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livRE

Pedro Moutinho

ao vivo
Um FADo Ao CoNTRáRio

FnAC ALFRAGIDE

18 sáb  17H00 showcase 
Rita Joana disco “el cine”
19 dom  11H30 hoRa do 
conto com mónica Pinto
16H30 showcase cranky 
24 sex  21H00 showcase
to all my FRiends 
24 sex  16H00 comPRei 
uma ReFlex... e agoRa? Por 
expert Fnac
26 dom  16H00 as 
estRelas de mia livro de 
luísa Pereira
31 sex  21H00 showcase 
cheFe silva disco “a 
agulho e o Palheiro”
02 dom  11H00 hoRa do 
conto com mónica 
Pinto
16H00 inteligentes e 
emPReendedoRes livro de 
Ricardo cardoso

FnAC ALMADA
17 sex  21H00 Jogos 
de tabuleiRo clube 
estratégico do seixal
18 sáb  17H00 showcase 
homem em cataRse disco 
“viagem interior”
21H00 showcase Paula 
navaRRo disco “aqui”
19 dom  11H00 hoRa do 
conto com ana sousa 
martins
17H00 aula de yoga com 
natasha capinha 
21 teR  18H00 as escolhas 
da maRia sugestões Fnac 
expert
22 qua  19H00 JaRdins de 
lisboa livro de ivo meco
24 sex  21H00 encontRo 
com FeRnando toRdo
disco ”duetos – diz-me com 
quem cantas”

25 sáb  15H00 comPRei 
uma ReFlex... e agoRa?
Por Fnac expert
16H00 cRónicas entRe o 
atlântico livro de teresa 
cardoso Ribeiro
21H00 showcaese 
tRicycles
26 dom  11H00 hoRa do 
conto com maria João 
viegas
16H00 canções de Roda
com sérgio godinho, 
vitorino e ana bacalhau 
29 qua  18H00 bossa 
nova sugestões Fnac 
expert
31 sex  21H00 showcase 
3Ple disco “let go”
01 sáb  16H00 showcase 
maRciano
22H00 showcase 
alcoolémia disco 
“alcoolémia 25 anos ao 
vivo”
02 dom  11H00 hoRa do 
conto com elisabete Rosa 
machado
16H00 showcase 
cRistina madeiRa disco 
“novo Rumo”

FnAC CASCAIS
17 sex  22H00 showcase 
lauRa Fleont disco 
“come now”
18 sáb  22H00 showcase 
bela gisela
19 dom  11H00 hoRa do 
conto com vera morazzo
22 qua  18H30 amoR e 
PodeR - de cleóPatRa a 
gRace Kelly – 10 gRandes 
históRias de amoR livro 
de diana de cadaval
24 sex  17H00 
demonstRação 
musiccast
22H00 showcase 
tRicycles

25 sáb  10H00 hadaRa 
demonstração de jogo
16H00 as estRelas de mia
livro de luísa Pereira
26 dom  11H00 hoRa do 
conto com vera morazzo
17H00 showcase PedRo 
moutinho disco “um Fado 
ao contrário”
28 teR  18H30 tudo é 
Possível. acRedita livro 
de márcia d’orey
30 qui  19H00 encontRo 
com sea lançamento do 
disco “dreamers”
31 sex  18H30 showcase 
soFia hoFFmann disco 
“one soul”
01 sáb  17H00 showcase 
malino
22H00
showcase Pedaço mau
02 dom  11H00 hoRa do 
conto com vera morazzo 
14H00 as aventuRas do 
KiKo livro de vanessa Jesus
17H00 showcase yaRa 
gutKin disco “mama”

FnAC CHIADO
16 qui  18H30 RetRatos 
da PRecaRiedade livro de 
Renato miguel do carmo e 
ana Rita matias
17 sex  18H30 showcase 
Zé manel disco “oFF”
22 qua  18H30 showcase 
PedRo moutinho disco 
“um Fado ao contrário”
23 qui  18H30 a senhoRa 
do monte livro de cláudia 
costa e tiago lucena
24 sex  18H30 showcase 
tRicycles
25 sáb  15H00 woRKshoP 
de instagRam
26 dom  10H30 comPRei 
uma ReFlex... e agoRa?          
workshop de iniciação à 

