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FNAC ALFRAGIDE
16 sáb  16H00 Workshop 
FotograFar com o 
telemóvel
21H00 shoWcase alex 
page Disco ”Your Disorder” 
17 Dom  11H30 hora Do 
conto com mónica pinto
17H00 cabo verDe: 10 
grãozinho Di terra livro 
de David santos e nuno 
augusto  
18 seg  18H30 Dunkirk 
Filme de christopher nolan
19 ter  18H30 blaDe 
runner Filme de ridley 
scott
20 qua  18H30 batman vs. 
super-homem Filme de 
zack snyder
21 qui  18H30 esquaDrão 
suiciDa Filme de David ayer
22 sex  21H00 shoWcase 
zuuza
23 sáb  18H30 o resgate 
Do solDaDo rYan Filme 
de steven spielberg 
24 Dom  18H30 o 
estranho caso De 
benjamin button Filme de 
David Fincher
25 seg  18H30 Doutor 
jivago Filme de David lean
26 ter  18H30 a hora mais 
negra Filme de joe Wright
27 qua  18H30 Fúria De 
viver Filme de nicholas ray
28 qui  18H30 o gigante 
Filme de george stevens
29 sex  21H00 shoWcase 
mba
30 sáb  21H00 shoWcase 
Da soul Disco 
“regeneração”
31 Dom  11H00 hora Do 
conto com edite vicente
 

FNAC ALMADA
16 sáb  16H00 shoWcase 
tito paris quinzena da 
morna

17 Dom  11H00 hora Do 
conto com susana joão
16H00 não me chamem 
bom pai livro de nuno 
graciano
17H00 sessão monstrinha 
por monstra | Festival de 
animação de lisboa
18 seg  19H00 braveheart
Filme de mel gibson
19 ter  18H00 as escolhas 
Da maria talk especial dia 
do pai - ultimas sugestões 
dos nossos experts
20 qua  18H00 ana e 
as suas irmãs Filme de 
Woody allen
21 qui  18H00 março à 
solta 2019 apresentação 
do programa da quinzena 
da juventude em almada e 
showcase do tnt 
21H00 shoWcase zézé 
barbosa quinzena da 
morna
22 sex  21H00 livros 
para miuDos, conversa 
De graúDos com josé 
alberto rodrigues
23 sáb  17H00 
apresentação Das 
obras De kiki lima 
quinzena da morna
24 Dom  11H00 hora Do 
conto com maria joão 
viegas
15H00 em bicos De pés 
livro de alexandra  pinheiro
17H00 DanY silva com nós 
raiz quinzena da morma
25 seg  19H00 o herói De 
hacksaW riDge Filme de 
mel gibson
26 ter  19H00 morna 
canDiData a patrimonio 
imaterial Da humaniDaDe
apresentação do video de 
promoção
27 qua  19H00 cartas 
a uma DitaDura 
Documentário de inês de 
medeiros
28 qui  19H00 cozinha De 

cabo verDe quinzena da 
morna
29 sex  21H00 shoWcase 
tete alhinho quinzena 
da morna
30 sáb  15H00 FotograFia 
De telemovel com 
ricardo banon
18H00 shoWcase clauDia 
picaDo Disco “reflexo”
21H00 shoWcase betú 
silva quinzena da morna
31 Dom  11H00 hora Do 
conto com rita correia
15H00 aDriano reis 
conta historias quinzena 
da morna

FNAC CASCAIS
16 sáb  16H00 a tua viDa 
como ponte livro de 
gabriel Diaz
21H00 sátiras livro de 
carlos Fernando marques, 
sandra neves marques e 
eduardo marques
17 Dom  11H00 hora Do 
conto com vera morazzo
15H00 Workshop 
anDroiD experience
por huawei 
16H00 sessão monstrinha 
por monstra | Festival de 
animação de lisboa
18 seg  20H00 hanna 
arenDt Filme de 
margarethe von trotta
19 ter  20H00 steFan 
zWeig - aDeus europa
Filme de maria schrader
20 qua  20H00 o Diário 
a rum Filme de bruce 
robinson
21 qui  20H00 Florbela
Filme de vicente alves do ó
22 sex  22H00 shoWcase 
alex page Disco “Your 
Disorder”
23 sáb  17H00 uma Forma 
De viver livro de simone 
meleiro

