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EXPOSIÇÕES / INSTALAÇÕES

REFLEX 2013 PRÉMIO DE FOTOGRAFIA CAIS | BES
09h – 01h  Edifício I | Piso 3 
“DAR A VOLTA” foi o tema escolhido para esta 7ª edição do REFLEX, cujo desafio proposto passou por captar uma visão positiva 
da realidade atual.
Vanda Filipa Ferreira foi a grande vencedora desta edição do REFLEX com a fotografia “Carpe Diem”. O segundo e terceiro lugar 
pertencem a José Carlos Carvalho com as fotografias “Construir” e “Acreditar”, respetivamente. Vítor Martinho foi distinguido com a 
Menção Honrosa pela fotografia “Dar O Salto”.
A exposição mantêm-se até dia 17 de Novembro. 

JANELA TEMPORAL PAULO HENRIQUE DURÃO
09h – 04h  Piso 0
Inserido no programa de Projectos Associados de ‘Close, Closer’, Terceira Edição da Trienal de Arquitectura de Lisboa, o Pavilhão 
KAIROS dá continuidade à sua programação de propostas seleccionadas com a instalação JANELA TEMPORAL de Paulo Henrique 
Durão, o Arquitecto Português que foi recentemente eleito um dos 20 jovens arquitectos mais promissores de 2013 pela revista 
Wallpaper.
A exposição mantêm-se até dia 29 de Novembro. 

WOOL ON TOUR REGG + KLIT + GO MES + GUILLERMO DE LLERA
10h – 01h  Vários locais  
O WOOL | Festival de Arte Urbana da Covilhã, já dispensa apresentações e justificações para estar presente no LXFactory, o maior 
e mais dinâmico complexo criativo da capital. Depois de 18 murais já realizados por estas bandas, ao longo dos últimos 18 meses, 
regressamos no próximo dia 8 de Novembro, para colorir e renovar mais algumas paredes.
Para este 11º openday, trazemos novamente consagrados e novos artistas, a ’old school’ e a ‘new school’, aventuras artísticas com 
cheirinho a música, duplas inesperadas, visitas longínquas com sotaque a Norte, a mesma quantidade de talento, a mesma área 
de trabalho mas em número compactado, pelas mãos e inspiração de REGG, KLIT, GO MES e GUILLERMO DE LLERA. Tudo isto e 
muito mais a seguir e a descobrir in loco ou em www.woolfest.org!!

THE CHAOS OF ZEN LOIS GRAY
10h – 00h  Edifício I | Piso 3 
The chaos of zen” surgiu de uma viagem a Tóquio e pelo interior do Japão e consiste no percurso pelo caos urbano onde luzes fasci-
nantes, rostos iluminados, becos, sombras e actos de fé e esperança se fundiram numa experiência alucinante de imagens e sons.
A exposição é constituída por 12 fotografias em preto e branco e por um instalação sonora projectada por João Branco Kyron 
(músico da banda Beautify Junkyards). O objectivo é criar um ambiente visual e sonoro que tenta resgatar as experiências vividas 
através da forma mais fiel possível. 
A exposição mantêm-se até dia 30 de Novembro. 

ONE DRAWING A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY INÉS IGLESIAS
10h – 01h Edifício I | Piso 3 | Balneário  
Started as a practice to keep the balance between design work and drawing time, this moment became quickly a serious and accu-
rate daily study on how drawing and design suffer the consequences of random behaviors and body habits.
the line, the process, the style : everything changes according to the moment.
A exposição mantêm-se até dia 10 de Janeiro. 



EXPOSIÇÕES / INSTALAÇÕES

LOST AND FOUND MICHELA GABRIELLA BALLOI
10h – 01h Edifício I | Piso 3 
Gabriella Balloi work has evolved from an interest in the urban space and the questioning of memory. The city is a living organism, 
constantly transforming itself. It is nevertheless sustained through the interactions, memories and aspirations of its inhabitants.
By exploring the dynamics of social and spatial developments, she explores how we experience a place by documenting things 
there for everyone to see, ordinary happenings, but so woven into the fabric of the everyday that they are considered mundane and 
are usually overlooked. 

