Sexta-Feira, 06 de Maio de 2022 - 15:56 (Cultura)

ROCK - Confira os shows que vão rolar no Grego
Original
O Happy Friday de hoje, tem como atrações os shows das bandas Old
Monkeys, a partir das 19h, na sequência, Boulevard.
Por Marcelo Gladson
Hoje, dia 6, a partir das 17h, tem o evento musical Happy Friday com promoções de
chopp e petiscos no tradicional e premiado Pub porto-velhense, o Grego Original, que há
mais de 10 anos vem movimento o cenário musical, e recentemente, em pesquisa feito
pelo site Rondônia ao Vivo, entre as 11 boates e Pubs listadas na capital, o Grego foi
eleito a melhor da cidade!

"Obrigado aos votos das 'Gregas' e 'Gregos', fico feliz pelo reconhecimento, é bom saber
que eu e minha equipe estamos realizando um bom trabalho com muito amor e 'rock and
roll'", agradeceu o empresário Sinezio Tapajós.
O Happy Friday de hoje, tem como atrações os shows das bandas Old Monkeys, a partir
das 19h, na sequência, Boulevard.
Promoções (válida até às 22h).
Do chopp Pilsen, de R$ 8,00 por R$ 5.99. Chopp Hop Lager, de R$ 10,00 por R$ 7.99.
Do petisco de frango a passarinho, de R$ 42,00 por R$ 21,00.
Feijoada com Rock
O evento gastronômico e musical, "Feijoada com Rock", conhecida nacionalmente,
acontece aos sábados, a partir das 11h, tendo como prato principal do dia, a feijoada, e
outras opções no cardápio, como petiscos e os pratos executivos de carne de sol, filé,
picanha e os peixes dourado e tambaqui sem espinha.
Shows
Com os seus seis ambientes funcionando, incluindo o espaço kids, os shows vão rolar nos
dois palcos da casa, sendo que duas apresentações simultaneamente, tendo como
atrações, apresentação do músico Silvinho Santos, no palco lounge, e show da The
Prime's no palco principal, na sequência, show da Semáforo 89, também no palco
principal.

Com sorteio de uma cesta café da manhã para mães, neste sábado, dia 07, a partir das
21h, tem show da banda K7.

O Grego Original fica localizado na Rua Álvaro Maia, 2415, São Cristóvão, na região
central de Pvh.
Inf.: (69) 9-9927-4070.

