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A últimA CeiA

livRo DE NuNo NEpomucENo

fnaC  
algarveshopping
16 sáb  17h00 showcase 
RicaRdo & henRique
disco “Pulsação” 
17 dom  16h00 showcase 
cRanky Geeks disco “Rick 
mort”
18 seG  18h00 dunkiRk
Filme de christopher nolan
19 teR  18h00 os meninos 
que enGanavam nazis 
Filme de christian dugay
20 qua  18h00 hannah 
aRendt Filme de 
margarethe von trotta
21 qui  18h00 valquíRia
Filme de bryan singerl
22 sex  21h00 comPRei 
uma ReFlex…e aGoRa?
workshop de iniciação à 
Fotografia
23 sáb  11h30 a idade do 
Gelo: o biG banG Filme de 
mike thurmeier
24 dom  15h30 João 
violão & cia
25 seG  18h00 o ResGate 
do soldado Ryan Filme 
de steven spielberg
26 teR  18h00 a lista de 
schindleR Filme de steven 
spielberg
27 qua  18h00 a queda 
– hitleR e o Fim do 
teRceiRo Reich Filme de 
oliver hirschbiegel
28 qui  18h00 ida Filme de 
Pawel Pawlikowski
29 sex  21h00 clássicos 
do vinil michael Jackson 
- thriller
30 sáb  16h00 cem 
desabaFos… sem 
esPinhas livro de Paulo 
cunha
31 dom  17h00 showcase 
RidinG a meteoR  
eP “dissolve or collide?”

exPosição  até 
03/04/2019 maRtine – 
50 anos a encantaR 
PoRtuGal Fotografias de 
marcel marlier 
 
 
fnaC faro
17 dom  16h00 showcase 
Royal beRmuda  
eP “Paraíso cafajeste”
18 seG  18h00 dunkiRk
Filme de christopher nolan
19 teR  18h00 os meninos 
que enGanavam nazis 
Filme de christian dugay
20 qua  18h00 hannah 
aRendt Filme de 
margarethe von trotta
21 qui  18h00 aula de 
GuitaRRa Por turma do 
violão
22 sex  21h30 showcase 
cRanky Geeks disco “Rick 
mort”
23 sáb  18h00 valquíRia 
Filme de bryan singer
24 dom  16h00 o esPelho 
de medusa livro de Rita 
Pea
25 seG  18h00 o ResGate 
do soldado Ryan Filme 
de steven spielberg
26 teR  18h00 a lista de 
schindleR Filme de steven 
spielberg
27 qua  14h00 deixa-me 
contaR-te hora do conto 
Por lígia boldori
28 qui  18h00 aula de 
GuitaRRa Por turma do 
violão
29 sex  21h30 temPo 
PaRa a saúde talk sobre a 
importância do amor na luta 
contra o cancro
30 sáb  16h00 a última 
ceia livro de nuno 
nepomuceno

18h30 showcase RidinG 
a meteoR eP “dissolve or 
collide?”
31 dom  16h00 
inteliGência emocional 
livro de Paulo moreira

exPosição  até 
07/04/2019 maRatona 
FotoGRáFica alGaRve 
2018 – Fotografias de vários 
autores 
 
 

Calendário 16>31 mar 2019

eventos já disponíveis nA App
app Cartão fnaC

um manual completo e prático que te vai ajudar a 
desenvolver a tua inteligência emocional e a seres 
bem-sucedido.

inteligênCiA emoCionAl
livRo de Paulo moReiRa
31/03 Dom 16H00 fARo

Riding a meteor tira partido dos ambientes 
eletrónicos e de sonoridades acústicas, por vezes 
até eruditas, a fim de nos convidar a uma viagem 
pintada por analogias conceptuais.

showCAse Riding A meteoR
eP “dissolve oR collide?”
30/03 sáb 18H30 fARo
31/03 Dom 17H00 AlGARvEsHoppiNG

descobre mais sobre as cem crónicas que fazem 
parte deste livro numa sessão que contará com um 
momento musical de carla Pontes (voz) e Gonçalo 
Pescada (acordeão).