Fotografia por João barreira
18H30 sound+vision 
magaZine eurovisão e 
cannes — dois grandes 
Festivais europeus. Por João 
lopes e nuno galopim
27 seg  18H30 a vida no 
camPo: os anos da 
matuRidade livro de Joel 
neto
28 teR  18H30 
staRtinnovation talKs
29 qua  18H00 oFFside 
lisboa com Fernando 
martinho. comentários 
por Pedro Ribeiro, Pedro 
arcanjo e sofia oliveira
30 qui  18H30 showcase 
soFia hoFFmann disco 
”one soul”
31 sex  18H30 canções de 
Roda com sérgio godinho, 
vitorino e ana bacalhau 
conversa moderada por 
nuno Pacheco
21H00 showcase the giFt 
disco “verão”
01 sáb  17H00 PedRo 
mestRe disco “mercado 
dos amores”
02 dom  17H00 showcase 
luís seveRo disco “o sol 
voltou”

FnAC COLOMBO
16 qui  18H30 há vida nas 
estRelas livro de vítor 
serpa 
17 sex  18H30 encontRo 
com sea lançamento do 
disco “dreamers”
18 sáb  12H00 encontRos 
com a tecnologia
yamaha musiccast 
surround
19H00 a históRia 
do RocK (PaRa Pais 
Fanáticos e Filhos com 
PunKada) apresentação 

do livro de Rita nabais e 
Joana Raimundo, com 
nuno matos valente e 
Fernando Ribeiro
19 dom  11H30 hoRa do 
conto com edite vicente
17H00 showcase maZéi
disco “alcanchais“
20 seg  18H30 além lisboa 
- beyond lisbon livro 
de Robert butler e andy 
mumford 
21 teR  18H30 o 
gRande comPêndio 
de audiogésicos da 
doutoRa ana coRReia 
livro de ana markl
24 sex  18H30 o código 
da alma livro de Patrícia 
cândido
25 sáb  11H30 hoRa do 
conto com ana cravo e 
mónica Pinto
15H00 woRKshoP aPPle
Fnac expert 
17H30 alma FeliZ livro de 
grace Kelly
27 seg  18H30 Peito à 
Janela sem coRação 
ao laRgo livro antónio 
José borges. apresentado 
onésimo teotónio almeida
blubell
28 teR  18H30 showcase 
blubell disco “confissões 
de camarim”
30 qui  18H30 daRKness 
boy: the gRaPhic novel
Por quase7 companhia 
teatral 
31 sex  18H30 showcase 
the giFt disco “verão”
21H30 showcase soFia 
hoFFmann disco “one 
soul”
01 sáb  11H30 de londRes 
ao PoRto numa gaivota
livro de inês cardoso. 
apresentado por João 
miguel tavares 
17H00 showcase 
FeRnando toRdo disco 

“duetos – diz-me com 
quem cantas”
21H00 showcase dJodJe 
disco “newborn”
01 sáb  11H30 hoRa do 
conto com edite vicente
16H00 comPRei uma 
ReFlex... e agoRa? Por 
expert Fnac

FnAC OEIRAS
16 qui  18H30 Poesia à 
quinta FeiRa leitura de 
poemas de antónio Ramos 
Rosa 
17 sex  18H30 os Pecados 
do coRPo workshop com 
izabel de Paula
18 sáb  18H00 showcase 
cata-vento disco “estórias 
& memórias”
19 dom  11H00 a loJa de 
todas as históRias hora 
do conto por inês blanc
15H00 comPRei uma 
ReFlex... e agoRa? Por 
Fnac expert 
22 qua  15H00 aPRendeR 
a bRincaR, uma leituRa 
diFeRente hora do conto 
com livro do Plano nacional 
de leitura
23 qui  17H45 woRKshoP 
haPPy code Programação 
para crianças
24 sex  19H30 iníquo livro 
de tiago serafim
25 sáb  15H00 woRKshoP 
FotogRaFaR com 
telemóvel Por Fnac expert
26 dom  11H00 um Panda 
muito só hora do conto 
por inês blanc
31 sex  19H00 geRação 
milionáRia - guia PRatico 
PaRa emPReendedoRes
livro de ivo Ferreira
01 sáb  14H00 PRocuRa-
se! RalFy o coelho 
ladRão de livRos hora 
do conto por inês blanc 
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eventos já disPoníveis na aPP
App CARtãO FnAC

