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Mísia
ao vivo

PuRA viDA

FNAC ALFRAGIDE
01 seg  18H30 BoTTiCeLLi 
iNFeRNo Filme de Ralph 
Loop
02 TeR  18H30 NiCo 
1988 Filme de susanna 
Nicchiarelli
03 qua  18H30 THe PLaCe 
Filme de Paolo genovese
04 qui  18H30 iNema 
PaRaíso Filme de giuseppe 
Tornatore
05 sex  21H00 oRÁCuLo 
asTRo CaRTomaNCia Livro 
de ana macieira
06 sÁB  16H00 WoRksHoP 
samsuNg s10 Por Fnac 
expert
21H30 sHoWCase João 
da iLHa disco ”mares da 
indecisão”
07 dom  11H30 HoRa do 
CoNTo Com mónica Pinto
17H00 a BaTaLHa da 
esCuRidão Livro de Bruno 
martins soares
08 seg  18H30 as 
CoNsequÊNCias do 
amoR Filme de Paolo 
sorrentino
09 TeR  18H30 NoiTes 
BRaNCas Filme de Luchino 
visconti
10 qua  18H30 viagem a 
iTÁLia Filme de michael 
Winterbottom
11 qui  18H30 BeLíssima  
Filme de Luchino visconti
12 sex  21H00 sHoWCase 
max CosTa disco 
“overnight”
13 sÁB  21H00 sHoWCase 
João CaNTo e CasTRo 
14 dom  18H30 soNHos 
CoR de Rosa Filme de 
marco Bellocchio 

FNAC ALMADA
01 seg  19H00 a Paixão 
de sHakesPeaRe Filme de 
Jonh madden
02 TeR  18H00 CaNCRaFTed 
Livro de Brian macelveine. 
apresentação do artista de 
rua gonçalomaR
03 qua  19H00 WoodsToCk
documentário de michael 
Wadleigh 
04 qui  19H00 LivRos 
iNFaNTis que maRCaRam 
geRações apresentação 
com os experts FNaC
05 sex  21H00 sHoWCase 
LauRa FLeoNT disco 
”Come Now”
06 sÁB  11H00 iNsaNiTy - 
aRe you iN aula de Fitness
15H00 5 viNis de 5 vidas 5 
artistas 5 vinis 
07 dom  11H00 HoRa do 
CoNTo Com Clara Capitão
15H00 PRiNCesa aLva 
No aRquiPéLago 
eNCaNTado Livro de Paula 
duque
08 seg  19H00  a TeoRia de 
Tudo Filme de James marsh
09 TeR  21H00 LivRos de  
miúdos: CoveRsas de 
gRaudos Com o ilustrador 
Paulo galindro
10 qua  19H00 seis gaTos
Livro de eunice Lourenço
11 qui  19H00  Feios, 
PoRCos e maus Filme de 
ettore scola
12 sex  21H00 sHoWCase 
PauLo RaPoso disco 
“Conhecer-te”
13 sÁB  21H00 PoR TeRRas 
do ZeCa apresentação 
do vinil
14 dom  11H00 HoRa do 
CoNTo Com elisabete Rosa 
machado
16H00 vida aCResCeNTada 
Livro de Raquel santos e 
Nuno santos

15 seg  19H00 CLuBe de 
ComBaTe Filme de david 
Fincher

FNAC CASCAIS
01 seg  20H00 seNTimeNTo 
Filme de Luchino visconti
02 TeR  20H00 os 
moNsTRos Filme de dino 
Risi
03 qua  20H00 CiNema 
PaRaíso Filme de giuseppe 
Tornatore
04 qui  20H00 8 1/2 Filme 
de Frederico Fellini
05 sex  20H00 FNaC 
gamiNg League Torneio 
dead or alive 6
06 sÁB  17H00 CRisTóvão 
CoLomBo, PoRTuguÊs
Livro de Jean Lemaître 
22H00 sHoWCase RidiNg 
a meTeoR
07 dom  11H00 HoRa do 
CoNTo Com vera morazzo
16H00 WoRksHoP 
samsuNg s10 Por Fnac 
expert
08 seg  20H00 a gRaNde 
FaRRa Filme de marco 
Ferreri
09 TeR  20H00 adeus 
maCHo Filme de marco 
Ferreri
10 qua  18H30 uma Casa 
FeLiZ Livro de sofia Batalha
11 qui  20H00  CesaR deve 
moRReR Filme de Paolo e 
vittorio Taviani 
12 sex  22H00 sHoWCase 
CaesaR BaRBosa disco 
“Brazilian guitar Beats”
13 sÁB  17H00 o gRaNde 
diCioNÁRio gRÁFiCo de 
disPaRaTes Livro de Leão 
Perplexo (Jorge vaz viegas).
apresentado por João Leal 
e Tiago guillul
22H00 sHoWCase 
saRgeNTo 