THE BALNEÁRIO GUIDE TO SELFIES RESIDENTES BALNEÁRIO
10h – 01h  Edifício I | Piso 3 | Balneário  
Foi lançado um desafio individual a cada residente do Balneário, um espaço no qual retratar, reproduzir, “emoldurar” o que lhe vai 
na alma. No dia do openday haverá uma surpresa para visitantes e residentes.
Com os residentes LOLA, RCICLA, LAPO / Art Director & Illustrator / ADC Young Guns 9, NATACHA DUARTE / surface print textile 
design, MADAME EVASE, INFANTARIA, Sven und Jens Architekten e Atelier Base + Sobreplanos 

BEYOND THE ORNAMENT CO. (COLLABORATION)
10h – 04h Edifício I | Piso 1 | 1.17
O mármore do Alentejo é intrínseco à paisagem, industria e economia de Portugal. Numa altura em que esta industria está em crise, 
o colectivo multidisciplinar Co. (Collaboration) apresenta um projecto que retracta a história deste importante material através da 
migração, comercio e viagens. 
A exposição mantêm-se até dia 24 de Novembro. 

BANG AWARDS – STREET ART
10h – 04h Vários locais  
VEM CRIAR STREET ART NA LX FACTORY! O Bang Awards- International Animation Awards, estará no Open Day do LX Factory e 
quer promover a tua arte! Damos-te a oportunidade de desenhar e assinar numa parede do LXFactory. Baseia-te no universo do 
cinema de Animação e envia-nos a tua proposta para info@bang-awards.com até 5 de Novembro, com esboço do desenho (para 
dimensões até 2m x 2m), técnica a utilizar e o material necessário. Nós fornecemos o material e damos-te espaço para deixares a 
tua marca no maior pólo criativo de Lisboa. Participa ! Nem o Banksy tem estas condições. 

GÉNIOS APPLE – THINK DIFFERENT OPENCIRCLE
11h – 22h Edifício I | Piso 2 | Opencircle  
Uma selecção de imagens que celebra as vidas e feitos de pessoas inspiradoras para a Apple, que os considera verdadeiros heróis 
e modelos extraordinários do séc. XX, a seguir pelas gerações futuras, por demonstrarem como a combinação de valores, compre-
ensão profunda, tenacidade e disciplina pode realmente mudar o mundo. 

MOSTRA COLECTIVA 
12h – 03h Edifício G | Piso O | Ler Devagar  
No dia do Open Day vai estar patente na galeria, uma exposição colectiva no âmbito da 5ª Bienal do Porto Santo.

LOVE XL - ARTE
18h – 04h Mezzanine | Fábrica L  
O porquê da nossa aposta nos artistas plásticos? Incentivar a compra de arte sem constrangimentos. Queremos que os convidados 
falem com os autores olhos nos olhos. Com o que é que sonha? Já pensou tentar transparecer isso através das artes? Visite-nos no 
Open day e conheça os nossos artistas plásticos.
Estaremos no Espaço Brasil no Lx Factory com o andar de cima destinado a pinturas e esculturas de artistas como Cristina Homem 
de Mello, Tomás Colaço, Sofia de Aguiar, Rosário O’Neill, Alexandre Bobone, Vasco Futsher e muitos outros. 



EXPOSIÇÕES / INSTALAÇÕES

PENTHOUSE AND PAVEMENTS PAUL NELSON-ESCH
18h – 00h Exposição dos trabalhos 
22h Fashion Show Edifício I | Piso 3 | 3.01  
Paul Nelson-Esch vai apresentar ‘Penthouse e Pavements “.
Uma coleção moda cápsula inspirada em:
marcas rodoviárias, linhas, setas, aberturas, rachas da estrada, marcas desbotadas, asfalto, vigas, lancis, passeios e calçadas.
Costuras e cortes seguindo as linhas e curvas das estradas e calçadas, revelando flashes de cor e riscas. 