Cem desAbAfos… sem espinhAs
livRo de Paulo cunha  
aPResentado PoR dRa célia Jacinto
30/03 sáb 16H00 AlGARvEsHoppiNG

A Última Ceia é um livro intimista, e inspirado em 
acontecimentos verídicos, que nos transporta até 
ao enigmático mundo da arte.

A últimA CeiA
livRo de nuno nePomuceno
30/03 sáb 16H00 fARo

Mostra a tua música
e conquista o teu lugar 
em palco

Inscreve a tua banda em
edplivebands.edp.com
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os cranky Geeks fundem o rock alternativo com o 
pop/rock e os blues e contam com influências do 
rock nacional e internacional.

showCAse CRAnky geeks
disco “Rick moRt”
17/03 Dom 16H00 AlGARvEsHoppiNG
22/03 sEx 21H30 fARo

assiste a este duo de guitarras composto por andré 
Parafina e diogo esparteiro.

showCAse RoyAl beRmudA
eP “PaRaíso caFaJeste”
17/03 Dom 16H00 fARo

vem conhecer a nova obra de Rita Pea onde a 
autora junta à sua habitual poesia, alguns textos 
em prosa. esta apresentação conta ainda com a 
presença de um pianista e um tenor.

o espelho de medusA
livRo de Rita Pea
24/03 Dom 16H00 fARo

nesta noite tens a oportunidade de escutar, em 
vinil, num sistema de som de alta-fidelidade, o 
disco de michael Jackson, Thriller.

ClássiCos do vinil
michael Jackson - thRilleR
24/03 Dom 16H00 AlGARvEsHoppiNG

Ricardo & henrique dão a conhecer Pulsação, eP com três novas canções 
onde o duo assume uma nova e identificativa assinatura musical.

showCAse RiCARdo & henRique
Disco “pulsAção”

16/03 sáb 17H00 AlGARvEsHoppiNG

a Fnac e a escritora ligia boldori contam as histórias do Plano nacional de 
leitura para o 2o ano de escolaridade. não percas esta hora do conto sobre 

o livro Estranhões e Bizarrocos do autor José eduardo agualusa.

deixA-me ContAR-te
HoRA Do coNTo  

poR líGiA bolDoRi
27/03 quA 14H00 fARo
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desperta o artista que há em ti. traz a tua guitarra 
e participa numa aula de grupo com o músico 
João violão.

AulA de guitARRA
PoR tuRma do violão
21 E 28/03 qui 18H00 fARo

compraste uma Reflex? traz a tua máquina 
fotográfica e participa neste workshop onde te 
vamos ajudar a tirar melhor partido do teu novo 
equipamento.

CompRei umA Reflex... e AgoRA?
woRkshoP de iniciação à FotoGRaFia  
PoR exPeRt Fnac
22/03 sEx 21H00 AlGARvEsHoppiNG

uma manhã para toda a família! os mais novos 
dançam e brincam com ritmos recentes e os pais 
descontraem ao som de melodias mais antigas.

showCAse joão violão & CiA

24/03 Dom 15H30 AlGARvEsHoppiNG

a Fnac e a associação oncológica do algarve 
convidam luís quintino, autor dos livros A 
Geometria do Amor e O Amor É Um Lugar Eterno, 
e inês amorim (aoa) para uma conversa sobre a 
importância do amor, do cuidado e do apoio da 
família na luta contra o cancro.

tempo pARA A sAúde
talk sobRe a imPoRtância do amoR na luta 
contRa o cancRo
29/03 sEx 21H30 fARo

música  .  cinema  .  fotografia  .  escrita
MOSTRA-TE AO MUNDO

canDiDatUras atÉ

19 abril
ParticiPa já no facebook  

Da fnac PortUgal
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