
FNAC AlFrAgide
20 sáb  17h00 showcase 
J JesUs Disco “Rebirth”
21 Dom  17h00 showcase 
RemNa Disco “Zona Zero”
27 sáb  17h00 
DemoNstRação JoGos 
De tabULeIRo Por morapiaf
21h30 showcase  
cosmóPoLIs
28 Dom  11h00 o caVaLos 
e eU Livro e projeto de aPcL 
– associação de Paralisia 
cerebral de Lisboa
 

FNAC AlmAdA
17 qUa  19h00 mIssão 
ImPossIVeL Filme de brian 
de Palma
18 qUI  18h00 as escoLhas 
Da maRIa Por experts FNac 
19 sex  22h00 showcase 
the DUst Disco “true, 
blood & Fire”
20 sáb  11h00 aULa De 
xaDReZ Por escola Futurix
21 Dom  11h00 toy stoRy
- os RIVaIs Filme de John 
Lasseter
16h30 coZINha mexIcaNa
workshop por mariana 
Negrette
23 teR  15h00 Le LIVRe De 
Poche
24 qUa  18h00 GUIa De 
FeRIas FNac as melhores 
dicas para as suas férias
25 qUI  18h00 o LIVRo Da 
qUINZeNa a escolha da 
nossa expert susana Gomes
26 sex  20h30 woRkshoP 
FotoGRaFaR com 
teLemóVeL Por FNac 
expert
27 sáb  16h30 com os 
meUs botões Livro de 
Gilberto cordeiro

22h00 showcase 
aFoNso baGaGeIRa Disco 
“minha Gente”
28 Dom  11h00 toy stoRy 2
- em bUsca De wooDy 
Filme de John Lasseter
18h00 Das JóIas NeGRas 
Do ImPeRIo às JóIas Da 
teRRa Livro de edgar teles
30 teR  15h00 DIa PaRa bts
tributo à mais famosa 
banda coreana
31 qUa  19h00 o mUNDo 
qUe me coNFUNDe Livro 
de Inês afonso

FNAC CASCAiS
18 qUI  19h30 VIVa La VIDa 
– VIVeR com PRoPósIto, 
PoRqUe a VIDa é coIsa 
RaRa! Livro de miguel de 
sousa major 
21 Dom  11h00 hoRa Do 
coNto Por Vera morazzo 
17h00 showcase o GaJo 
Disco “as 4 estações d’o 
Gajo”
26 sex  22h00 showcase 
RemNa Disco “Zona Zero”
27 sáb  16h00 a mINha mãe 
GaLINha Livro de sandra 
carvalho e Paula brásio
28 Dom  11h00 hoRa Do 
coNto Por Vera morazzo

FNAC ChiAdo
17 qUa  18h30 the LaZy 
FaIthFUL Disco “Nice Price” 
18 qUI  18h30 a cIDaDe Das 
bIcIcLetas Livro de enga 
Paula teles, apresentado 
pelo secretário estado 
mobilidade, eng. José 
mendes 
19 sex  18h30 showcase 
FaDo ao PIaNo Por Daniel 
Delaunay & Leonor Duart

20 sáb  16h00 cINecaFé 
FNac Por Ricardo andrade 
e Rita telhada
21 Dom  17h00 showcase 
aRthUR meLo Disco “Força”
22 seG  18h30 shIowcase 
cosmóPoLIs
25 qUI  18h30 showcase 
RemNa Disco “Zona Zero”
26 sex  18h30 showcase 
RIta abRaNches Disco 
“Vida e Nuvem”
27 sáb  18h30 
soUND+VIsIoN maGaZINe 
– wooDstock, 50 aNos  
Por João Lopes e Nuno 
Galopim
29 seG  18h30 showcase 
saRa aLhINho Disco “ton 
Di Petu” 
31 qUa  18h30 showcase 
aPRIL maRmaRa Novo 
talento FNac 2019 Disco 
“New home”

