
FNAC 
gAiAshoppiNg

16 sex  22h00 talk 
Grandes Questões 
da FilosoFia Por Clube 
Filosófico do Porto
17 sáb  11h30 YuCkY 
sCienCe Workshop 
Ciência e tecnologia por 
science4You 
16h00 lu-ar Que se 
Me deu livro de lurdes 
Mesquita babo
18 doM  11h30 tHe 
straWberrY is red Por 
storytelling Helen doron
19 seG  17h00 dois dias, 
uMa noite Filme de luc 
dardenne e Jean-Pierre 
dardenne
20 ter  17h00 tHe Florida 
ProJeCt Filme de sean 
s. baker
21 Qua  17h00 luCkY
Filme de John Carroll lynch
22 Qui  17h00 MustanG
Filme de deniz Gamze 
ergüven
23 sex  19h00 os 10 
MandaMentos de uMa 
MÃe iMPerFeita livro de 
Carmen Garcia 
22h00 sHoWCase andrÉ 
sousa & Piano Por andré 
luiz de sousa
24 sáb  17h00 sHoWCase 
tota disco “a Grande 
Comichão” 
25 doM  11h00 Pinturas 
FaCiais de outono Por 
animadora Paula 
26 seG  17h00 ladrÃo de 
CasaCa Filme de alfred 
Hitchcock
27 ter  17h00 À beira do 
abisMo Filme de Howard 
Hawks

28 Qua  17h00 boneCa 
de luxo Filme de blake 
edwards
29 Qui  19h00 PiGarreios
livro de Flávio ulhoa Coelho
30 sex  17h00 
CasablanCa Filme de 
Michael Curtiz

exPosiçÃo  Até 26/01/19 
CineMa italiano 
ilustrações de lorenzo 
baraldi e Gianna Gissi
 
 
FNAC  
mAr shoppiNg
 
16 sex  22h00 sHoWCase 
MoonsHiners disco 
“Prohibition edition”
17 sáb  16h00 onCe uPon 
a tiMe in FnaC – a bilG 
lost Por british Council 
17h00 lançaMento aMar 
o MarketinG livro de 
vários autores
18 doM  11h30 MÚsiCa 
Para bebÉs Por Mundo 
infantil 
18h30 a ViaGeM do 
senHor Gato GatarrÃo 
e da tartaruGa lentidÃo
Por inácia Cruz
19 seG  19h00 uM deus 
desFeito no Mar livro de 
Carlos azevedo
20 ter  18h30 roda 
GiGante Filme de Woody 
allen 
21 Qua  18h30 o sentido 
do FiM Filme de ritesh 
batra
22 Qui  19h00 
introduçÃo ao 
desenVolViMento Para 
Web livro de Filipe Portela 
e ricardo Queirós
23 sex  21h30 talk o 
Poder na toMada de 
deCisões Por Pedro Mar

24 sáb  16h00 Mind 
ProGraMaçÃo e 
robÓtiCa eduCatiVa Por 
Clementoni 
25 doM  16h30 kanJõ do 
– CaMinHo das eMoções
Por shoshin dojo, escola 
de budo 
26 seG  18h30 o Grande 
Peixe Filme de tim burton
27 ter  18h30 aliCe no 
PaÍs das MaraVilHas
Filme de tim burton 
28 Qua  18h30 rir É o 
MelHor reMÉdio livro da 
operação nariz Vermelho
29 Qui  21h30 interValo
livro de duarte Moreno
30 sex  21h30 a CoZinHa 
Paleo xxi livro de Paula 
ruivo, Francisco silva e ana 
ruivo

exPosiçÃo  Até 03/01/19 
FestiVal bd aMadora  

FNAC 
NorteshoppiNg
 
16 sex  18h30 aGenda 2019
associação animais de rua
17 sáb  11h30 WorksHoP 
brinCar e aPrender 
CoM steM – CiÊnCia, 
teCnoloGia, enGenHaria 
e MateMátiCa FnaC tech 
Por ambarscience 
16h00 roadCook livro de 
Cristina branco 
18h00 lançaMento 
MarCelo, o Presidente 
livro de Joana M. lopes 
com ilustrações de rita 
Martins 
21h00 enContro CoM 
riCardo araÚJo Pereira
lançamento do livro “estar 
Vivo aleija”