14H00 PintuRas Faciais e 
modelagem de balões
17H00 showcase Pedaço 
mau
02 dom  11H00 quem dá 
um bolinho ao maRtim 
hora do conto com 
showcooking por inês blanc
17H00 showcase Pestox 
disco “ao vivo no Ponto de 
encontro”

FnAC 
VASCO DA GAMA
17 sex  13H00 challende 
lisboa, we aRe 
tRiathlon! PoR suunto e 
make a wish
21H30 showcase gloom 
& the cRows
18 sáb  22H00 showcase 
cata-vento disco 
“estórias & memórias”
19 dom  17H00 showcase 
PedRo moutinho disco “
um Fado ao contrário”
22 qua  18H30 detox 
natuRal livro de Joana 
alves
23 qui  19H00 o menu da 
semana livro de vânia 
Ribeiro

24 sex  21H30 showcase 
bela gisela
25 sáb  16H00 musiccast 
suRRound Por yamaha
26 dom  17H00 showcase 
Fado ao Piano Por daniel 
delaunay & leonor duarte
30 qui  18H30 geRação 
milionáRia livro de ivo 
Ferreira
21H30 showcase soFia 
hoFFmann disco “one 
soul”
31 sex  20H00 encontRo 
com sea lançamento do 
disco “dreamers”
01 sáb  15H00 osvaldo 
magalhães vencedora tu 
és! hip hop Kids
21H30 showcase malino
02 dom  17H00 showcase 
Pedaço mau

FnAC 
DOLCE VItA tEjO
18 sáb  18H00 showcase 
Fado ao Piano Por daniel 
denaulay & leonor duarte
19 dom  18H00 hoRa do 
conto Por Pedro tomaz
25 sáb  18H00 showcase 
tRicycles

26 dom  11H30 hoRa do 
conto Por elizabete Rosa-
machado
31 sex  21H30 showcase 
ugly-Z disco “blues Fusion”
01 sáb  11H30 hoRa do 
conto Por Pedro tomaz
18H00 showcase 
cRistina madeiRa disco 
“novo Rumo”
02 dom  18H00 showcase 
sónia soPRanoos alcoolémia estão a comemorar 25 anos 

de rock com o seu primeiro registo ao vivo. 25 
Anos de Rock foi gravado por João miranda e 
misturado/masterizado por Pedro madeira no 
Rockstudio em almada.

showcase alcooléMia
disco “alcoolémia 25 anos ao vivo”
01/06 SáB 22H00 AlmADA

Mama, álbum de estreia de yara gutkin, é uma 
homenagem à maternidade que transforma e 
eleva a canção de embalar. explora canções 
tradicionais e originais ibero-americanas, 
inspirando-se na world music e na natureza, 
celebrando estes momentos especiais que 
passamos com os nossos filhos numa forma 
designada para toda a família.

showcase Yara Gutkin
disco “mama - canções de embalaR 
dedicadas às mães”
02/06 Dom 17H00 CASCAiS

conheça o trabalho de estreia da artista sónia 
soprano que pretende homenagear o Fado, 
mantendo a tradição de bem cantar este nosso 
Património imaterial da humanidade. 

showcase sónia soPrano

02/06 Dom 18H00 DolCE viTA TEjo/UBBo

/FnacPortugal /FnacPortugalconsulta toda a programação Fnac em fnac.pt/culturafnac consulta toda a programação Fnac em fnac.pt/culturafnac