14 dom  11H00 HoRa do 
CoNTo Com vera morazzo
15H00 WoRksHoP 
iNiCiação aPPLe Por
FNaC expert
15 seg  20H00 il divo - a 
vida espectacular de giulio 
andreotti
filme de Paolo sorrentino

FNAC CHIADO
01 seg  18H30 a NoiTe
Filme de michelangelo 
antonioni
02 TeR  19H30 eNCoNTRo 
Com C. J. TudoR 
Lançamento do livro 
Levaram annie Thorn
03 qua  18H30 a 
uLTRaPassagem Filme de 
dino Risi
04 qui  18H00 sHoWCase 
JudiTH oWeN disco 
“RedisCoveRed”
05 sex  18H30 sHoWCase 
gaReTH diCksoN
06 sÁB  18H00 sHoWCase 
gaiTeiRos de LisBoa disco 
“a História”
07 dom  16H00 CiNeCaFé 
FNaC Com Rita
08 seg  17H00 WiNB 
sHaRiNg momeNTs Com 
Conceição Cristas
09 TeR  18H30 
iNauguRação da 
exPosição “NaCioNaL 1”
Fotografias de Carlos 
Barradas, menção Honrosa 
Novos Talentos FNaC 
Fotografia 2018
10 qua  18H30 
sTaRTiNNovaTioN TaLks
empreendedorismo 
social: parente rico 
ou parente pobre do 
empreendedorismo?
11 qui  18H30 CCB - 
FesTivaL dias da músiCa 
em BeLém | sHakesPeaRe – 

o doCe PodeR da músiCa 
Por sofia mantua e andré 
Cunha Leal
12 sex  18H00 sHoWCase 
mísia disco “Pura vida”
13 sÁB  18H00 sHoWCase
quiNTeTo CaRLos 
maRTiNs disco “sempre” 
14 dom  16H00 sHoWCase 
ResisTÊNCia
18H30 soB esCuTa: 
semPRe! quiNTeTo de 
CaRLos maRTiNs Com 
Rui miguel abreu e Carlos 
martins
15 seg  18H30 a esPeRa 
Filme de Piero messina

FNAC COLOMBO
01 seg  18H30 iNsTagRam 
e FaCeBook PaRa 
NegóCios Com Luciano 
Larrossa
02 TeR  21H00 
deseNmeRda-Te miNdseT
Livro de Fernando moreira
03 qua  18H30 d.maRia ii
Livro de Luísa v. de Paiva 
Boléo
04 qui  11H30 moBiLidade 
iNTeLigeNT Por airwheel
18H30 LaNçameNTo 
TeoRias de uma (NoT)
aTiNadiNHa Livro de marine 
antunes. apresentado por 
Carla Rocha
05 sex  18H00 suCesso 
mLm Livro de Catarina 
06 sÁB  17H00 a magia do 
PRimeiRo aLgaRismo
Com Jorge Buescu
07 dom  11H30 HoRa do 
CoNTo Com edite vicente
08 seg  18H30 diCas 
e soLuções PaRa 
um CoRPo saudÁveL 
Workshop com izabel de 
Paula, autora do livro “os 
Pecados do Corpo”

09 TeR  18H30 ReComeça
Livro de sofia Castro 
Fernandes
10 qua  18H30 BiNómio 
TeCNoLogia & 
susTeNTaBiLidade Talk e 
Tudo Começou Com o Big 
Bang
11 qui  18H30 LaNçameNTo 
do LivRo TeResa 
PRoCoPiak
12 sex  18H00 sHoWCase 
RiTa JoaNa disco “La 
Noche de Tu Partida”
13 sÁB  17H00 dias do viNiL
14 dom  11H30 HoRa do 
CoNTo Com ana Cravo e 
mónica Pinto
15 seg  18H30 o Rio 
sagRado Filme de Jean 
Renoir