18 doM  11h30 CaMilo, 
uM CaMelo na selVa 
dramatização e narração 
Por inácia Cruz 
16h00 enContro CoM 
Pedro CHaGas Freitas 
lançamento do livro “o 
amor não Cresce nas 
árvores”
19 seG  18h30 a HistÓria 
de uM deteCtiVe Filme de 
William Wyler
20 ter  18h30 o Maior 
esPetáCulo do Mundo
Filme de Cecil b. demille
21 Qua  18h30 o destino 
bate À Porta Filme de tay 
Garnett
22 Qui  18h30 a QuiMera 
do riso Filme de Preston 
sturges
23 sex  13h00 > 22h00 
FnaC sound sYsteM
deejaying
24 sáb  16h00 
lançaMento a GalinHa 
Gu livro de luísa ramos 
Ferreira. apresentado por 
antónio rodrigues.
18h30 enContro 
CoM raul MinH’alMa 
lançamento do livro “Foi 
sem Querer Que te Quis” 
25 doM  11h30 eCoCraFts 
trenÓs atelier infantil por 
Manuela Coelho 
16h00 enContro 
CoM daVid Carreira 
lançamento do disco “7” 
26 seG  18h30 o estranHo 
aMor de MartHa iVers
Filme de lewis Milestone
27 ter  18h30 À beira do 
abisMo Filme de Howard 
Hawks
28 Qua  18h30 Gilda
Filme de Charles Vidor

29 Qui  19h00 FnaC 
business talks: 
tedxPorto - a MarCa 
Que MarCa: PorQuÊ, 
CoMo e QueM?
Por Católica Porto business 
school. Com a presença 
de ana Côrte-real, 
docente da Católica Porto 
business school, Pedro 
Geraldes, coorganizador 
do tedxPorto, e Filipe 
Mesquita, diretor criativo do 
this is Pacifica. 
21h30 WorksHoP 
FotoGraFia de 
arQuitetura Por tiago 
Monteiro, academia olhares
30 sex  19h00 sHoWCase 
rui Massena disco “iii”

exPosiçÃo  Até 10/01/19 
roCk in rio - 30 anos 
Fotografias de vários 
autores 

FNAC  
stA. CAtAriNA
 
16 sex  18h30 sHoWCase 
MoonsHiners  disco 
“Prohibition edition”
17 sáb  11h30 lançaMento 
o Porto e a airbnb 
livro de José alberto rio 
Fernandes, luís Carvalho, 
Pedro Chamusca e thiago 
Mendes 
17h00 tardes da 
MateMátiCa
MateMátiCa nas Cidades: 
Qualidade de Vida - 
Modelos de deCisÃo
Por secção norte da 
sociedade Portuguesa 
de Matemática. Com a 
presença de Paulo Morais, 
candidato à Presidência 
da república em 2016, 