FNAC Colombo
16 qUI  18h30 toP 5
Livro de ana Gomes. 
apresentado por Vanessa 
martins. 
17 qUa  18h30 showcase 
the LaZy FaIthFUL Disco 
“Nice Price“ 
18 qUI  18h30 showcase 
aRthUR meLo Disco “Força”
20 sáb  19h00 coZINha 
moçambIcaNa Livro de de 
Jeny sulemange
21 Dom  11h30 hoRa Do 
coNto com ana cravo e 
mónica Pinto
22 seG  18h30 shIowcase 
RUssa
24 teR  18h30 atRaVés Da 
NoIte Filme de woody allen
25 qUI  18h30 hoLLywooD 
eNDING Filme de woody 
allen

26 sex  18h30 showcase 
cosmóPoLIs
27 sáb  18h30 showcase 
qUID single “Portugal”
28 Dom  11h30 hoRa Do 
coNto com edite Vicente
29 seG  11h30 a maLDIção 
Do escoRPIão Filme de 
woody allen
30 teR  19h00 PeRFUme 
Das PaLaVRas Livro de 
antónio sem. apresentado 
por mário máximo e cláudio 
Rebordão
31 qUa  18h30 baLas 
sobRe a bRoaDway Filme 
de woody allen

FNAC oeirAS
18 qUI  18h30 PoesIa à 
qUINta FeIRa Leitura de 
poemas de Fernando 
Namora 
20 sáb  15h00 comPReI 
Uma ReFLex... e aGoRa ?
workshop de iniciação à 
fotografia com máquinas 
reflex
21 Dom  11h00 amIGos Das 
estReLas hora do conto 
por Inês blanc
17h00 showcase aFoNso 
baGaGeIRa
Disco “minha Gente”
25 qUI  18h45 woRkshoP 
De yoUtUbeR Por happy 
code
26 sex  19h00 caNcRo 
Da PRóstata, como 
PReVeNIR, qUaNDo 
aVaLIaR talk P-Race, 
Prostate Race, corrida da 
Próstata: Porquê? Para quê?
27 sáb  17h00 showcase 
baDweatheR Disco “highly 
contagious”

FNAC 
vASCo dA gAmA

16 teR  17h00 ReGResso 
ao FUtURo Filme de Robert 
Zemeckis 
17 qUa  17h00 ReGResso 
ao FUtURo - II Filme de 
Robert Zemeckis
18 qUI  21h30 showcase 
the LaZy FaIthFUL Disco 
“Nice Price” 
19 sex  17h00 o assassÍNIo 
De Jesse James Filme de 
andrew Dominik
20 sáb  17h00 
aLoJameNto LetaL Livro 
de álvaro Filho
21 Dom  16h00 astéRIx & 
obéLIx: ao seRVIço De 
sUa maJestaDe Filme de 
Laurent tirard
22 seG  17h00 DIas De 
temPestaDe Filme de tony 
scott
23 teR  17h00 coLateRaL
Filme de michael mann
24 qUa  17h00 toP GUN: 
ases INDomáVeIs Filme de 
steven spielberg
25 qUI  17h00 a GUeRRa 
Dos mUNDos Filme de 
steven spielberg
26 sex  19h00 cINDeReLa 
sobRe RoDas Livro de Rita 
teodoro
27 sáb  17h00 showcase 
RemNa Disco “Zona Zero”
28 Dom  11h00 showcase 
J JesUs Disco “Rebirth”
29 seG  17h00 mIssão 
ImPossÍVeL Filme de brian 
de Palma
30 teR  17h00 mIssão 
ImPossÍVeL 2 Filme de John 
woo
31 qUa  17h00 mIssão 
ImPossÍVeL 4 – oPeRação 
FaNtasma Filme de brad 
bird

FNAC ubbo

21 Dom  11h00 hoRa Do 
coNto com Pedro tomaz
27 sáb  18h00 showcase J 
JesUs Disco “Rebirth”
28 Dom  18h30 showcase 
saRa aLhINho Disco “ton 
Di Petu”
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showcase russa