Fica a conhecer o terceiro disco de luís 
severo, um dos nomes mais consensuais 

da escrita de canções da sua geração. do 
choque concordante entre o acústico e o 

eletrónico, da contenda conciliante lírica e de 
todos os contrastes imagéticos, luís severo 

afasta-se do que já por si foi feito sem nunca 
perder o centro que o particulariza.

showcase luís severo
disco “o sol voltou”

02/06 Dom 17H00 CHiADo
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djodje apresenta na Fnac um álbum 
representativo de uma nova fase na sua carreira, 
onde ele se apresenta mais maduro, eclético 
e ao mesmo tempo rejuvenescido. neste seu 
novo disco podemos escutar temas em kriolo, 
português e inglês.

showcase djodje
disco “newboRn”
01/06 SáB 21H00 ColomBo
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venha assistir ao workshop Pecados do Corpo 
com a body shaper izabel de Paula. aprenda a 
fazer massagens modeladoras e de drenagem 
linfática, conselhos para eliminação de gordura, 
celulite e flacidez, dicas de beleza, exercício e 
mezinhas caseiras 

os Pecados do corPo
woRKshoP com iZabel de Paula
17/05 SEX 18H30 oEiRAS

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”
17/05 SEX 18H30 CHiADo

sofre de maleitas do corpo ou do espírito? Já 
tentou de tudo e nada funciona? experimente 

os audiogésicos da doutora ana correia e 
nada será como dantes. a audiogesia é uma 
pseudociência comprovada. não há maior 

evidência empírica do que o alegre bater de 
um pé ao ritmo de uma canção. 

o Grande coMPêndio 
de audioGésicos da 

doutora ana correia
livRo de ana maRKl

21/05 TER 18H30 ColomBo

numa obra que estabelece pontes entre a cultura 
dos pais e a linguagem dos filhos, encontram-
se descrições detalhadas, fichas biográficas 
e curiosidades sobre bandas e músicos tão 
diferentes como beach boys ou metallica, u2 ou 
sonic youth, elvis Presley ou nirvana.

a história do rock (Para Pais 
Fanáticos e Filhos coM Punkada)
aPResentação do livRo de Rita nabais e 
Joana Raimundo, com nuno matos valente e 
FeRnando RibeiRo
18/05 SáB 19H00 ColomBo

um projecto assente na sustentabilidade e na 
agricultura biológica para encontrar um estilo de 
vida mais auto-suficiente. Recuperando o nosso 
passado tradicional e os saberes ancestrais, 
claudia costa e tiago lucena apresentam 
soluções orgânicas caseiras para o dia-a-dia.

a senhora do Monte
livRo de  cláudia costa e tiago lucena
23/05 QUi 18H30 CHiADo

Um Fado ao Contrário, é o sexto disco de originais 
do fadista. Pedro moutinho apresenta-se no 
apogeu da sua voz, da sua maturidade artística 
e do seu modo pessoalíssimo de ser intérprete, 
cantor e fadista.

showcase Pedro Moutinho
disco “um Fado ao contRáRio”
19/05 Dom 17H00 vASCo DA GAmA
22/05 QUA 18H30 CHiADo
26/05 Dom 17H00 CASCAiS

a autora do popular blogue Made By Choices, 
tem um ou dois truques na manga, que lhe 
podem ser mesmo muito úteis. neste livro, vânia 
Ribeiro, apresenta várias sugestões de receitas 
para planear almoços e jantares de forma 
variada e saudável.

o Menu da seMana
livRo de vânia RibeiRo
23/05 QUi 19H00 vASCo DA GAmA

os tricycles são uma coisa vagamente improvável, 
um conjunto de kidadults de rumo duvidoso mas 
com histórias para contar, cheias de pessoas que 
poderiam existir. e de facto existem, em calmas 
músicas prontas a explodir, lentamente, a mil à 
hora, com suavidade, ou em rugidos de guitarras 
zangadas e pianos falsamente corteses, de rudes 
baixos a conversar com educadas baterias. 

showcase tricYcles

24/05 SEX 18H30 CHiADo
24/05 SEX 22H00 CASCAiS
25/05 SáB 17H00 DolCE viTA TEjo
25/05 SáB 21H00 AlmADA