Prof. de Matemática na 
universidade Portucalense, 
investigador no remit e Pres. 
da assoc. Frente Cívica.
18 doM  16h30 MáQuina 
de eMbrulHar PoeMas
sessão infantil por o som 
do algodão
19 seG  16h00 o HoMeM 
do CoraçÃo de Ferro
Filme de Cédric Jimenez
20 ter  16h00 os Meninos 
Que enGanaVaM naZis
Filme de Christian dugay 
21 Qua  16h00 
WonderstruCk - o 
Museu das MaraVilHas
Filme de todd Haynes 
22 Qui  18h00 talk 
ii Centenário do 
nasCiMento de karl 
Marx - o CaPital Por 
direcção da organização 
regional do Porto do 
PCP - Partido Comunista 
Português
23 sex  18h30 sHoWCase 
ana Maria ribeiro & 
isolda CresPi rubio disco 
“the delirium of My desire”
24 sáb  17h30 
lançaMento a FÓrMula 
do PereGrino livro de 
tiago Moita. apresentação 
pelo dr. luis Portela. 
25 doM  17h00 sHoWCase 
FranCisCo PriMeiro & 
os alGaZarra 
26 seG  16h00 o sentido 
do FiM Filme de ritesh 
batra
27 ter  18h00 
lançaMento 
PlaneaMento urbano
livro de Vítor oliveira 
28 Qua  16h00 roda 
GiGante Filme de Woody 
allen
29 Qui  16h00 aMar Pablo, 
odiar esCobar Filme de 
Fernando león de aranoa

CAleNdário 16>30 nov 2018

30 sex  18h30 
inauGuraçÃo da 
exPosiçÃo WHen a sHiP 
Goes bY Fotografias de 
inês Marinho, Menção 
Honrosa | novo talento 
FnaC Fotografia 2018    

exPosiçÃo  Até 20/01/19 
odeon Hotel - dead 
CoMbo Fotografias de 
daniel Costa neves 

FNAC brAgA
 
16 sex  22h00 PalaVras 
a nu – Pedaços de MiM 
Para ti livro de sandra 
baeta
17 sáb  11h30 MusiCal 
branCa de neVe e os 40 
ladrões branca de neve 
e os Quarenta ladrões: 
no bosque onde todos os 
Contos se encontram, a 
história agora é outra! 
17h00 MediaçÃo eM 
Casais do MesMo sexo 
livro de isabel rama
18 doM  17h00 sHoWCase 
rui taiPa disco “berro”
19 seG  17h00 48 
documentário de susana 
de sousa dias
20 ter  17h00 É na 
terra, nÃo É na lua 
documentário de Gonçalo 
tocha
21 Qua  17h00 JoÃo 
bÉnard da Costa: 
outros aMarÃo as 
Coisas Que eu aMei
documentário de Manuel 
Mozos
22 Qui  17h00 Pára-Me de 
rePente o PensaMento
documentário de Jorge 
Pelicano 

25 doM  11h30 YoGa Para 
Crianças Workshop de 
Yoga por sara barros 
26 seG  17h00 CitiZen 
Four documentário de 
laura Poitras
27 ter  17h00 a 
Cidade dos Mortos 
documentário de sérgio 
tréfaut
28 Qua  17h00 Vida aCtiVa 
– o esPÍrito de HannaH 
arendt documentário de 
ada ushpiz
29 Qui  17h00 luMiÈre! a 
aVentura CoMeça
documentário de thierry 
Frémaux
30 sex  22h00 sHoWCase 
tHe Van allen belt tour 
“let it Goddamn be”

exPosiçÃo  Até 05/01/19 
teatro Mudo Fotografias 
de Filipe Ferreira

FNAC 
guimArães
 
16 sex  17h00 anGrY birds 
o FilMe Filme de Clay 
kaytis e Fergal reilly 
18h30 GuiMarÃes JaZZ 
2018 animações Musicais
17 sáb  17h00 as 
aVenturas de saMMY – a 
PassaGeM seCreta Filme 
de ben stassen
18 doM  11h30 PeQuenos 
Cientistas Por associação 
Vimaranense para a 
ecologia - raúl Freitas
19 seG  17h00 roCk doG  
uM sonHo altaMente!
Filme de ash brannon
20 ter  17h00 CaPitÃo 
CueCas – o FilMe
Filme de david soren
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rui massena