NoVo taLeNto FNac 2019

fnac.pt/culturafnac

eventos já disponíveis na app
App CArtão FNAC

entrada gratuita
PaVILhão caRLos LoPes
parQue eduardo vii

14 Set

a banda lisboeta vem ao palco FNac apresentar 
o novo tema Portugal, que marca o inicio de uma 
nova viagem a caminho do segundo álbum de 
originais. Portugal é assim o tema de abertura a 
novas sonoridades, a uma Portugalidade muito 
portuguesa.

showcase Quid
sINGLe “PoRtUGaL”
27/07 SáB 19H00 ColomBo

No mundo atual é difícil encontrarmos alguém 
que pense exatamente como nós. a diversidade
de opiniões, de ações, de maneiras de ser e de
crer, alimenta esta ideia de “singularidade”. o 
mundo avança a uma velocidade exorbitante,
e nós, jovens, vamos tentando acompanhá-lo.

o Mundo Que Me confunde
LIVRo De INês aFoNso
31/07 QUA 19H00 AlmADA

april marmara é o nome com que beatriz Diniz 
assina canções que carregam elegância na 
voz e um tom onírico, contador de epopeias 
imaginadas e romances vividos e prima por 
demonstrar um dom natural - e por isso muito 
honesto - na composição. Depois de fazer parte 
da coletânea NtF2019 apresenta o seu LP de 
estreia New home.

showcase april MarMara (ntf2019)
DIsco “New home”
31/07 QUA 18H30 CHiADo

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

a cantora e compositora sara alhinho é uma 
artista com uma identidade musical muito 
própria que apresenta agora o seu mais 
recente projeto com novas composições.

showcase sara alhinho
DIsco “toN DI PetU”

28/07 Dom 18H30 UBBo
29/07 SEg 18H30 CHiADo

João Jesus regressa a Portugal com o terceiro
álbum Rebirth. Definindo-se como um heartist
e sem se limitar a um único estilo musical, as
suas composições são uma fusão única 
de reggae, pop e hip-hop, com uma forte 
mensagem pessoal, espiritual, social e política.

showcase j jesus
DIsco “RebIRth”
20/07 SáB 17H00 AlFRAgiDE 
27/07 SáB 18H00 UBBo
28/07 Dom 17H00 vASCo DA gAmA
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Neste livro, a autora sistematizou informação 
relacionada com o planeamento e o projeto de 
ciclovias, ao longo de cerca de 12 anos de trabalho 
na mPt. esta Gramática, eternamente inacabada, 
terá uma dinâmica de atualizações em tudo 
idêntica à própria energia que as cidades emanam.

a cidade das Bicicletas
LIVRo De eNGa PaULa teLes, aPReseNtaDo 
PeLo secRetáRIo estaDo mobILIDaDe, eNG. 
José meNDes
18/07 QUi 18H30 CHiADo

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
19/07 SEX 18H30 CHiADo

os the Dust são um trio de bons rapazes que se 
uniram com um amor em comum: a música! Dão 
vida a uma dualidade que se reflecte no próprio 
nome da banda em contraposição com a 
sonoridade que traçam. a aura que emana deles 
é algo genuíno, directo, rápido e eficiente.

showcase the dust
DIsco “tRUe, bLooD & FIRe”
19/07 SEX 22H00 AlmADA

Ricardo andrade e Rita telhada falam sobre as 
estreias nas salas de cinema portuguesas.

cinecafé fnac
PoR RIcaRDo aNDRaDe e RIta teLhaDa
20/07 SáB 16H00 CHiADo

o vasto trabalho desenvolvido por Pedro 
Nogueira para a execução deste livro apoiou-se 
em vários depoimentos oferecidos por relevantes 
personalidades do futebol português, a que 
depois juntou histórias reais e dados objetivos, 
desvendando com minúcia os motivos pelos 
quais tanto os jogadores como os clubes 
recorrem aos serviços dos agentes.