24 Dom  11H00 hora Do 
conto com vera morazzo
16H30 encontro com 
FernanDo torDo Disco 
“Duetos – Diz-me com 
quem cantas”
25 seg  20H00 WonDer: 
encantaDor Filme de 
stephen chbosky
26 ter  20H00 guerra e 
paz Filme de king vidor
27 qua  20H00 Dei-te o 
melhor De mim Filme de 
michael hoffman
28 qui  20H00 um reFúgio 
para a viDa Filme de lasse 
hallström
29 sex  22H00 shoWcase 
miramar projeto de Frankie 
chavez e peixe
30 sáb  16H00 um 
caminho para toDos 
livro de luísa sousa
31 Dom  11H00 hora Do 
conto com vera morazzo
16H00 cancraFteD livro 
de brian macelvaine

FNAC CHIADO
16 sáb  17H00 histórias 
magnéticas De sérgio 
pelágio (guitarra) e isabel 
gaivão (narração)
17 Dom  16H00 sessão 
monstrinha por monstra 
| Festival de animação de 
lisboa
18 seg  18H30 shoWcase 
miramar projeto de Frankie 
chavez e peixe
19 ter  18H30 amor louco
Filme de jessica hausner
20 qua  18H30 neruDa
Filme de pablo larraín
21 qui  18H30 Dizem os 
poetas com David Ferreira, 
afonso o’neill, cristina 
carvalho e maria andresen, 
com moderação de 
elisabete marques

22 sex  18H30 encontro 
com FernanDo torDo
Disco “Duetos – Diz-me 
com quem cantas”
23 sáb  17H00 siDekicks - 
magazine sobre banDa 
DesenhaDa com Filipe 
homem Fonseca e gonçalo 
Freitas
24 Dom  18H30 
sounD+vision magazine 
- maDonna: “like a 
praYer” Faz 30 anos
por joão lopes e nuno 
galopim
25 seg  18H30 comiDa 
macrobiótica para 
toDa a Família livro de 
geninha horta varatojo. 
apresentado por patrícia 
vasconcelos
26 ter  18H30 shoWcase 
2De1
27 qua  17H30 o papel 
Dos actores na era Das 
reDes sociais 
19H30 lançamento Do 
Filme “peDro e inês”
Filme de antónio Ferreira. 
com a presença de antónio 
Ferreira, Diogo amaral. 
28 qui  15H00 Workshops 
anDroiD experience por 
samsung
18H30 portugal à 
brasileira livro de carol 
thomé 
29 sex  18H30 shoWcase 
cláuDia picaDo Disco 
“reflexo”
30 sáb  16H00 comprei 
uma reFlex. e agora?...
Workshop de fotografia por 
joão barreira

FNAC COLOMBO
16 sáb  15H30 Workshops 
anDroiD experience por 
samsung
18H00 viDa acrescentaDa
biografia de nuno santos 

por raquel santos
17 Dom  11H30 hora Do 
conto com edite vicente
17H00 encontro com 
proFjam sessão de 
autógrafos
18 seg  18H30 shoWcase 
rounDabout
19 ter  18H30 tubarÕes 
voaDores livro de joão 
correia. apresentado por 
David lopes, tiago pitta e 
cunha e miguel gonçalves 
20 qua  18H30 Deve ser 
primavera algures livro 
de pedro rodrigues
21 qui  17H00 poesia 
com(n)viDa com annabela 
rita, renato epifânio, maria 
josé leal e a participação 
de ernesto rodrigues, 
Diógenes pereira da silva, 
sofia santos, júlio vaqueiro 
e outros investigadores 
19H00 uma casa Feliz 
livro de sofia batalha. 
apresentado por eugénia 
varatojo
22 sex  19H00 shoWcase 
susan palma-niDel Disco 
“lisboa à solta”
23 sáb  15H00 Workshop 
samsung s10
19H00 nas noites 
tranquilas livro de till 
lindemann. apresentado por 
Fernando ribeiro
24 Dom  11H30 hora Do 
conto com ana cravo e 
mónica pinto
16H30 comprei uma 
reFlex...e agora? 
Workshop de iniciação à 
Fotografia 
25 seg  18H30 à procura 
De sugar man Filme de 
malik bendjelloul
26 ter  18H30 Desperta 
livro de rafael nacif
27 qua  18H30 shut up 
anD plaY De hits Filme 
de Dylan southern e Will 
lovelace
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28 qui  18H30 miramar 
projeto de Frankie chavez 
e peixe
29 sex  19H00 pérolas 
mini arrojaDas – 
Finalmente o mano!
livro de ana isabel arroja
30 sáb  15H00 Workshop 
sharkcoDers
31 Dom  17H00 shoWcase 
cláuDia picaDo Disco 
“reflexo”
16H00 cancraFteD livro 
de brian macelvaine