El Cine é um disco de homenagem à estética 
romântica de autores e intérpretes da época 
d’ouro do cinema mexicano e cantores populares 
entre os anos 50 e 70.

showcase rita joana
disco “el cine”
18/05 SáB 17H00 AlFRAGiDE

Fado ao Piano é um projeto intimista composto 
por leonor duarte, na voz e pelo pianista daniel 
delaunay, que liga as nossas raízes, o fado, com o 
piano sob influências românticas e de jazz.

showcase Fado ao Piano
PoR daniel delaunay & leonoR duaRte
18/05 SáB 18H00 DolCE viTA TEjo
26/05 Dom 17H00 vASCo DA GAmA

Retratos da Precariedade é um olhar sobre um 
dos grupos mais afetados pela recente crise 
económico-financeira e para as trajetórias de 
24 jovens portugueses licenciados e inseridos no 
mercado de trabalho, onde enfrentam situações 
de estágios não remunerados, bolsas consecutivas, 
contratos a termo, recibos verdes e afins.

retratos da Precariedade
livRo de Renato miguel do caRmo e ana Rita 
matias
aPResentado PoR miguel cabRita e Rita Rato
16/05 QUi 18H30 CHiADo

em Peito à janela sem coração ao largo, antónio 
José borges apresenta-nos a experiência de um 
percurso exótico, ideológico e literário envolto 
de coragem, sensibilidade e beleza perante as 
suas viagens e digressões, quer as físicas quer as 
interiores.

Peito à janela seM coração ao larGo
livRo antónio José boRges 
aPResentado onésimo teotónio almeida
27/05 SEG 18H30 ColomBo

Joel neto decide regressar a Dois Caminhos, a 
sua terra natal na ilha terceira, depois de 20 anos 
a viver em lisboa. Juntamente com a sua esposa, 
catarina Ferreira de almeida, encontra o ambiente 
que necessitava para a produção de um romance.

a vida no caMPo: os anos 
da Maturidade
livRo de Joel neto
aPResentado PoR PedRo mexia
27/05 SEG 18H30 CHiADo

sea (ou sea3po, como também é 
conhecida) apresenta o seu álbum de 

estreia Dreamers. sea esteve envolvida 
directamente na composição e selecção de 
todos temas do álbum, tendo escrito ou co-
escrito letras de 8 canções. contou também 

com a ajuda de vários compositores e 
produtores nacionais.

(sessão de autógrafos exclusiva 
nos discos da artistas)

encontro coM sea
lançamento do disco “dReameRs”

17/05 SEX 18H30 ColomBo
30/05 QUi 19H00 CASCAiS

31/05 SEX 20H00 vASCo DA GAmA
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neste livro, grace partilha contigo os seus rituais 
diários para alcançar o equilíbrio entre o corpo, a 
mente e a alma. inspira-te nesta mulher de sorriso 
aberto e contagiante e acrescenta mais cor, saúde 
e alegria à tua vida.

alMa Feliz
livRo de gRace Kelly
25/05 SáB 17H30 ColomBo

com 54 anos de carreira profissional, pode 
faltar algum trabalho a um compositor e 

intérprete? Pode. este. Fernando tordo com 
os seus dezassete convidados leva-nos 

por uma história incomparável da música 
no nosso País.

encontro coM Fernando tordo
disco “duetos – diZ-me com quem cantas”

24/05 SEX 21H00 AlmADA
01/06 SáB 17H00 ColomBo
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histórias de amores intensos, trágicos ou 
verdadeiros, para descobrir no livro Amor e 
Poder, de diana, duquesa de cadaval, autora 
de outros títulos de sucesso como Eu, Maria Pia, 
Maria Francisca de Saboia, Mafalda de Saboia e 
Palácios e Casas Senhoriais de Portugal.

aMor e Poder - de cleóPatra a Grace 
kellY – 10 Grandes histórias de aMor
livRo de diana de cadaval
22/05 QUA 18H30 CASCAiS
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ana bacalhau, vitorino, sérgio godinho e 
Jorge benvinda juntam-se num álbum que 

recupera as canções da nossa infância.