aGente de joGadores
LIVRo De PeDRo NoGUeIRa
18/07 QUi 20H00 ColomBo

toP 5 é o livro que incentiva a dar os primeiros 
passos para um estilo de vida mais saudável e 
descomplicado. consumo consciente, corpo e 
atividade física, equilíbrio emocional, beleza e 
bem-estar e alimentação são os cinco grandes 
temas que a autora aborda através de um 
conjunto de conselhos, dicas e receitas para 
viver mais com menos complicação.

top 5
LIVRo De aNa Gomes.
aPReseNtaDo PoR VaNessa maRtINs.
16/07 TER 18H30 ColomBo

acompanhada por khalid aziz, seu marido 
e coproprietário do restaurante, a chef Jeny 
apresenta um livro único no mercado português, 
que explora não só a cozinha moçambicana, como 
também os vários sabores da gastronomia africana.

cozinha MoçaMBicana
LIVRo De De JeNy sULemaNGe
20/07 SáB 19H00 ColomBo

Rossio, santa apolónia, alcântara-terra e 
cais do sodré são As 4 Estações d’O GAJO. 

Uma nova viagem a bordo de uma Viola 
campaniça de apetência singular para 

melodias e paisagens sonoras que evocam 
uma Portugalidade que remonta a um 

tempo ainda antes de Portugal ser Portugal. 

showcase o Gajo
DIsco “as 4 estações D’o GaJo “

21/07 Dom 17H00 CASCAiS

a pianista e compositora Rita abranches 
apresenta o seu segundo álbum Vida e Nuvem, 
acompanhada pelo actor Pedro walter e pelos 
músicos José antónio sousa (acordeão), João 
alves (contrabaixo) e bruno coelho (percussão), 
numa viagem original e cinematográfica por 
várias atmosferas.

showcase rita aBranches
DIsco “VIDa e NUVem”
26/07 SEX 18H30 CHiADo

o cancro da próstata é o cancro mais frequente 
nos homens, nos países ocidentais. atuar 
atempadamente, na prevenção e diagnóstico 
precoce, é fundamental. Nesta sessão, vamos 
desmistificar, esclarecer e informar sobre o que 
podemos fazer para prevenir esta doença e 
melhorar a qualidade de vida de quem a enfrenta.

cancro da próstata, coMo prevenir, 
Quando avaliar
P-Race, PRostate Race, coRRIDa Da PRóstata: 
PoRqUê? PaRa qUê?
26/07 SEX 19H00 oEiRAS

agosto de 1969, acontecia o festival dos 
“três dias de paz e amor”, passado meio 

século, Nuno Galopim e João Lopes revisitam 
as memórias de woodstock, percorrendo 

também um pouco da história dos grandes 
concertos de rock.

sound+vision MaGazine  
WooDSToCk, 50 ANoS

PoR João LoPes e NUNo GaLoPIm
27/07 SáB 18H30 CHiADo

este livro mostra como um menino com diabetes 
vive a sua vida em casa, na escola e como os seus 
amigos conseguem ajudar a lidar/controlar esta 
patologia da forma mais natural e normal possível.

coM os Meus Botões
LIVRo De GILbeRto coRDeIRo
27/07 SáB 16H30 AlmADA

the Lazy Faithful são o tommy, o João 
Ramos, o Zandré e o miguel. apresentam 

na FNac o seu rock barroco com o terceiro 
álbum Nice Price, resultante das mais 
recentes experiências da banda, da 

residência artística que realizaram, em 
outubro último, no município de monção e 

das muitas colaborações que têm feito.

showcase the lazy faithful
DIsco “NIce PRIce”

17/07 QUA 18H30 CHiADo
17/07 QUA 21H30 ColomBo

18/07 QUi 21H30 vASCo DA gAmA

Para tentar provar a inocência, o empresário 
recorre aos serviços de Nuno cobra, um escritor 
português de romances policiais, que decorrem 
em gélidas paisagens nórdicas e cujo vilão age 
da mesma forma que o frio assassino lisboeta.