FNAC OEIRAS
16 sáb  11H00 Workshops 
anDroiD experience 
| samsung por miguel 
Domingues
16H00 Workshops 
anDroiD experience 
| samsung por sérgio 
almeida 
17H00 nem tuDo que 
brilha é Diamante livro de 
elisa pereira
17 Dom  11H00 eu e o meu 
papá! hora do conto por 
inês blanc
16H00 shoWcase mba
23 sáb  15H00 comprei 
uma reFlex... e agora? 
Workshop de iniciação à 
fotografia com máquinas 
reflex
19H30 shoWcase planeta 
plazza

24 Dom  11H00 os 
pequenos girassóis Da 
mamã hora do conto por 
inês blanc
30 sáb  17H00 shoWcase 
alex page Disco “Your 
Disorder”
31 Dom  11H00 muDou-se 
um monstro cá para 
casa! hora do conto por 
inês blanc
16H30 shoWcase caesar 
barbosa Disco “brazilian 
guitar beats”

FNAC 
VASCO DA GAMA
17 Dom  17H00 shoWcase 
tatiana e o quarteto 
Fantasma Disco “sou só eu”
18 seg  17H00 eu, tonYa 
Filme de craig guillespie
19 ter  17H00 pai por 
acaso Filme de ken scott
20 qua  17H00 o meu pai e 
eu Filme de bob nelson
21 qui  17H00 busca 
implacável Filme de pierre 
morel
22 sex  18H30 bitcoin 
e blockchain – 
introDução em 10 passos
livro de carlos novais 
gonçalves
23 sáb  17H00 shoWcase 
orlanDo choen & a 
banDa magnética Disco 
“D.i.Y. Faz tu mesmo”

24 Dom  17H00 
shoWcase leanDro 
Disco “amor é”
25 seg  17H00 o 
resgate Do solDaDo 
rYan Filme de steven 
spielberg
26 ter  17H00 a árvore 
Da viDa Filme de 
terrence malick
27 qua  17H00 a hora 
mais negra Filme de 
joe Wright
28 qui  17H00 balas 
sobre a broaDWaY 
Filme de Woody allen
29 sex  19H00 oráculo 
astro cartomÂncia 
livro de ana macieira
30 sáb  16H00 os 
olhos De jaime livro 
de cátia almeida
31 Dom  17H00 
shoWcase ivo Dias 
Disco “#guerreiro”

FNAC 
DOLCE VItA tEjO
30 sáb  18H30 can 
craFteD livro de brian 
macelvaine
31 Dom  17H00 
shoWcase tatiana e 
o quarteto Fantasma 
Disco “sou só eu”

fnac.pt/culturafnac

eventos já disponíveis na app
App CARtãO FNAC

Mostra a tua música
e conquista o teu lugar 
em palco

Inscreve a tua banda em
edplivebands.edp.com
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uma das vozes mais conhecidas e acarinhadas 
da rádio em portugal, ana isabel arroja fala 
sobre o fechar de um ciclo que começou em 
2009 e culminou no canal de youtube Mundo das 
Arrojinhas.

pérolas Mini arrojadas – FinalMente 
o Mano!
livro De ana isabel arroja
29/03 SEX 19H00 Colombo

um testemunho pessoal da experiência vivida pela 
autora em 2014 no caminho de santiago, ao longo 
de 42 dias e num total de 1000km percorridos a pé.

UM CaMinHo para todos
livro De luisa sousa
30/03 Sáb 16H00 CASCAiS

um livro que surgiu da vontade de brian 
macelvaine dar a conhecer, através da sua 
fotografia, os bastidores do mundo da streetart.

Can CraFted
livro De brian macelvaine. 
com a presença De brian macelvaine e Do 
artista De rua gonçalomar.
30/03 Sáb 18H30 DolCE viTA TEjo
31/03 Dom 16H00 CASCAiS

Mornas ao Piano é o nome do novo disco que nos 
traz de volta tété alhinho. não podes perder este 
incrível showcase, inserido na quinzena da morna.

sHowCase tete alHinHo
quinzena Da morna
29/03 SEX 21H00 AlmADA

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

canDiDatUras atÉ

19 abril
ParticiPa já no facebook  

Da fnac PortUgal
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a Fnac apoia a candidatura da morna 
a património imaterial da humanidade e 
promove, com o apoio de any Delgado, 

uma quinzena dedicada a este estilo 
musical. tito paris abre as hostilidades com 
um showcase que promete fazer as delícias 

do público.

sHowCase tito paris
quinzena Da morna

16/03 Sáb 16H00 AlmADA

em antecipação do monstra | Festival de 
animação de lisboa, convidamos a assistir a uma 
seleção de curtas-metragens, parte do programa 
Monstrinha, dedicadas ao público mais jovem.

sessão MonstrinHa
por monstra | Festival De animação De lisboa
17/03 Dom 16H00 CHiADo E CASCAiS
17/03 Dom 18H00 AlmADA

vocalista em vários projetos musicais, tatiana 
santos lança-se a solo com um trabalho em 
português onde fala sobre a vida e as suas 
próprias experiências.

sHowCase tatiana e o QUarteto 
FantasMa
Disco “sou só eu”
17/03 Dom 17H00 vASCo DA gAmA
31/03 Dom 17H00 DolCE viTA TEjo

os irmãos raquel e nuno contam na primeira 
pessoa a história de quem foi diagnosticado com 
cancro e de quem o acompanhou na luta diária e 
na superação desta doença.

vida aCresCentada
biograFia De nuno santos 
livro De raquel santos e nuno santos
16/03 Sáb 18H00 Colombo 

o músico, cantor e compositor, Dany silva 
estará na Fnac  para uma atuação e para 
dar o seu apoio à candidatura da morna a 

património imaterial da humanidade.

sHowCase dany silva
quinzena Da morna

24/03 Dom 17H00 AlmADA

a edição de um pack especial da colecção Dizem 
os Poetas é o ponto de partida desta conversa 
que celebra o Dia mundial da poesia.

dizeM os poetas
com a presença De DaviD Ferreira, aFonso 
o’neill, cristina carvalho e maria anDresen. 
moDeraDo por elisabete marques.
21/03 qui 18H30 CHiADo

o artista plástico cabo-verdiano junta-se à 
quinzena dedicada à morna e dá a conhecer 
algumas das suas obras.

KiKi liMa
quinzena Da morna
23/03 Sáb 17H00 AlmADA

em março de 1989 surgiu um dos álbuns mais 
lendários de madonna. nuno galopim e joão 
lopes evocam canções e telediscos de Like a 
Prayer, sem esquecer o contexto musical e cultural 
da época.

soUnd+vision Magazine
maDonna: “like a praYer” Faz 30 anos. 
por joão lopes e nuno galopim.
24/03 Dom 18H30 CHiADo

participa nestes workshops de fotografia, fitness 
e “how to” do novo galaxy s10 e descobre as 
potencialidades do teu dispositivo samsung. mais 
informação e programação completa no verso 
desta agenda e em fnac.pt/culturafnac.

worKsHops android experienCe
por samsung
16/03 Sáb váRiAS lojAS FNAC

Fica a conhecer as funcionalidades do teu 
equipamento huawei nesta sessão dedicada ao 
novo portátil matebook e ao smartphone mate20 
pro. não faltes.

worKsHops android experienCe
por huaWei
17/03 Dom 15H00 FNAC CASCAiS

numa leitura leve e prática, este livro aborda as 
raízes do Feng Shui, sabedoria antiga e essencial 
para saborear os dias de hoje.

UMa Casa Feliz
livro De soFia batalha 
apresentaDo por eugénia varatojo
21/03 qui 18H30 Colombo

Filipe homem Fonseca e gonçalo Freitas juntam-
se para falar sobre o que mais gostam: banda 
Desenhada.

sideKiCKs - Magazine sobre banda 
desenHada
por Filipe homem Fonseca e gonçalo Freitas
23/03 Sáb 17H00 CHiADo

para geninha horta varatojo é fundamental 
cuidar da alimentação desde pequeno por isso 
partilha, além de alternativas naturais às papas 
de supermercado e à fastfood, truques para fazer 
sopas deliciosas.

CoMida MaCrobiótiCa para toda a 
FaMília
livro De geninha horta varatojo. 
apresentaDo por patrícia vasconcelos
25/03 SEg 18H30 CHiADo

no dia em que se celebra a poesia, a Fnac propõe 
uma tertúlia sobre esta arte, com direito à leitura 
de poemas.

poesia CoM(n)vida
com annabela rita, renato epiFÂnio, maria 
josé leal e a participação De ernesto 
roDrigues, Diógenes pereira Da silva, 
soFia santos, júlio vaqueiro e outros 
investigaDores
21/03 qui 17H00 Colombo

a flautista clássica apresenta Lisboa à Solta, 
projeto onde convidou músicos portugueses 
bem sucedidos a gravar, com uma interpretação 
renovada, composições selecionadas.

sHowCase sUsan palMa-nidel
Disco “lisboa à solta”
22/03 SEX 19H00 Colombo

vem descobrir tudo o que há para saber sobre o 
livro de poesia do vocalista dos rammstein num 
evento que conta com a presença de Daniel gil, 
presidente do fã clube rammstein portugal, e com 
uma leitura musicada de karvelkina (voz) e bruno 
silva (viola d’arco).

nas noites tranQUilas
livro De till linDemann - vocalista Dos 
rammstein - com ilustraçÕes De matthias 
matthies. 
apresentaDo por FernanDo ribeiro, 
vocalista Dos moonspell
23/03 Sáb 19H00 Colombo

o rapper tem encontro marcado com os fãs 
para uma sessão de autógrafos a propósito do 
lançamento do seu novo trabalho #FFFFFF.

enContro CoM proFjaM
sessão De autógraFos
17/03 Dom 17H00 Colombo 

zézé barbosa junta-se à celebração da morna 
com uma atuação a não perder.

sHowCase zézé barbosa
quinzena Da morna
21/03 qui 21H30 AlmADA

unidos pelo seu trabalho com a 
guitarra, Frankie chavez e peixe 

apresentam o disco homónimo deste 
novo projeto que junta duas figuras de 

proa da música portuguesa.

sHowCase MiraMar 
projeto De Frankie chavez e peixe  

18/03 SEg 18H30 CHiADo
28/03 qui 18H30 Colombo
29/03 SEX 22H00 CASCAiS

Fernando tordo marca encontro na Fnac 
para falar sobre o seu novo disco onde, 

em conjunto com os seus dezassete 
convidados, nos leva pela história 

incomparável da música no nosso país.

enContro CoM Fernando tordo
Disco “Duetos – Diz-me com quem cantas”

22/03 SEX 18H30 CHiADo
24/03 Dom 16H30 CASCAiS
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Faz Tu Mesmo é o segundo disco em nome próprio 
de orlando cohen, um trabalho unicamente 
instrumental.

sHowCase orlando CoHen & a banda 
MagnétiCa
Disco “Faz tu mesmo - D.i.Y.”
23/03 Sáb 17H00 vASCo DA gAmA

com receitas de fazer crescer água na boca e uma 
entrevista exclusiva ao chef português vítor sobral, 
Portugal à Brasileira é perfeito para todos os que 
gostam de gastronomia.

portUgal à brasileira
livro De carol thomé
28/03 qui 18H30 CHiADo

De visita a portugal, o duo brasileiro passa pela 
Fnac para apresentar o seu trabalho de música 
electrónica, com influências de old black music 
e r&b.

sHowCase 2de1

26/03 TER 18H30 CHiADo

o realizador e o ator principal do filme 
Pedro e Inês marcam presença na Fnac 

para falar sobre aquela que pode ser 
considerada uma das maiores histórias de 

amor em portugal.

lançaMento do FilMe “pedro e inês”
Filme De antónio Ferreira. 

com a presença De antónio Ferreira, 
Diogo amaral. 

27/03 quA 19H30 CHiADo
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Reflexo é um disco maioritariamente composto 
por letras originais, interpretadas tanto em fados 
tradicionais como em novas composições.

sHowCase CláUdia piCado
Disco “reFlexo”
29/03 SEX 18H30 CHiADo
30/03 Sáb 18H00 AlmADA
31/03 Dom 17H00 Colombo