ao ViVo
iii

21 Qua  17h00 tHe boss 
babY Filme de tom Mcgrath
22 Qui  17h00 a Casa 
FantasMa Filme de Gil 
kenan
23 sex  17h00 artHur 
CHristMas Filme de sarah 
smith
24 sáb  15h00 sHoWCase 
bluisH novo talento FnaC 
2018 
25 doM  11h30 starkids – 
teraPia da Fala Por apoio 
ao desenvolvimento de 
Crianças e adolescentes 
(adCa) 
26 seG  17h00 o 
PrinCiPeZinHo Filme de 
Mark osborne
27 ter  17h00 alVin e os 
esQuilos 4 – a Grande 
aVentura Filme de Walter 
becker
28 Qua  17h00 dia de surF
Filme de ash brannon e Chris 
buck
29 Qui  17h00 a idade 
do Gelo 4 – deriVa 
Continental Filme de 
steve Martino e Michael 
thurmeier
30 sex  17h00 snooPY & 
CHarlie broWn: Peanuts, 
o FilMe Filme de steve 
Martino

exPosiçÃo  Até 25/01/19 
JaZZ iMaGes Fotografias 
de Jacques Van Wijlick 
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Pedro Chagas Freitas marca encontro 
com os leitores para uma conversa a 

propósito do seu novo livro, O Amor Não 
Cresce Nas Árvores, onde nos apresenta 
milhões de possibilidades de sequência 

de leitura num só romance.

enCOnTrO COm 
PeDrO CHaGas FreiTas

lançaMento do liVro 
“o aMor nÃo CresCe nas árVores” 

18/11 Dom 16H00 NoRTEsHoPPiNg

o multifacetado artista marca 
presença na FnaC para uma sessão de 
autógrafos a propósito do lançamento 

do seu mais recente álbum.

enCOnTrO COm 
DaViD Carreira

lançaMento do disCo “7” 
25/11 Dom 16H00 NoRTEsHoPPiNg Vem conhecer a fotógrafa e este 

projeto que considera ser um 
diário que explora a relação do ser 
humano com o seu meio-ambiente 

e a capacidade de se adaptar.

inauGuraÇÃO Da eXPOsiÇÃO 
WHen a sHiP GOes BY 

FotoGraFias de inÊs MarinHo, 
MençÃo Honrosa 

noVo talento FnaC FotoGraFia 2018
30/11 sEx 18H30 sTA. cATARiNA

o novo livro de ricardo araújo Pereira vai 
da crítica ao império dos telemóveis e 
das redes sociais ao elogio do silêncio, 

passando pela acérrima defesa da 
liberdade de expressão.

enCOnTrO COm 
riCarDO araÚJO Pereira

lançaMento do liVro 
“estar ViVo aleiJa”

17/11 sáb 21H00 NoRTEsHoPPiNg

Prohibition Edition, primeiro álbum da banda que 
se destaca pelas harmónicas estridentes e rifts 
explosivos, tem canções para homens sensíveis e 
mulheres de barba rija.

sHOWCase mOOnsHiners 
disCo “ProHibition edition”
16/11 sEx 18H30 sTA. cATARiNA
16/11 sEx 22H00 mAR sHoPPiNg

o premiado internacionalmente, e incansável 
divulgador da música erudita, rui Massena 
apresenta alguns dos temas do seu novo disco 
que promove uma tranquilidade terapêutica.

sHOWCase rui massena 
disCo “iii”
30/11 sEx 19H00 NoRTEsHoPPiNg

a fadista partilha, neste livro, um conjunto de 
receitas práticas, rápidas e saudáveis que fazem 
parte da sua dieta alcalina.

rOaDCOOK  
liVro de Cristina branCo
17/11 sáb 16H00 NoRTEsHoPPiNg

bluish são um duo dream-pop cujas canções 
etéreas invocam a Primavera e convidam a 
planar sobre as nuvens ou a imergir nas águas 
mais profundas.

sHOWCase BLuisH  
noVo talento FnaC 2018
24/11 sáb 15H00 guimARãEs

de volta para sua segunda tour na europa, este 
trio de soul pop, é um caldeirão psicadélico de 
harmonia coral, nostalgia, letras obscuras e cínicas, 
composição original e arranjos experimentais.

