Área da Juventude e Desporto 2015
MÚSICA
07 | AGOSTO | 23h30
HORAS VAGAS
Temas políticos fortes e a forma com que assumimos a nossa posição
levaram os nossos fãs a apelidarem a nossa formação de a banda do
"Rock Operário", com letras de intervenção, em português e influências
da música portuguesa do início da década de 80 do século XX.
Censurados, UHF, Tara Perdida e Xutos & Pontapés são as referências da
banda.
Constituídos por Francisco Rosário (guitarra elétrica), Lourenço Rosário
(voz), José Nobre (bateria), Hélder Lourenço (baixo elétrico) e Manelito
(Alcoolémia) (guitarra solo).

08 | AGOSTO | 15h00
GASOLINE NA FESTA
A Gasoline Associação Cultural e Desportiva estará presente nas Festas
do Barreiro, na Área da Juventude.
Neste dia a animação está a seu cargo com um Campeonato de Mini
Half a começar às 15h com um Prize Money.
À noite os concertos começam às 23h, mas serão surpresa…
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09 | AGOSTO | 22h00
DJSET + LIVE JAM GRAFFITI
André Neves, David Antunes, Oshi
Pintura de tela de grandes dimensões

10 |AGOSTO | 22h00
QUIZ NIGHT
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11 | AGOSTO | 22h00
CINEMA – ADAO
Documentário sobre "Ocupação – Reabilitação sustentável"
O exemplo da ADAO – Vídeo promocional
Por: Diogo Leitão e Daniel Assunção

12 | AGOSTO | 22h00
COMBO DA ESCOLA DE JAZZ DO BARREIRO
O grupo que a Escola de Jazz do Barreiro apresenta para este concerto é
composto por músicos todos eles de alguma forma ligados à escola, seja
como professores ou como alunos e pretende oferecer uma perspetiva,
através de um repertório constituído essencialmente por standards, do
trabalho que se realiza e desenvolve no cursos de jazz nela ministrados.
José Monteiro – trompete
André Mendes – piano
Eduardo Lopes – contrabaixo
David Alves – bateria
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13 | AGOSTO | 23h30
WITNESS MY FALL
Os Witness My Fall são uma banda Rock da grande Lisboa formada em
meados de 2014, após a extinção dos The Vertical Transmission de onde
transitaram o Vocalista/Guitarra Emídio Santos e o Guitarrista João
Palma.
A formação ficou completa com o baixista Luís Fernandes (ex Blaze,
Sand System) e o Hugo Raminhos na bateria (ex One Hundred Steps,
Low Torque) que se juntaram ao projeto.
Os Witness My Fall acabaram de gravar o primeiro Album “Rise” que
tem data de lançamento previsto para 2015.
…de Lisboa para o Mundo – We are all Witnesses.
ONE WEEK TOUR com participação especial de Leonor Andrade
O One Week Tour é um projeto formado por 4 elementos que tocam
juntos desde 2008 à exceção do baixista, que se juntou ao projeto em
2014. Embora tenham feito pausa durante algum tempo, estão de volta com novos temas e muita energia.
Contam para este ano nas Festas do Barreiro com a participação especial da Leonor Andrade, vencedora do
Festival da Canção e nossa representante no Festival Eurovisão da Canção.

14 | AGOSTO | 23h30
SKYARD
Uma jovem banda de rock formada no Barreiro com influências nos anos
70 e 80. Tem como objetivo reavivar a onda rock já um pouco esquecida
com novas influências que cada membro traz na sua bagagem de
experiências anteriores. Contam em animar a malta e ver o público a
curtir ao som de solos, acordes e rifs de abanar a cabeça.
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15 | AGOSTO | 17h30
PERFORMANCE DOBRART
Pintura e captação sonora das pinturas e esculturas em palco com:
José Bica, David Antunes, André Neves, Oshi, António Rocha e Miguel
Amado

16 | AGOSTO | 00h00
MONKEY CAGE
Nasce em 2014, fruto da cisão de outras bandas, Stereofux, No Leg
Squad e Lobo Negro são alguns dos projetos que os membros de MC
integraram.
Poder-se-á dizer que toda a vontade interesse e inclinação para a ação
advêm da sala de ensaio.
Fácil, fluidos e simbióticos, só com o parâmetro essencial de uma
partilha criativa, MC se ousaria apresentar em Palco.
Monkey Cage faz Rock, Indie, Pop com guitarras altas e baterias fortes.
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