FNAC OEIRAS
06 sÁB  15H00 WoRksHoP 
samsuNg s10 Por FNaC 
expert 
17H00 sHoWCase João 
da iLHa disco “marés da 
indecisão”
07 dom  11H00 HoRa 
do CoNTo - o ovo da 
PequeNa CoRuJa Por inês 
Blanc
13 sÁB  17H00 sHoWCase 
eu FúRia
14 dom  11H00 HoRa 
do CoNTo - a FÁBRiCa 
de CHoCoLaTe do sR. 
CoeLHo Por inês Blanc

FNAC 
VASCO DA GAMA
01 seg  17H00 um dia 
iNesqueCíveL Filme de 
ettore scola
02 TeR  17H00 oNTem, 
HoJe e amaNHã Filme de 
vittorio de sica

CALENDáRIO 01>15 abr 2019

03 qua  17H00 CiNema 
PaRaíso Filme de guiseppe 
Tornatore
04 qui  18H30 CaNCRaFTed 
Livro de Brian macelveine. 
apresentação do artista de 
rua gonçalomaR
05 sex  21H30 sHoWCase 
sTeReoPHoBia disco ”all 
Funked up”
06 sÁB  15H00 
CaRCassoNe saFaRi – 
Jogo TaBuLeiRo Por devir
07 dom  17H00 sHoWCase 
João da iLHa disco “mares 
da indecisão”
08 seg  17H00 maTRimóNio 
À iTaLiaNa Filme de vitorio 
de sica
09 TeR  17H00 NoiTes 
BRaNCas Filme de Luchino 
visconti
10 qua  19H30 
deseNmeRda-Te miNdseT
Livro de Fernando moreira
11 qui  17H00 FeLLiNi 8/2 
Filme de Federico Felini
12 sex  21H00 sHoWCase 
aLex Page disco “disorder”

13 sÁB  15H00 aBC da 
mediTação Livro de maria 
João viana
17H00 CasimiRa Livro de 
Zacky santos
14 dom  17H00 sHoWCase 
mBa
15 seg  17H00 Feios, 
PoRCos e maus Filme de 
ettore scola

FNAC 
DOLCE VItA tEjO
07 dom  17H00 sHoWCase 
aLex Page disco “your 
disorder”
14 dom  17H00 sHoWCase 
sTeReoPHoBia disco “all 
Funked up”

fnac.pt/culturafnac

EvEntos já disponívEis na app
App CARtãO FNAC

Numa reedição que celebra os 45 anos da 
Revolução dos Cravos e os 90 anos do nascimento 
de Zeca afonso, o álbum Sempre renasce para 
divulgar a história do jazz e da música dos 
cantautores da liberdade. a atuação vai decorrer 
na entrada dos armazéns do Chiado.

showcasE QuintEto carlos Martins
disCo “semPRe “
13/04 SáB 18H00 CHiADo

em fim de semana de celebração do vinil, 
pegamos num clássico do jazz português para lhe 
oferecer a dimensão que merece e escutar com 
atenção este Sempre.

sob Escuta: sEMprE - QuintEto dE 
carlos Martins
PoR Rui migueL aBReu 
Com a PReseNça de CaRLos maRTiNs 
14/04 DoM 18H30 CHiADo

Fernando Ribeiro (vocalista dos moonspell e 
Ceo da alma mater Records) e Pedro vindeirinho 
(Rastilho e director comercial da alma mater) 
convidam José Rodrigues (director da revista Loud!) 
e Luis Lamelas (editor da shadowsphere Records) 
para uma tertúlia sobre discos e colecionismo.

dias do vinil

13/04 SáB 17H00 ColoMBo
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Não faltes a este evento onde Filipa Pais, 
João afonso e mariana anadon falam sobre 
este álbum que reúne algumas das canções 

mais icónicas de Zeca afonso.

por tErras do ZEca
  aPReseNTação do viNiL

Com a PReseNça de FiLiPa Pais, 
João aFoNso e maRiaNa aNadoN

13/04 SáB 21H00 AlMADA

os stereophobia são uma banda com riffs fortes 
a lembrar os virtuosos anos 80 e com elementos 
grunge que fazem a ponte entre esta época e os 
anos 90.

showcasE stErEophobia
disCo “aLL FuNked uP”
14/04 DoM 17H00 DolCE viTA TEjo
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MOSTRA-TE AO MUNDO
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ParticiPa já no facebook  
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a autora inglesa marca presença na FNaC 
para dar a conhecer o seu tão esperado 
segundo livro. Levaram Annie Thorne é a 

história do misterioso desaparecimento de 
uma menina e seu reaparecimento 48 horas 

depois.