BEAM ME UP! 
19h Edifício H | Piso 0 | Robotarium  
Leonel Moura pediu a vários amigos artistas para lhe enviarem por email o ficheiro de uma escultura para ser realizada na impres-
sora 3D do FabLab Alentejo. O resultado é um conjunto de obras criadas por meio de uma espécie de teletransporte ao estilo do 
Star Trek, em que um objecto concebido num local se materializa noutro.
Beam me up! é uma das primeiras mostras colectivas dedicada à aplicação do potencial da impressão 3D à arte. 
Participam: Emanuel Pimenta, Genco Gulan, Holger Lippmann, Kas Oosterhuis, Ken Goldberg, Ken Rinaldo, Leonel Moura, Miguel 
Chevalier, Orlan, Ozan Ertug, Stelarc, Suzanne Anker, Telmo Alcobia e Zaven Pare 

AGENDA PIN 2014 
19h – 23h Piso 0 | Magkiosk  
Apresentação da Agenda PIN 2014, a 4ª edição da agenda publicada pela Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea 
PIN. 

FIGURA DE ESTILO
19h - 23h   Edifico I | Piso 2 | Figura de Estilo 
Exposição de fotografia nas paredes do atelier.

HIPPIENOSIA RUBEN TOMÁS, DANIELA GASPAR E MAURO CARMELINO 
22h – 02h Edifício G | Piso 0 | Studioteambox  
Exposição de pintura e desenho
Da ordem ao caos. Do estático ao movimento. Do silêncio ao ruído visual. Uma exploração hipnótica que vem do estado de mente 
de Ruben Tomás, Daniela Gaspar e Mauro Carmelino.
Estado de mente ou um estado demente?
Os artistas pretendem envolver o observador na sua homenagem ao psicadelismo hippie, ora errático, ora geométrico, mas sempre 
vibrante e complexo.
A exposição mantêm-se até dia 28 de Novembro. 

ANIMALS LIKE US CURADORIA ELISA OCHÔA 
22h – 02h Edifício I | Piso 1 | 1.26
Exposição de arte contemporânea e ciclo de conversas. 
O tema da ‘animalidade’ é muito diverso e levanta questões muito pertinentes. 
Nas suas múltiplas relações animal-animal; animal-Homem, homem-homem, o universo da animalidade tem semelhanças com o 
universo da arte e do pensamento; pois ambos existem e actuam no campo da aventura dos gestos e das expressões; no domínio 
das sensações entre a consciência e o impulso.
Este projecto é assim uma tentativa de explorar os mundos da animalidade (quer no homem ou no animal ou nos dois) oferecendo 
aos públicos, novas leituras sobre o mundo animal e o seu lugar no mundo humano. 
Vários artistas (expressões artísticas) e especialistas na área irão dar o seu contributo à informação, conhecimento e reflexão públi-
cas do tema da Animalidade, explorando os territórios do irracional-racional; da inteligência prática-emocional e de outros estados 
híbridos de humanidade.



WORKSHOPS / PALESTRAS 

WORKSHOPS NO BALNEÁRIO
13h - 14h – Yoga Edifício I | Piso 3 | Balneário 
14.30h - 15.30h – Reiki Edifício I | Piso 3 | Balneário 
16h - 17h – Reflexologia Edifício I | Piso 3 | Balneário 
No dia do Open Day teremos 3 workshops por marcação 213649072. 
Lançaremos as datas dos novos workshops. O Chefe Filipe Teodoro ensinar-nos-á a Arte de fazer Sushi. A Madam Evasé para além 
do atelier aberto de costura realizado nos primeiros domingos de cada mês organizará workshops temáticos como Acessórios de 
Burlesco, Bonecos Voodoo, Simple Clutch . Serão ainda lançados cursos de Introdução ao Livros Pop Up powered by Pop Up Jam, 
Dar à lingua os novos cursos de idiomas, Yoga, Reflexiologia, Restauro de móveis e por último Aplicação de Ouro/Prata.

COWORKLISBOA SKETCHING INÊS MENDES 
15h - 16.30h Edifício I | Piso 4 | CoworkLisboa 
A Inês Mendes leva um grupo de coworkers e visitantes a desenhar pelo 4º piso e eventualmente pela LX Factory.

