JULHO
UMA OBRA DE

Dead Combo

Em Julho, a Baixa-Chiado PT Bluestation convida os Dead Combo
a programar a agenda para um mês inteiro de atividades.
Se quiser saber o que eles andam a ouvir, a ler, a comer ou os sítios que
gostam de frequentar, basta acompanhar os eventos deste mês.

Agenda cultural em

/ PTBluestation

JULHO

UMA OBRA DE

Dead Combo
AI QUE VIDA!!!
ESTA VIDA DE LISBOA!
Lisboa das ruelas, e do pregão
coisas antigas que rolam na rua, e no chão
Lisboa dos sabores da partida e da chegada
Lisboa diferente da luz e das cores, mestiça de valores
Lisboa da noite do underground e da léria da vizinha!
barbeiros de Lisboa que sabem tudo,
poetas do cais que não sabem nada
Que vida tão boa esta vida de Lisboa
Que boas estas gentes de Lisboa
passamos a noite em branco
com o Tejo aqui ao lado
juntámos os ossinhos em pranto
mas estamos vivos na baixa e no chiado!

Dead Combo

Acompanhe a agenda cultural em

/ PTBluestation

WIFI GRATUITO PARA TODOS
USER//PASS

bluestation

OS MELHORES RISSÓIS DE CAMARÃO ESTÃO NO PALMEIRA!

1

2ª

17/19h

FOTO À LA DEAD COMBO

2

3ª

17h/19h

3

4ª

Lembra-se do Jogo da Macaca? Vamos ser a única estação com um jogo colado
no chão para quem passa jogar. Os que tiverem mais pontos ganham um prémio
com o som dos Dead Combo.

OS DEAD COMBO TAMBÉM TÊM DANÇAS DE SALÃO LÁ DENTRO

5ª

17/19h

5

Gostava de ter o estilo, o look e a atitude dos Combo? Vamos ter um Photo
Booth na estação, com guarda roupa inspirado nos Dead Combo para as
pessoas vestirem e tirarem fotos. As melhores fotos são colocadas no facebook
e a mais votada ganha um CD no final da semana.

JOGO DA MACACA

14h/17h

4

Degustação e votação de rissóis de camarão com o pessoal do típico Restaurante
Palmeira, da Rua do Crucifixo, na estação, que tem como especialidade estes
rissóis. A clientela sempre variou entre os estudantes da Academia de Belas Artes
e os magistrados da Boa-Hora.

Dançar como antigamente não é antiguidade, é tradição e cultura. Neste
dia uma professora de danças de salão do Círculo de Dança de Lisboa vai
desafiar quem passa, até os que têm sempre desculpas para dar um
passinho de dança, a serem convidados para este baile.

OS DEAD COMBO TAMBÉM TÊM BLUES E ROCK LÁ DENTRO

6ª

21h/22h

Acompanhe a agenda cultural em

/ PTBluestation

Nos sons da história, os blues cantam primeiro e o rock logo a seguir. Os Dead
Combo têm isso tudo dentro deles, de Jimi Hendrix a BB King e Eric Clapton.
Neste dia sugerem o multifacetado Alexandre Cthulhu que é um musico que
toca guitarra a solo, e que entre os seu originais também faz tributo a blues e
rock dos anos 70. Um grande guitarrista para começar a agenda dos Dead
Combo.

WIFI GRATUITO PARA TODOS
USER//PASS

bluestation

AS MELHORES BIFANAS DO MUNDO ESTÃO NO TREVO!

8

2ª

17/19h

CANTAR À LA DEAD COMBO

9

3ª

17/19h

10

4ª

Neste dia vamos estar a começar o dia em grande! Ser engraxado e com boa
disposição é a nossa sugestão. Para quem passa, tenha ou não sapatos para
engraxar, vai de certeza sentir-se melhor com este engraxador poeta e cantor.
Sente-se um pouco, oiça um poema cantado e saia de sapatos engraxados.

OS DEAD COMBO TAMBÉM TÊM FADO LÁ DENTRO

5ª

17h/19

12

Para quem gosta de ouvir e cantar por cima, vamos ter uma Record Booth,
uma cabine de gravação para o improviso e as canções que surgirem ao som
dos Dead Combo. Os melhores podem ser postados no nosso facebook,
para todos ouvirem.

O ENGRAXADOR CANTOR

08/10h

11

Degustação de bifanas com o pessoal do típico Restaurante Trevo, da Praça
Camões, na estação. A clientela é variada e ficou mundialmente conhecido pelo
programa No reservations de Antony Bourdain, que afirmou serem as melhores
bifanas do mundo.

Apresentação de Sidónio Pereira e a sua guitarra portuguesa. Nascido no
Alentejo em 1956, tem como referência o Mestre António Chainho. É músico
residente numa das mais famosas casas de Fado de Lisboa, dá aulas de guitarra
portuguesa em várias academias de musica. O seu estilo de tocar guitarra
portuguesa é reconhecido como muito fadista, tradicional e moderno, puro
e muito emotivo. Neste dia venha deliciar-se ao som do mais especial dos
instrumentos da música portuguesa nas mãos de Sidónio Pereira.

ZORRA

6ª

21/22h

Acompanhe a agenda cultural em

/ PTBluestation

Apresentação da banda com um universo cinemático rock e jazz, os Zorra são
para ver que a música às sextas na estação mais cool de Lisboa continua a
rocken rolar toda a gente que por ali passa a caminho da noite lisboeta.

WIFI GRATUITO PARA TODOS
USER//PASS

bluestation

OS MELHORES PASTÉIS DE BACALHAU ESTÃO NA TENDINHA!

