
Città Office Mall realiza Festival de Inverno 

Grande evento gratuito no Mall, nos dias 16, 17 e 18 de agosto,reunirá 

moda e arte, discos e HQs, gastronomia e cervejas, além de shows e DJs. 

 

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, o Città Office Mall será palco de um grande Festival de 

Inverno, que reunirá três eventos simultâneos no mesmo espaço: o Mercado Mix Carioca, o 

Vinyl Experience e o Agaquês. Com entrada gratuita, o Festival acontece de sexta a domingo 

das 12 às 21 horas,e terá moda e arte, discos e quadrinhos, shows diários, uma área 

especialmente criada para a garotada, além de trucks variados de gastronomia e cervejas 

artesanais. 

O Mercado Mix Carioca é uma feira itinerante que traz as novidades de estilistas, designers e 

artesão sem evidência no eixo Rio de Janeiro/ São Paulo. Em sua primeira edição na Barra da 

Tijuca,o evento de economia colaborativa contemplará as áreasde moda, arte, decoração, 

design, craft e garimpos.  

O Vinyl Experience é um evento focado um público crescente, interessado pelos discos de vinil 

e pela experiência do formato musical criado antes da era digital. A feira, ponto obrigatório 

para colecionadores e curiosos, irá reunir no Cittá Office Mall vários expositores de discos de 

vinil, CDs e artigos relacionados. 

Já o AGAQUÊSreúne os aficionados das histórias em quadrinhos, toyarts e tudo que se refere 

ao mundo nerd. Autores e ilustradores do cenário carioca estarão em contato direto com o 

público, mostrando seus trabalhos e conversando sobre esse universo que não para de 

crescer. Quadrinhos com super-heróis brasileiros, temas infantis e até HQs sobre orixás 

formam o painel eclético desse segmento, com cada vez mais adeptos, seguidores e 

colecionadores. 

Além dos três eventos que serão realizados simultaneamente, transformando o Mall em uma 

grande festa, o Città abrigará vários trucks com muita cerveja gelada, comidas e sanduíches 

variados. Para a criançada, será montada uma área especial, com brinquedos e passatempos.  

O Festival de Inverno também contará com muita música, para todos os gostos: no primeiro 

dia, sexta-feira, 16, haverá shows de blues; no sábado, dia 17, o palco será ocupado por banda 

de jazz; e no domingo, dia 18, o ritmo é o rock. Além dos shows, haverá também DJs se 

apresentando. Na sexta-feira quem sobe ao palco é Catarina Crystal & Banda, com um show 

em formato acústico, com percussão, violão e teclados e grande sucessos de divas como Amy 

Winehouse, Aretha Franklin, Janis Joplin e Etta James, entre outras. No sábado Guga Peliciotti 

e seu quarteto apresentarão um repertório de jazz e bossa nova.   

O Festival de Inverno é uma parceria entre o Città Office Mall e a Coven Entretenimento, 

responsável entre outros pelo festival JJ Invest Cover, que reuniu  em um galpão do cais do 

porto as principais bandas cover do país, o Festival Carioca dos Livros, onde diversas editoras e 

livrarias  ofereceram 50% de desconto no preço de capa dos livros, e os eventos Agaquês, Vinyl 



Experience e Mercado Mix Carioca. Este último, além do Rio de Janeiro, já contou com edições 

em Minas Gerais e chegará ainda este ano ao Espírito Santo e Goiás.  

Città Office Mall 

Inaugurado em dezembro de 1999, o Città Office Mall, também conhecido como Shopping 

Città, passa por um grande processo de revitalização para oferecer ainda mais conforto, 

serviços e opções de compra e gastronomia para seus clientes. Fruto de um choque de gestão 

que possibilitou o investimento de aproximadamente 16 milhões sem nenhum custo extra 

para condôminos e lojistas, as obras incluem a modernização da fachada, das escadas rolantes, 

banheiros e pátios, entre outras melhorias que estão sendo realizadas. O Città também 

ganhará um dos mais modernos e maiores teatros da cidade, construído em parceria com a 

OPUS, que receberá depois de sua inauguração uma diversificada programação cultural, além 

de shows e eventos. Com localização privilegiada no coração da Barra da Tijuca, o complexo 

conta com um prédio comercial com três pavimentos e sete blocos corporativos onde 

destacam-se a segurança, a funcionalidade e um ambiente aprazível que recebe eventos 

memoráveis para a cidade do Rio de Janeiro. 

 

Serviço 

Festival de Inverno – Mercado Mix Carioca / Vinyl Experience / Agaquês 

Local: Città Office Mall 

Data: 16 / 17 / 18 de agosto 

Horário: 12 às 21h 

Censura: Livre 

Entrada: Gratuito 

 

Falta o parágrafo sobre o Città 