SÉTIMO CHAKRA
16h | 17h Edifício J | Piso 1 | Sétimo Chakra 
Aulas de ioga - “Quando os cinco sentidos e a mente estão parados, e a própria razão descansa em silêncio, então começa o 
caminho supremo. Essa firmeza calma dos sentidos chama-se Ioga. Mas deve-se estar atento, pois o Ioga vem e vai.” Upanixade 
Katha, VI

WARM-UP ECONOMIA COLABORATIVA
17h Edifício I | Piso 2 | Rede Barter  
Apresentação de pequenos filmes com temáticas relacionadas com novos modelos económicos. 

SÉTIMO CHAKRA
17h | 18h Edifício J | Piso 1 | Sétimo Chakra 
Aulas de Tai-Chi - uma sequência de movimentos onde a mente, o corpo e o Espírito se unem em perfeita harmonia  

CREATIVE SKILLS WORKSHOP 
18h Edifício I | Piso 2 | 2.13A  
Aprender fazendo, exercícios e dinâmicas para potenciar a capacidade criativa de cada individuo;
Pensamento produtivo, perfis de preferências individuais; CPSI , resolução criativa de problemas;

GET TOGETHER ECONOMIA COLABORATIVA
19.30h-21.30h Edifício I | Piso 2 | Rede Barter  
Tema: Auto-Financiamento. Os encontros “get together” de economia colaborativa, são destinados a qualquer pessoa que procure 
novas soluções para os seus projectos, negócios, comunidade, cidade.
Nesta primeira sessão vamos falar sobre um dos mecanismos das novas economias, o auto-financiamento. Como utilizar o seu 
talento, capacidade, recursos, ou quaisquer outros activos, para financiar as suas ideias, projectos ou negócios.
Evento gratuito. Participação sujeita a inscrição. Mais detalhes em www.facebook.com/redebarte

STAND UP TALK LÚCIO LAMPREIA
22.30h Edifício I | Piso 2 | Unexpected  
Activador de Pessoas e Organizações. Are you ready to be unexpected?
Venha descobrir se está preparado para ter sucesso no novo mundo do trabalho. 
Deixe nesta noite o mindset da era industrial e sai preparado para a era da incerteza.



JOGOS / FEIRA

JOGOS DE MESA E TABULEIRO 
15h - 22h Edifício I | Piso 4 | CoworkLisboa 
Jogos de tabuleiro e de estratégia, para jogar aos pares, em grupo, por empresa, etc. Diversão e competição garantidas! 
Em colaboração com a Morapiaf.

LX MARKET
17h – 00h Piso 0
O LxMarket,  habitué da rua principal da LxFactory ao Domingo, vai estar no OPEN DAY 11, cheio de animação e sempre com uma 
oferta diversificada e original.
Numa noite improvável em que tudo pode acontecer, encontre desde o colar mais trendy à peça de roupa vintage ou em 2ª mão. 
Num ambiente de festa e de descontracção pura, a curiosidade marca ponto de honra.  
Divirta-se a descobrir o que cada banca tem para lhe oferecer nesta noite tão especial.

THE MONEY GAME
18h-19.15h Edifício I | Piso 2 | Rede Barter  
Cartões, Pontos, Créditos, Milhas, Vouchers….o dinheiro não é mais o que era. 
Este jogo pretende de uma forma divertida e assumidamente artificial, demonstrar o funcionamento, diferenças, vantagens e des-
vantagens do dinheiro que todos conhecemos, e dos novos modelos que estão a surgir.
Evento gratuito. Participação sujeita a inscrição. Mais detalhes em www.facebook.com/redebarterportugal

MENINAS GEEK
20.30h - 22h Edifício I | Piso 4 | CoworkLisboa 
Competição entre mulheres no jogo Mortal Kombat, para divulgação do site Meninas Geek, com artigos escritos por mulheres, dicas 
e críticas sobre web, apps, tecnologia, inovação e o mundo geek.