15

2ª

17/19h

OS DEAD COMBO TAMBÉM TÊM JAZZ LÁ DENTRO

16

3ª

17/19h

17

4ª

Para aqueles que ainda andam a pensar numa tatuagem, mas não sabem se fica
bem aqui ou ali, vamos ter o Vinicius Oliveira, tatuador profissional do Vinicius
Oliveira Tatoo Studio a fazer-lhe a vontade. Faça uma tatuagem provisória que
como o nome diz, se mudar de ideias não faz mal, sai com água.

OS DEAD COMBO TAMBÉM TÊM ESCOLAS DE MÚSICA LÁ DENTRO

5ª

17/19h

19

Venha passar o fim da tarde a ouvir Jazz na estação, neste dia os
Moustache, vêm de Leiria para apresentar o seu novo álbum Someone Else.
Deixe que o saxofone de Bruno Homem, o piano de Fabrício Cordeiro, o
baixo de Joel Madeira e a bateria de Valter Cordeiro o embalem a caminho
de casa.

SALÃO DE TATUAGEM

15/18h

18

Degustação de pastéis de bacalhau com o pessoal do típico Restaurante
Tendinha, da Praça do Rossio, na estação. A clientela é variada e é uma das
tascas mais conhecidas de Lisboa.

Fundada em 1884 com o rei D.Luís I a ser o seu primeiro presidente honorário,
e Fernando Lopes Graça como seu director pedagógico nos anos 80, a
Academia de Amadores de Música de Lisboa promove a música e a educação
musical para todos, por isso neste dia teremos um grupo de alunos a mostrar
que a música pode estar em qualquer lugar.

CINE CONCERTO

6ª

21/22h

Acompanhe a agenda cultural em

/ PTBluestation

Neste dia vamos ter filmes e música ao vivo com a apresentação de um trio
que fará este cine concerto com 3 filmes musicados ao vivo: cão andaluz de
luís bunuel e Salvador Dali, Emak Bakia de Man Ray e várias curtas de
cinema cómico dos anos 20.

WIFI GRATUITO PARA TODOS
USER//PASS

bluestation

22

OS MELHORES QUEIJOS ESTÃO NA QUEIJARIA NACIONAL

2ª

17/19h

23

OS DEAD COMBO TAMBÉM TÊM LIVROS LÁ DENTRO

3ª

13/19h

24

4ª

Por toda a baixa-chiado há artistas nas suas ruas a tocarem instrumentos e a
fazerem pequenos espectáculos. Neste dia a rua entra na estação e oferece um
guitarrista daqueles que quem sabe um dia vamos ter de comprar bilhete para
poder ouvir outra vez.

OS DEAD COMBO TAMBÉM TÊM ILUSIONISMO LÁ DENTRO

5ª

17/19h

26

Para os que andam por aí cabisbaixos sem saber o que hão-de ler, e para os
que querem ter a coragem de ler livros em voz alta, vamos neste dia
concretizar sonhos a todos eles. Passe na estação aceite o convite para se
sentar um pouco, tomar um café e ouvir da boca de um dos maiores poetas
de todos os tempos, poemas de amor. Para além disso a Livraria Bertrand
estará a tarde toda a mostrar-nos os livros preferidos dos Dead Combo.

GUITARRISTA DO METRO

17/19h

25

A Queijaria Nacional é o local onde se pode encontrar o bom queijo português,
juntamente com todo o conhecimento das nossas tradições, regiões e cultura.
Neste dia o queijo que os Dead Combo tanto gostam estará na estação para ser
provado. Vai um bocadinho?

Apresentação de Miguel Pinheiro que apesar de ter apenas 18 anos é já uma
promessa do ilusionismo mundial. Actuou em Hollywood dois anos
consecutivos, Las Vegas, Nova Iorque e Rio de Janeiro, onde recebeu um prémio,
para juntar aos seus prémios nacionais.

THE LOAFING HEROS

6ª

21/22h

Acompanhe a agenda cultural em

/ PTBluestation

Canções com uma grande variedade de tipos musicais de inspiração folk, mas
também ritmos tropicais e romance tradicional, são uma banda sediada em
Lisboa e composta pelo cantor, guitarrista e compositor irlandês Bartholomew
Ryan, João Tordo contrabaixo, Judith Retzlik violino, Nuno Morão percurssão e
Alexandre Andrade no trompete.

WIFI GRATUITO PARA TODOS
USER//PASS

bluestation

29

OS MELHORES BARBEIROS ESTÃO EM LISBOA

2ª

17/19h

30

POSTAL DE LISBOA

3ª

16/19h

31

Há quanto tempo não vai ao barbeiro? Apesar de ser uma pergunta apenas para
senhores, a nossa vontade é que todos possam lembrar-se neste dia das muitas
barbearias da nossa cidade. Este vai ser o dia para cortar o cabelo e fazer a barba
na estação com mais tradições de Lisboa.

Um enorme postal da cidade para quem passa poder desenhar-se lá dentro,
à janela, a atravessar a rua, a dormir em casa, ou até a tocar guitarra numas
escadinhas quaisquer. Venha à estação e faça parte do postal da nossa
cidade, para que todos a visitam saibam que todos fazemos Lisboa ser uma
das mais lindas cidades do mundo!

CARTA DE DESPEDIDA

4ª

15/18h

Acompanhe a agenda cultural em

/ PTBluestation

Este mês não teria sido o mesmo sem os Dead Combo, e de tantas saudades
decidimos dedicar um dia a escrever-lhes cartas. Passe na estação e escreva uma
carta de despedia aos Dead Combo com tudo o que achou deste mês e da
música deles em geral. Garantimos que todas elas serão entregues à banda.

WIFI GRATUITO PARA TODOS
USER//PASS

bluestation