Encontro coM c. j. tudor
LaNçameNTo do LivRo 

“LevaRam aNNie THoRNe”
02/04 TER 19H30 CHiADo

escrito com humor, e num registo biográfico, 
este livro ajuda à consciencialização para as 
vicissitudes tão características da adolescência.

lançaMEnto tEorias dE uMa (not)
atinadinha
LivRo de maRiNe aNTuNes
aPReseNTado PoR CaRLa RoCHa
04/04 qui 18H30 ColoMBo

Pela primeira vez em Portugal, a artista Judith 
owen, acompanhada por Pedro segundo, 
apresenta o seu novo álbum RedisCOVERed 
demonstrando todo o seu talento numa fusão 
inesquecível de jazz, blues e folk.

showcasE judith owEn
disCo “RedisCoveRed”
04/04 qui 18H00 CHiADo

Não podes perder este showcase de 
pré-apresentação do novo álbum da mítica 
banda portuguesa, que será lançado a 3 de 

novembro.

showcasE GaitEiros dE lisboa
disCo “a HisTóRia”

06/04 SáB 18H00 CHiADo

a rubrica Binómio Tecnologia & sustentabilidade 
inicia-se com um debate sobre alguns dos 
projectos científicos mais desafiantes do século 
xxi.

binóMio tEcnoloGia & sustEntabilidadE
TaLk e Tudo Começou Com o Big BaNg
10/04 quA 18H30 ColoMBo

Com este livro vais descobrir que a atitude ideal 
é encontrarmos o que nos move e estarmos 
disponíveis para aceitar o que a vida nos 
proporciona.

dEsEnMErda-tE MindsEt
LivRo de FeRNaNdo moReiRa
02/04 TER 21H00 ColoMBo
10/04 quA 19H30 vASCo DA gAMA

embarca nesta viagem pelo conturbado século xix 
português e fica a conhecer melhor d. maria ii, a 
primeira rainha constitucional.

d.Maria ii
LivRo de Luísa v. de Paiva BoLéo
03/04 quA 18H30 ColoMBo

em Mares da Indecisão o músico, autor e 
compositor açoriano despoja-se de todas as 
amarras e transporta-nos para uma insularidade 
surpreendente.

showcasE joão da ilha
disCo “maRes da iNdeCisão”
06/04 SáB 17H00 oEiRAS
06/04 SáB 21H30 AlFRAgiDE
07/04 DoM 17H00 vASCo DA gAMA

izabel de Paula dá-nos dicas e soluções para 
alcançarmos um corpo saudável,  num guia com 
conselhos e respostas simples para enfrentar os 
principais pecados do corpo feminino.

dicas E soluçÕEs para uM corpo 
saudávEl
WoRksHoP Com iZaBeL de PauLa, auToRa do 
LivRo “os PeCados do CoRPo”
08/04 SEg 18H30 ColoMBo

a FNaC desafia-te para mais um torneio de 
combate, desta vez dedicado ao Dead or Alive 6 
para Ps4. vem provar que és o melhor.

Fnac GaMinG lEaGuE
ToRNeio dead oR aLive
05/04 SEx 20H00 CASCAiS

descobre esta história sobre a lenda que diz que 
Cristovão Colombo nasceu em Cuba, uma vila do 
alentejo em Portugal.

cristóvão coloMbo, portuGuês
LivRo de JeaN LemaîTRe
06/04 SáB 17H00 CASCAiS

vem conhecer o trabalho de uma das menções 
Honrosas dos Novos Talentos FNaC Fotografia do 
ano passado, e o seu autor, e inspira-te para o 
concurso deste ano.

inauGuração da Exposição 
“nacional 1”
FoTogRaFias de CaRLos BaRRadas, meNção 
HoNRosa Novos TaLeNTos FNaC FoTogRaFia 
2018
09/04 TER 18H30 CHiADo

o guitarrista escocês regressa a Portugal para uma 
série de concertos intimistas, intensos e luminosos.