PERFORMANCES

1ACTO NA ACT ELISABETE PEDREIRA E MARIANA MESTRE
21.30h – 22h – 22h30 – 23h  Edifício H | Piso 0 | Act 
No Open Day, a ACT lança o seu mais recente projecto - 1 ACTO na ACT - que consiste na apresentação de peças de teatro de 
alunos e ex-alunos ACT. Neste dia, serão apresentadas duas peças: A Ponte na Califórnia, interpretação de Elisabete Pedreira e 
Cinderela a Dias, interpretação de Mariana Mestre.

CINEMA

BANG AWARDS – MOSTRA DE CINEMA DE ANIMAÇÃO
10h – 21.30h Fábrica XL  
Bem-vindos ao BANG AWARDS, Concurso Internacional de Cinema de Animação, de produção Luso-Brasileira, que premeia a 
criatividade dos participantes e estabelece uma plataforma de discussão e exibição, disponibilizando o que melhor se faz neste 
género cinematográfico em constante mudança. 
Esta mostra de filmes de animação conta com mais de 100 filmes de 41 nacionalidades distintas, para alem de muitas outras acti-
vidades relacionadas com o cinema de animação.  



ATELIERS ABERTOS

COLECÇÃO HEMISFÉRIO
11h – 20h Edifício I | Piso 1 | Guava
A GUAVA convida-o a estar presente, no dia 8 de Novembro, no Open Day do LX Factory. Entre as 11 e as 20 horas, a GUAVA terá 
as portas do seu atelier abertas para que venha conhecer melhor marca e a colecção de inverno Hemisfério, que terá descontos 
especiais para clientes GUAVA CARD. Será um dia diferente com diversas actividades e surpresas, com destaque para a primeira 
Sample Sales GUAVA. Iremos ter disponíveis diversas amostras de sapatos GUAVA de todas as colecções anteriores a preços muito 
convidativos.  
A GUAVA espera por si.

OPEN XUZ
11h – 22h30 Edifico I | Piso 2 | Xuz 
Venda de modelos de colecções anteriores a baixo preço. 

STOCK OFF – RUTZ
11h – 00h Edifico I | Piso 1 | RUTZ 
Uma vez mais faremos um STOCK OFF.
Teremos ainda em exposição os dois modelos exclusivos feitos com rendas de Bilros.

LX MASSAGENS
15h – 22h Edifício I | Piso 1 | Lx Massagens
A LxMassagens este Open Day vai proporcionar massagens e sessões de osteopatia desde 5€, assim como avaliações grátis e 
outras surpresas. 

COWORKLISBOA E BOLAS DA PRAIA
15h - 00h Edifício I | Piso 4 | CoworkLisboa 
Venha conhecer o CoworkLisboa e as famosas Bolas da Praia®.

UNEXPECTED
15h - 00h Edifício I | Piso 2 | Unexpected
O que é que me irrita no meu chefe? | Mural : 
A unexpected convida todos os visitantes e residentes da Lxfactory a darem a sua valiosa contribuição para este tema (fique des-
cansado, é tudo anónimo).
Ajude-nos a fazer ciência : Mesmo na crise, há quem diga adeus à estabilidade e parta à procura da felicidade.
Saiu recentemente de uma empresa de forma voluntária? Vamos querer saber a sua história!
Ginginha, Cookies and Music : Porque o trabalho não tem que ser chato.

SÉTIMO CHAKRA
15h - 21h Edifício J | Piso 1 | Sétimo Chakra 
Sessões de reiki de 20 minutos onde poderão sentir a harmonia e o bem estar que o reiki nos transmite.

SÉTIMO CHAKRA
15.30h | 18h30h | 19.30h | 20.30h Edifício J | Piso 1 | Sétimo Chakra 
Sessões de sintonização energética, uma sintonização que nos permite eliminar bloqueios que nos limitam.



ATELIERS ABERTOS

OLIVEBAL
16h - 19h Edifício I | Piso 1 | Olivebal 
A Olivebal, no Open Day, vai trabalhar de portas abertas, aproveite para conhecer os nossos kits para oferta.
Ao final da tarde, daremos a provar o nosso Azeite e teremos algumas garrafas à venda.

BERG & CO
19h - 00h  Edifico I | Piso 3 | Berg&Co 
A oficina será aberta aos visitantes, vamos explicar o nosso trabalho e oferecer a oportunidade de comprar jóias a preços especiais 
para o open day.

