo se celebra esta inigualável arte de palco. Em
Lisboa, o Teatro Municipal São Luiz convida todos a conhecerem os bastidores e, quem sabe, o
convida para um espetáculo neste dia. Para quem nunca experimentou, esta é a oportunidade.
Um dia para quem gosta ou quer gostar de teatro.

5ª

HÁ QUANTO TEMPO NÃO DESAFIA O PALADAR?

17h

Muitos são os sítios em Lisboa onde se pode desafiar o palato. Para os mais corajosos, teremos na
estação algumas das mais exóticas propostas da gastronomia que se pode encontrar na capital.
Atreve-se a experimentar? Também temos copos de água para quem precisar.

22h

HÁ QUANTO TEMPO NÃO PARTICIPA NUM EVENTO SECRETO?
Para quem não tem medo de aceitar convites originais sem saber bem ao que vai. Para quem
acredita que vale a pena celebrar a cultura, o lazer, a comida, a música e a criatividade dos lisboetas.
Esta é a festa para eles. Vamos celebrar, com um DJ especial, um Chef famoso e um barman talentoso, a agenda do mês de março. Um dia para quem gosta de surpresas.
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