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28 setembro

   Casa do Largo   

17h30 pedro ferro
18h10 band’ i t

18h50 renato sousa
19h30 kalafate
   Áuditório José Afonso   

21h00 geta [dj ]
21h30  rui  lu ís &  

the musicians
22h20 dream people

23h10 mike el  ni te

27 setembro

   Casa do Largo   

17h30 honeydew
18h10 meta _

18h50 et  toi  michel
19h30 j  jesus
   Áuditório José Afonso   

21h00 geta [dj ]
21h30 koa leaves

22h20 to al l  my f r iends

23h10 conjunto corona



conjunto corona
Corona é Conjunto Corona. Conjunto Corona  
é hidromel, é rock psicadélico, é moche. Ao 
mesmo tempo é cultura, é tradição, é gentileza,  
é amar e respeitar o próximo e viver em 
harmonia com a natureza. Conjunto Corona  
é amigo do ambiente e apoia o desenvolvimento 
sustentável de todas as economias mundiais,  
a paz, os jogos olímpicos, os prémios nóbeis  
e as francesinhas vegetarianas. Mas no fundo, 
nada disto importa, porque Conjunto Corona  
é o que tu quiseres.

mike el nite
Nascido e criado em Lisboa, 
o rapper e dj combina as 
aptidões ganhas ao longo 
da sua imprevisível carreira 
para transmitir mensagens 
algures entre a euforia  
e o desespero, com grande 
tendência para a ironia 
aplicada a assuntos sérios 
acompanhada de batidas, 
baixos, synths e samples.  
A sua cruzada continua  
ou não fosse ele Mike  
El Nite, o justiceiro.

workshop  
de baixo *

Norton Daiello

27 set / 10h–13h 
Casa do Largo / 7€

workshop  
de guitarra *

Mário Delgado

27 set / 11h30–13h 
Casa do Largo / 7€

* Inscrições: 
 tinyurl.com/

musicaamostra

formação

F
o
to
: M

arta R
ib
eiro 

workshop 
de edição, 
management  
e agenciamento *

Nuno Saraiva

27 set / 14h30–16h 
Casa da Baía 
inscrição gratuita

workshop  
de baixo *

Norton Daiello

27 set / 10h–13h 
Casa do Largo / 7€

workshop  
de percussão *

Vicky Marques

28 set / 10h–13h 
Casa do Largo / 7€

a música portuguesa  
a gostar dela própria *

Conversa sobre música em Portugal 
Tiago Pereira

28 set / 14h30–16h 
Casa da Baía 
inscrição gratuita

workshop  
de canto *

Mili Vizcaíno

28 set / 10h30–13h 
Casa do Largo / 7€
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  265juventudeinquieta
 juventudesetubal
 juventude.mun-setubal.pt

Câmara Municipal de Setúbal
Divisão de Juventude
 265 421 082
 dijuve@mun-setubal.pt

organização:

apoios:


