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zé manel

ao vivo
off

fnaC  
algarveshopping
16 qui  18h00 Kinatay Filme 
de Brillante Mendoza 
17 sex  21h00 CoMprei 
uMa reFlex… e agora? 
pelo expert FnaC antónio 
Monteiro
18 sáB  15h30 showCase 
CheFe silva Disco “a 
agulha e o palheiro”
19 DoM  15h30 showCase 
João violão & Cia
18h00 showCase the 
wooDen wolF Disco 
”winter variations, op. 6”
20 seg  18h00 a Cara que 
MereCes Filme de Miguel 
gomes
21 ter  18h00 il Divo - a 
viDa espeCtaCular De 
giulio anDreotti Filme de 
paolo sorrentino
22 qua  18h00 ruínas Filme 
de Manuel Mozos
23 qui  18h00 o atalho 
Filme de Kelly reichardt
24 sex  21h00 ClássiCos 
Do vinil John Coltrane - 
Blue train
25 sáB  16h00 showCase 
serushio Disco “open 
range”
26 DoM  16h00 À Boleia 
pela galáxia Filme de 
garth Jennings
27 seg  18h00 aMores 
iMaginários Filme de 
xavier Dolan
28 ter  18h00 uM planeta 
solitário Filme de Julia 
loktev
29 qua  18h00 Balaou 
Filme de gonçalo tocha
30 qui  18h00 oFFsiDe - 
Fora De Jogo Filme de 
Jafar panahi
31 sex  18h30 showCase 
Zé Manel Disco “oFF”

exposição  até 
03/07/2019 BD aMaDora 
ilustrações de vários 
autores

fnaC faro
16 qui  18h00 aula De 
guitarra por turma do 
violão 
17 sex  18h00 a CaMinho 
Do arCo-íris livro escrito 
e ilustrado pelas turmas de 
2o ciclo das escolas neves 
Júnior e emiliano da Costa
21h30 uMa Casa 
organiZaDa livro de paula 
Margarido
18 sáB  18h30 showCase 
CheFe silva Disco “a 
agulha e o palheiro”
19 DoM  15h00 showCase 
the wooDen wolF Disco 
“winter variations, op. 6”
20 seg  18h00 a Cara que 
MereCes Filme de Miguel 
gomes
21 ter  18h00 il Divo - a 
viDa espeCtaCular De 
giulio anDreotti Filme de 
paolo sorrentino
22 qua  18h00 ruínas Filme 
de Manuel Mozos
23 qui  18h00 aula De 
guitarra por turma do 
violão
24 sex  21h30 saBes queM 
são os Meus heróis por 
algarve toastmasters Club
25 sáB  18h30 enContros 
Mais que perFeitos livro 
de Maria graciete Felizardo
26 DoM  11h30 hora Da 
pata por sara tails
16h00 showCase 
serushio Disco “open 
range”
27 seg  18h00 aMores 
iMaginários Filme de 
xavier Dolan

28 ter  18h00 uM planeta 
solitário Filme de Julia 
loktev
29 qua  14h00 Deixa-Me 
Contar-te hora do Conto 
por lígia Boldori
30 qui  18h00 aula De 
guitarra por turma do 
violão
31 sex  18h30 teMpo para 
a saúDe escolha a saúde e 
não o tabaco
21h30 showCase Zé 
Manel Disco “oFF”

Calendário 16>31 mai 2019

eventos já disponíveis na app
app Cartão fnaC

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.

deixa-me Contar-te
hora Do Conto por lígia BolDori
29/05 quA 14h00 fARo

no Dia Mundial sem tabaco, a FnaC e a 
associação oncológica do algarve, em 
colaboração com a administração regional 
de saúde do algarve, consciencializam sobre 
os efeitos nocivos do consumo do tabaco, da 
exposição ao fumo passivo e da saúde pulmonar. 
Com a participação de Dyna torrado (arsa), sara 
Fernandez (arsa) e inês amorim (aoa).

tempo para a saúde
esColha a saúDe e não o taBaCo
31/05 SEx 18h30 fARo

levando a composição e a escrita ao seu mais 
alto nível, Zé Manel (Fingertips, Darko) apresenta 
um disco conceptual e a sua obra mais pessoal 
até à data.

showCase zé manel
DisCo “oFF”
31/05 SEx 18h30 AlgARvEShoppiNg
31/05 SEx 21h30 fARo

NÃO PERCAS A MARATONA FOTOGRÁFICA 
DO ALGARVE, DIA 10 DE JUNHO
SABE MAIS SOBRE AS MARATONAS FOTOGRÁFICAS FNAC EM 
WWW.FNAC.PT/MARATONAS-FOTOGRAFICAS

MARATONAS
FOTOGRÁFICAS
FNAC 

vem conhecer a ginja e o Baco, os dois cães de 
terapia que te vão contar um conto nesta hora 
da pata.

hora da pata
por sara tails
26/05 Dom 11h30 fARo
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nesta noite tens a oportunidade de escutar, em 
vinil, num sistema de som de alta-fidelidade, o 
disco de John Coltrane, Blue Train.

ClássiCos do vinil
John Coltrane - Blue train
24/05 SEx 21h00 AlgARvEShoppiNg

apaixonada por poesia desde muito jovem, a 
autora falará sobre a sua carreira e o seu livro.

enContros mais que perfeitos
livro De Maria graCiete FeliZarDo
25/05 Sáb 18h30 fARo

assiste à apresentação do 8o livro escrito pelos 
jovens autores. nesta história, o duende Delfino 
não consegue esquecer o irmão desaparecido. 
para o encontrar, vai ter de ultrapassar grandes 
perigos, numa aventura extraordinária em que nem 
tudo é o que parece.

a Caminho do arCo-íris
livro esCrito e ilustraDo pelas turMas De 
2o CiClo Das esColas neves Júnior (Faro) e 
eMiliano Da Costa (estoi)
17/05 SEx 18h00 fARo

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
16, 23 E 30/05 qui 18h00 fARo

ana amorim Dias apresenta esta sessão e 
a autora falará sobre dicas práticas para 

desintoxicar, limpar, destralhar e arrumar a 
nossa casa, divisão a divisão, sob as curas 

do Feng Shui.

uma Casa orGanizada
livro De paula MargariDo

17/05 SEx 21h30 fARo

assiste à apresentação do grupo algarve 
toastmasters Club, sobre as pessoas que inspiram 
e influenciam as nossas vidas.

sabes quem são os meus heróis
por algarve toastMasters CluB
24/05 SEx 21h30 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?
pelo expert FnaC antónio Monteiro
17/05 SEx 21h00 AlgARvEShoppiNg

Chefe silva regressa a portugal para apresentar as 
músicas que fazem parte do seu álbum de estreia.

showCase Chefe silva
DisCo “a agulha e o palheiro”
18/05 Sáb 15h30 AlgARvEShoppiNg
18/05 Sáb 18h30 fARo

a música de the wooden wolf, é profundamente sincera, 
introspectiva, calma, e preenche os espaços, sejam eles grandes 

e selvagens ou pequenos e íntimos, ela absorve os detalhes e 
preenche o vazio.

showCase the wooden wolf
DisCo “winter variations, op. 6”

19/05 Dom 15h00 fARo
19/05 Dom 18h00 AlgARvEShoppiNg

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

showCase joão violão & Cia

19/05 Dom 15h30 AlgARvEShoppiNg

Open Range é o novo disco, que eleva os serushio a um novo e vasto leque 
sonoro, sem perder a sua verdadeira identidade. ao duo de compositores, 
sérgio silva e José vieira, ao vivo juntam-se edys da silva (bateria) e yoyo 

Borobia (vozes, guitarras e cuatro-cavaquinho venezuelano).

showCase serushio
DisCo “open range”

25/05 Sáb 16h00 AlgARvEShoppiNg
26/05 Dom 16h00 fARo
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