
CANTAR O VERÃO NA ÍNSUA

Queridos amig@s

 - Participantes do workshop de Quirofonética e Participantes da Festa Final 
do Curso de Iniciação ao Trabalho Biográfico Portugal - Galiza 2015

Passou um ano depois da Festa de Encerramento do Curso de Iniciação ao Trabalho 
Biográfico na Casa da Saúde e Bem Estar da Ínsua que se realizou em iniciativa 
conjunta do Grupo Biográfico da AMA – Associação para a Medicina Antroposófica 
de Portugal e do ACOME (Grupo Biográfico de Vigo). 

A todos os que estiveram presentes prometemos que não só enviaríamos a lista de 
participantes como também se seguiriam outras iniciativas. 

É com enorme alegria que vos anunciamos a realização de um Workshop 
de Quirofonética dia 23 de Julho cujo Programa vos enviamos 
conjuntamente e também da Festa de Encerramento. Estamos em pleno 
verão, o Sol convida-nos à Alegria!

CANTAR O VERÃO NA ÍNSUA

É também para Vizinhos de Azevedo e outros amig@s que queiram
participar.

O Sueño de Calíope, duo de cantoras de intervenção com vozes 
maravilhosas, nos dará um concerto, no âmbito de um Projecto que 
desenvolvem “Rutas, Presencia e Sonido” https://youtu.be/d46FKqD2bmg

Estais pois convidados a participar nos 2 eventos: Workshop e Festa de 
Encerramento que começará pelas 18,15h e terminará pelas 21h do dia
23 de Julho. Venham e tragam um Amigo também!

PROGRAMA:

Workshop de Quirofonética: das 9.30h - 18h

FESTA DE ENCERRAMENTO

18.15h – Limonada e biscoitos

18.30 h - Concerto com Sueño de Calíope

20h – Comida leve (cada um poderá trazer algo a partilhar) e a casa da 
Ínsua terá um couscous de legumes para todos.

Preçário:

Workshop : ver Agenda da AMA

Festa de encerramento (Apoio para o Sueño de Calíope) : 10€

 Participantes do Workshop e vizinhos de Azevedo: 5€

Inscrição até dia 15 de Julho para Vica (+351 912177978) / Charo 
(0034 699 46 35 77)

GPS ÍNSUA:  (DD) 41.838149,-8.815284 ou (DMS) N 41º50’17.336’’ W8º48’55.022’’

Com Alegria: Charo & Vicca

https://youtu.be/d46FKqD2bmg