canções de roda
com séRgio godinho, 

vitoRino e ana bacalhau 
conveRsa modeRada PoR nuno Pacheco

26/05 Dom 16H00 AlmADA
31/05 SEX 18H30 CHiADo

Fo
to

g
ra

fia
: a

ur
el

io
 v

a
sq

ue
z

neste livro, márcia d’orey, mais conhecida por 
Minniemars, partilha a sua história e traz-nos os 
seus pensamentos, notas, apontamentos que 
têm inspirado e feito sorrir milhares de seguidores 
no Instagram.

tudo é Possível. acredita.
livRo de máRcia d’oRey
aPResentado PoR caRla andRino e Rita 
RugeRoni
28/05 TER 18H30 CASCAiS

a segunda edição do offside lisboa está a chegar 
e traz consigo mais filmes, mais bola e muitas 
atividades. esta sessão é marcada pela presença 
de Fernando martinho, editor da revista brasileira 
Corner e a exibição do seu documentário Última 
Final. Por fim, Pedro Ribeiro, Pedro arcanjo e sofia 
oliveira comentam em direto a final da liga europa 
entre o arsenal e o chelsea.

oFFside lisboa
com FeRnando maRtinho.
comentáRios PoR PedRo RibeiRo, PedRo 
aRcanJo e soFia oliveiRa
29/05 QUA 18H00 CHiADo

One Soul é o álbum de estreia de sofia 
hoffmann, um delicado vitral onde brilham todas 
as cores da alma de sofia, mas é também um 
espelho onde todos os amantes de música 
podem ver o reflexo da sua alma. 

showcase soFia hoFFMann
disco “one soul”
30/05 QUi 18H30 CHiADo
30/05 QUi 21H30 vASCo DA GAmA
31/05 SEX 18H30 CASCAiS
31/05 SEX 21H30 ColomBo

Fica a conhecer o novo disco Verão dos gift 
que traz ecos de uma Primavera bem vivida 

e de uma passagem inspiradora por um Altar 
emblemático. o disco que inclui o novo single 
Verão tem sido apresentado nalguns dos mais 
emblemáticos teatros de todo o país e chega 

agora à Fnac.

the GiFt
lançamento do disco “veRão”

31/05 SEX 18H30 ColomBo
31/05 SEX 21H00 CHiADo

Fica a conhecer o novo disco Verão dos gift 
que traz ecos de uma Primavera bem vivida 

e de uma passagem inspiradora por um Altar 
emblemático. o disco que inclui o novo single 
Verão tem sido apresentado nalguns dos mais 
emblemáticos teatros de todo o país e chega 

agora à Fnac.

the GiFt
lançamento do disco “veRão”

31/05 SEX 18H30 ColomBo
31/05 SEX 21H00 CHiADo

Mercado dos Amores assinala 25 anos do percurso 
musical de Pedro mestre a cantar o alentejo e 
outros cantes do sul à viola campaniça. neste 
trabalho, Pedro mestre recria uma realidade na vida 
do cante alentejano e da viola campaniça, que 
tiveram como palco as feiras e mercados da região.

showcase Pedro Mestre
disco “meRcado dos amoRes”
01/06 SáB 17H00 CHiADo

os dois músicos de beja, acompanhados das suas 
guitarras, mostram uma dinâmica musical muito 
forte, cheia de melodias e ritmos contagiantes.

showcase Malino

01/06 SáB 17H00 CASCAiS
01/06 SáB 21H30 vASCo DA GAmA

com o sessar de atividade dos carismáticos mr. 
miyagi, Ricardo sá teve a necessidade imediata 
de continuar a fazer música. Rapidamente se 
juntou a ele Paulo escaleira para a bateria e 
assim nasceram os Pedaço mau. á medida que 
as músicas iam surgindo, resolveram completar a 
formação da banda com Katie sousa, nuno teles, 
Pedro bessa e Ricardo lima.

showcase Pedaço Mau

01/06 SáB 17H00 oEiRAS
01/06 SáB 22H00 CASCAiS
02/06 Dom 17H00 vASCo DA GAmA