OFFICE FACTORY
16h - 00h  Edifico I | Piso 1| Office Factory 
Oferta de brindes publicitários e sorteio por rifas. 

TRICICLO
16h - 21h  Edifico I | Piso 2 | Triciclo 
Venha conhecer os novos residentes e beber um copo no novo espaço na LxFactory.

MEGA BAZAR POPULAR MADAME EVASÊ
19h - 00h  Edifico I | Piso 3 | Balneário 
Madame Evasê e os seus convidados especiais abrem a quermesse bizarra, e convidam todo o mundo para o mega bazar popular. 
Teremos rifas, atiradores de facas, faquires, pulgas amestradas e much more. 

FOTOCARAVANA DA FIGURA DE ESTILO
19h - 23h   Edifico I | Piso 2 | Figura de Estilo 
19h - 23h   Piso 0 | Fotocaravana 
20h - 02h   Edifico G | Piso 0 | Muito Muito 
A Figura de Estilo irá fotografar as diferentes personagens à solta no open day - na caravana, no estúdio ou na loja muito muito, 
venha descobrir onde estamos! 

ILLUSION
22h   Edifico I | Piso 0 | Illusion
O residente habitual do Open Day regressa mais uma vez com os famosos cortes de cabelo transformação a 1€ e traz consigo 
tatuagens e piercings Low cost, tattoos a partir de 25€ e piercings a 10€.

XPOSED E PRINT FACTORY MIGUEL MANSO
21h - 23h Edifício L | Piso 0 | Xposed e Print Factory 
A partir das 21h até às 23h os visitantes e residentes, que quiserem ser fotografados por Miguel Manso, deslocam-se ao espaço 
Xposed. Posteriormente, podem levantar as fotografias de 15x20 e 20x30 por um valor simbólico, impressas na Print Factory.
As fotografias podem ser solicitadas e levantadas até dia 22 de Novembro.



RESTAURAÇÃO / COMÉRCIO

BAIRRO ARTE
09h - 02h  Edifico I | Piso 0 | Bairro Arte 
Este Open Day o Bairro Arte vai fazer um sorteio de uma peça de cerca de 200 € a que todos os clientes podem concorrer desde 
que gastem pelo menos meio euro.

TEX MEX CANTINA
09h - 02h  Piso 0 | Cantina 
Aludindo à fusão de culturas que o cinema reforçou na região norte do México e no Texas, a Cantina resolveu introduzir neste Open 
Day o tema: TexMexCantina – ONCE UPON A TIME IN TEXASMÉXICO. Onde se poderão degustar as tradicionais bebidas e petis-
cos especiais desta região: Nachos,  Guacamole, Salsa Mexicana, Tachos com frijoles refritos, Empanadas, Sopa de Lentilhas com 
fruta, Molletes, Chili com carne de vaca,  Mousse de Lima, Cocada,…
Tudo perfumado por Mezcal e Tequila….entre outras surpresas…

TREND HUNTERS
11h - 01h  Edifico G | Piso 0 | TrendHunters 
Para o Open Day, vamos ter ofertas e preços especiais 20% de desconto em todas as peças da nova colecção e outras ofertas 
especiais.

INDIA THAT WEARS YOU 
11h – 23.30h  Piso 0 | Índia that Wears You 
Neste dia será feito um desconto de 10% em compras de valor igual ou superior a 100€.

INAUGURAÇÃO DA LOJA WISH
12h – 22.30h  Edifico G | Piso 0 | Wish 
Inauguração da nova concept store com um carrinho de pipocas entre as 17h e as 21h, e muitas outras surpresas. 

LANDEAU
12h – 00h  Edifico H | Piso 0 | Landeau 
Neste Open Day o melhor bolo de chocolate de Lisboa faz-se acompanhar do ao som do clarinete. A não perder a performance 
entre as 20h00 e as 20h30. 