showcasE GarEth dickson

5/04 DoM 18H30 CHiADo 

assiste a esta sessão, que conta com a presença 
de Jorge Buescu, onde a magia e os números 
andam de mão dada.

a MaGia do priMEiro alGarisMo  
Com JoRge BuesCu (ex-PResideNTe da 
soCiedade PoRTuguesa de maTemÁTiCa)
06/04 SáB 17H00 ColoMBo

No seu novo livro, sofia Castro Fernandes 
fala-nos sobre a importância de 
recomeçar e dá-nos os 9 passos 

fundamentais para essa mudança.

rEcoMEça
LivRo de soFia CasTRo FeRNaNdes

09/04 TER 18H30 ColoMBo

a propósito da 12a edição da Festa do 
Cinema italiano, a FNaC promove um ciclo 
de projeções de filmes italianos. Consulta 
a programação completa no verso desta 

agenda.

ciclo dE projEçÕEs
FesTa do CiNema iTaLiaNo

DE 01 A 15 ABRil váRiAS lojAS

Nesta sessão assunção Cristas, Presidente do Cds-
PP e desde 2017 vereadora da Câmara municipal 
de Lisboa, junta-se a nós para falar sobre a sua 
vida e carreira.

winb sharinG MoMEnts
CoM ASSuNção CRiSTAS
08/04 SEg 17H00 CHiADo

um disco onde os sentimentos e emoções são 
transmitidos recorrendo a fados clássicos e a 
alguns inéditos.

showcasE Mísia
disCo “PuRa vida”
12/04 SEx 18H00 CHiADo

sofia mantua e andré Cunha Leal apresentam a 
programação dos dias da música em Belém, que 
irá decorrer entre 25 e 28 de abril e cujo tema é 
shakespeare – o doce Poder da música.

ccb - FEstival dias da Música EM 
bEléM | shakEspEarE – o docE podEr 
da Música
PoR soFia maNTua e aNdRé CuNHa LeaL
11/04 qui 18H30 CHiADo

o álbum de estreia dos alex Page conjuga 
fortes influências de pop alternativo com ideias 
conceptuais que nos chegam através das letras, 
dos vídeos e da original sonoridade.

showcasE alEx paGE
disCo “youR disoRdeR”
07/04 DoM 17H00 DolCE viTA TEjo
12/04 SEx 21H30 vASCo DA gAMA
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um livro que surgiu da vontade de Brian 
macelvaine dar a conhecer, através da sua 
fotografia, os bastidores do mundo da streetart.

cancraFtEd
LivRo de BRiaN maCeLvaiNe. 
Com a PReseNça de BRiaN maCeLvaiNe e do 
aRTisTa de Rua goNçaLomaR.
02/04 TER 18H00 AlMADA 
04/04 qui 18H30 vASCo DA gAMA

Fã de samsung? Participa neste workshop 
e fica a conhecer as potencialidades deste 

smartphone de última geração.

workshop saMsunG s10 
PoR FNaC exPeRT

06/04 SáB 15H00 oEiRAS
06/04 SáB 16H00 AlFRAgiDE
07/04 DoM 15H00 ColoMBo
07/04 DoM 16H00 CASCAiS

vem aprender sobre as raízes do Feng Shui, 
sabedoria antiga e essencial para saborear os dias 
de hoje, e aproveita para esclarecer com a autora 
as tuas dúvidas sobre este tema.

workshop – uMa casa FEliZ
PoR soFia BaTaLHa
10/04 quA 18H30 CASCAiS

Três anos após a sua formação, os eu Fúria editam o 
seu primeiro álbum e sobem ao palco da FNaC para 
mostrar porque são considerados uma das grandes 
promessas do rock cantado em português.

showcasE Eu Fúria
disCo “diveRsão d’aLmas”
13/04 SáB 17H00 oEiRAS

um livro recheado de cartoons humorísticos 
que, em alguns casos, nos mostram como seria 
o mundo em que vivemos se os nossos destinos 
fossem comandados por Trump, kim Jong-un e 
Cristina Ferreira.

o GrandE dicionário GráFico dE 
disparatEs
LivRo de Leão PeRPLexo (JoRge vaZ viegas). 
aPReseNTado PoR João LeaL e Tiago guiLLuL
13/04 SáB 17H00 CASCAiS