sHOWCase THe Van aLLen BeLT  
tour “let it GoddaMn be” 
30/11 sEx 22H00 bRAgA

uma história, com contornos de romance policial, 
sobre a altura em que o país se debatia com uma 
Guerra Colonial e o regime de salazar caminhava 
para o fim.

um Deus DesFeiTO nO mar  
liVro de Carlos aZeVedo
19/11 sEg 19H00 mAR sHoPPiNg

Francisco Primeiro & os algazarra fazem música 
que emociona, que entusiasma, que te faz 
pensar, sentir e que, tal como a eles, te liberta.

sHOWCase FranCisCO PrimeirO & 
Os aLGaZarra  
25/11 Dom 17H00 sTA. cATARiNA

Quinze autores, artigos e olhares que te vão 
ajudar a conhecer melhor o marketing.

amar O marKeTinG  
liVro de Vários autores
17/11 sáb 17H00 mAR sHoPPiNg

ana Maria ribeiro na flauta e isolda Crespi rubio 
no piano interpretam obras de compositores 
contemporâneos portugueses e obras primas do 
fim do século.

sHOWCase ana maria riBeirO 
& isOLDa CresPi ruBiO  
disCo “tHe deliriuM oF MY desire”
23/11 sEx 18H30 sTA. cATARiNA

Com um repertório de jazz, soul e bossa nova, 
andré luiz de sousa promete encantar com os seus 
acordes dissonantes que chegam a tocar a alma.

sHOWCase anDrÉ LuiZ De sOusa  
23/11 sEx 22H00 gAiAsHoPPiNg

Cozinha Paleo XXI reúne um conjunto de 
receitas que vão abrir o apetite e mostrar que 
é possível conjugar a melhor nutrição com 
sabores tradicionais e um toque de inovação.

COZinHa PaLeO XXi  
liVro de Paula ruiVo, FranCisCo silVa 
e ana ruiVo
30/11 sEx 21H30 mAR sHoPPiNg

Fica a conhecer o novo romance de raul 
Minh’alma, uma história arrebatadora, que 
nos prende da primeira à última página e que 
redefine o significado de amor.

enCOnTrO COm rauL minH’aLma 
lançaMento do liVro “Foi seM Querer 
Que te Quis”
24/11 sáb 18H30 NoRTEsHoPPiNg

uma cornucópia de trocadilhos, rimas exaustivas 
e aliterações, esta é a aventura de tota . não 
percas este incrível showcase.

sHOWCase TOTa 
disCo “a Grande CoMiCHÃo” 
24/11 sáb 17H00 gAiAsHoPPiNg

uma sessão que visa debater a utilização de 
ferramentas matemáticas para melhorar a 
qualidade de vida nas cidades.

TarDes Da maTemÁTiCa
MateMátiCa nas Cidades: Qualidade 
de Vida - Modelos de deCisÃo
Por seCçÃo norte da soCiedade PortuGuesa 
de MateMátiCa. CoM a Presença de Paulo 
Morais, ProF. de MateMátiCa e Pres. da assoC. 
Frente CÍViCa.
17/11 sáb 17H00 sTA. cATARiNA

um livro global e obrigatório para quem quer 
aprender ou ensinar o que de mais moderno 
existe no desenvolvimento Web.

LanÇamenTO inTrODuÇÃO aO 
DesenVOLVimenTO Para WeB
liVro de FiliPe Portela e riCardo QueirÓs
22/11 qui 19H00 mAR sHoPPiNg

descobre a disciplina de inteligência emocional 
kanjõ do, que complementa as práticas de artes 
marciais do shoshin dojo, nesta sessão com 
actividades para toda a família.

KanJÕ DO -  CaminHO Das emOÇÕes 
Por  sHosHin doJo, esCola de budo
25/11 Dom 16H30 mAR sHoPPiNg
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