A SHOWROOM
12h – 23h  Edifico G | Piso 0 | A Showroom 
Estreia da nova “Boyfriend” Collection com peças para eles.
Vamos também iniciar a “mid season sale”, com descontos em algumas peças da nova colecção.
Iremos ainda oferecer doces e mais doces e alguns vêm premiados com peças e mais descontos.
Teremos também cobertura fotográfica e estão convidadas as personalidades Luísa Sobral, Inês Folque, Filipa Quintela (24 kitchen 
Fox) e Mia Rose.



 CONCERTOS / FESTAS 

A QUINTA DIMENSÃO MELO D + DJ NICKY
19h – 01h Edifício I | Piso 3 | Balneário  
MELO D, ex Cool Hipnoise , pioneiro do hip hop tuga, e experimentado homem do groove, convida dj Nicky, para mais um regresso 
ao BALNEÁRIO. Uma viagem musical com paragem obrigatória na quinta dimensão, uma viagem cuja única fronteira é a imagina-
ção. Estes melómanos nunca cedem quando se trata de promover o groove. Ao abrir-se esta porta com a chave da imaginação, 
abrir-se-á uma outra dimensão, uma dimensão de som, de sonho, uma dimensão da mente. uma terra de sombra e substância, de 
surpresa, de coisas e ideias, de música. SEJAM BEM VINDOS Á QUINTA DIMENSÃO.

MUACK MUACK
19h – 00h Edifício L | Espaço 0.01 
A Muack Muack nasceu com o intuito de oferecer peças de roupa femininas e trendy, pretendendo contrariar a massificação das 
grandes superfícies comerciais. Nesse sentido, a estratégia assenta em oferecer colecções reduzidas (poucas peças de cada 
modelo) e a sua escolha resulta de um exaustivo processo de selecção junto dos fornecedores.
Criamos, em cada colecção, um elaborado trabalho fotográfico e a comunicação do artigo é, para nós, uma forma de contar novas 
histórias, com diferentes personagens e sensações. 
Com uma actuação Live Act Dj, muitos passatempos e ofertas. 

FESTA ILLUSION
20h - 04h   Edifico I | Piso 0 | Illusion
Muita Magia com João Moreno, o mágico do bairro alto na Lx factory.
Zumba com a Academia de Alcântara (Jenny Sereno).
Zona Lounge com muita musica. All night long com Djs.......................................

INAUGURAÇÃO DA LOJA MUITO MUITO
20h - 02h   Edifico G | Piso 0 | Muito Muito 
Inauguração da loja de objectos antigos/ retro/ vintage/ decoração/ coleccionismo. Estará igualmente um Dj a actuar, na entrada 
da loja. 

BANG AWARDS – FESTA DE ENCERRAMENTO DJ LARA SOFT + KID SELECTA + DJ NOKIN
22h – 04h Fábrica XL  
A festa de encerramento do festival internacional de cinema de animação Bang Awards contará com os DJ’s Lara Soft, Kid Selecta 
e DJ Nokin. A entrada é livre e a celebração dura até às 4h! 

CONCERTO DA BANDA TRIO RAFAEL CONDE
22.30h - 00h Edifício I | Piso 4 | CoworkLisboa 
Uma banda original do nosso coworker Rafael Conde. Som entre o funk e tudo o resto!

LOVE XL – MÚSICA BIZ BOYS PLEASE
24h – 04h Fábrica L  
O espaço conta com um terraço com uma vista apelativa sobre o rio Tejo no segundo andar onde poderá desfrutar da tão emble-
mática beleza da nossa cidade enquanto bebe um copo de vinho à conversa com os convidados. Ainda neste andar temos uma 
mezzanine onde estará a exposição dos artistas plásticas. No andar de baixo, um open space, decorrerá a grande festa da LOVE 
XL com os Biz Boys Please que iram apresentar o seu trabalho mais recente “the untitled satisfaction”.
Com arte vai sempre bem um bom copo de vinho e uma degustação. Para tal teremos connosco os Vinhos Horta Osório, com as 
melhores castas tradicionais do Douro, e o Azeite Herdade da Apariça que nos trará uma saborosa degustação e demonstrações 
de como utilizar o azeite nas mais variadas situações, sempre com um toque de criatividade.


