
30
31
Maio

 por marcação  sessões de Massoterapia c/ Mukti Ellie
Sessões a preço exclusivo Mis-
turado. Se procuras alívio para 
sintomas crónicos ou agudos, 
tensões/bloqueios físicos e/ou 
emocionais, não percas esta 
oportunidade!
Marcações: 935307794 ou 
muktiellie@gmail.com

31
Maio

19.30h  Jam CI c/ música ao vivo de MATÍAS GABARROT 
Jam de Contacto Improvisação 
do Ponto Contact, ao som de 
Matías Gabarrot, guitarrista, 
arranjador, produtor, professor 
e intérprete de Buenos Aires 
Argentina.

01
junho

 20h  Concerto de MATÍAS GABARROT &  MILENA L’ARGENTIERE  
Matías Gabarrot: guitarrista, 
arranjador, produtor, professor 
e intérprete de Buenos Aires 
Argentina. 
Milena L’Argentiere: cantora, 
compositora e professora 
morando em Buenos Aires, 
Argentina.

02 
junho

18h Meditação com Congos c/ Gillian Harrison
Gillian Harrison is an expe-
rienced vibrational healer & 
teacher. who has practised & 
taught Reiki, crystals & flower 
essences for over 16 years. 
She fell in love with the Gongs 
four years ago and has been 
studying & playing them ever 
since.

08 
junho

21h  Primeira Mostra de curtas no misturado
Duas curtas-metragens de  
Henrique Barroso:
‘Sem Refúgio’ Curta me-
tragem sobre uma amizade 
improvável entre um refugiado 
Sirio e um mendigo português, 
na rua José Estêvão.
‘Fado Tonigth’  Curta metra-
gem sobre uma sátira à vida 
num bairro tipico lisboeta.

15 
junho

10h workshop de tricot viking - 2ª edição

SÁBADO | 15 DE JUNHO | 10h -17h
Formadora: Sónia Domingos

Local: no Cowork do Misturado (1º andar) - Rua José Estevão, nº 45A
Inscrições: no local ou email: geral.misturado@gmail.com

Quem não pode ir ao primeiro 
workshop, tem agora a oportu-
nidade nesta 2ª edição seguir 
viagem até ao mundo dos  
vikings com uma técnica mile-
nar de tricot, com a formadora 
Sónia Domingos.

16 
junho

 18h  Inauguração da exposição ‘arzo’  de filipa Aires
Exposição de fotografia com pa-
lestra de Filipa Aires.
“Na Grécia existe um povo que 
pertence alugar-nenhum. O 
Oriente gritou-lhe guerra e o 
Ocidente levantou-lhe arame far-
pado; (sobre)vive em trânsito, de 
morada incerta e futuro pintado 
em fracções de 24 horas.” livro 
‘Arzo’

22 
junho

19h  concerto de Jhon Douglas e Dewis Caldas  e mostra 
de documentários de Dewis Caldas

Concerto de Jhon Douglas e 
Dewis Caldas
Mostra de documentários de 
Dewis Caldas:
‘O nascimento da guitarra-
de-cocho’
‘Tonny Cajazeira - O Astro do 
Maranhão’

*programa em actualização

Programa