alojaMento letal
LIVRo De áLVaRo FILho
20/07 SáB 17H00 vASCo DA gAmA

Vem aprender a tirar melhores fotografias com o 
teu telemóvel com as dicas de enquadramento e 
técnicas de captura de imagem que temos para 
te ensinar.

workshop fotoGrafar coM 
teleMóvel
PeLo FNac exPeRt RIcaRDo baNoN
26/07 SEX 20H30 AlmADA
13/07 SáB 22H00 CASCAiS
14/07 Dom 17H00 vASCo DA gAmA

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 com 
máqUINas ReFLex
20/07 SáB 15H00 oEiRAS

A Minha mãe Galinha é uma história divertida, 
protagonizada por animais de uma quinta e que 
tem, como personagem principal, o pintainho 
Pirolito. Um dia, o Pirolito desobedece à sua mãe 
galinha, e a aventura que o espera vai trazer-lhe 
uma lição verdadeiramente surpreendente.

a Minha Mãe Galinha
LIVRo De  saNDRa caRVaLho e PaULa bRásIo
27/07 SáB  16H00 CASCAiS

a rapper portuguesa ganhou maior destaque em 
2018, quando lançou um dos primeiros álbuns de 
trap consciente do país, Catarse. Foi então notícia 
nos meios de comunicação nacionais e atuou em 
eventos como o Festival F, super bock em stock 
ou Festival termómetro. o tema O Teu Abraço, foi 
distinguido com o primeiro prémio no concurso 
Novos talentos FNac 2019, na categoria de música.

showcase russa
NoVo taLeNto FNac 2019
23/07 TER 18H30 ColomBo

Dentro da quinzena dedicada ao mexico vamos 
realizar um workshop de cozinha mexicana com 
quem sabe mesmo... uma mexicana.

cozinha Mexicana
com maRIaNa NeGRette
21/07 Dom 16H30 AlmADA

Vem ter uma aula de xadrex na FNac almada 
com a escola Futurix liderada pelo professor 
modeste mendes.

aula de xadrez
com escoLa FUtURIx
20/07 SáB 11H00 AlmADA

Um dos grandes nomes da nova geração de 
música africana, atuou o ano passado no 

South by Southwest, levando ainda mais longe 
as suas raízes da Guiné bissau e senegal, com 
passagem por cabo Verde. apresenta hoje no 

Fórum FNac o seu novo disco Zona Zero.

showcase reMna
DIsco “ZoNa ZeRo”

19/07 SEX 18H30 ColomBo
21/07 Dom 17H00 AlFRAgiDE

25/07 QUi 18H30 CHiADo
26/07 SEX 22H00 CASCAiS

27/07 SáB 17H00 vASCo DA gAmA

arthur melo apresenta ao vivo na FNac um disco 
com influências de grandes nomes da mPb 
tais como erasmo carlos, caetano Veloso sem 
escapar das influências dos grandes expoentes 
da world music, bob Dylan e os Rolling stones que 
marcaram a década de 60 e início dos anos 70. 

showcase arthur Melo
DIsco “FoRça”
18/07 QUi  18H30 ColomBo
21/07 Dom  17H00 CHiADo

a voz de afonso bagageira e a guitarra clássica, 
fazem-se deambular entre o universo da 
world music e a canção popular, com a alma 
portuguesa bem notória nas suas composições 
e arranjos.

showcase afonso BaGaGeira
DIsco “mINha GeNte”
21/07 Dom 17H00 oEiRAS
27/07 SáB 22H00 AlmADA

a música de Izza transita entre a poesia e 
o caos através de canções de autoria da 

própria cantora. entre o indie pop e a mpb, 
cosmópolis aborda a vida na metrópole com 
suas urgências e sentimentos como solidão e 
amores efémeros, extraindo a essência bela 

e profusa de um quotidiano urbanizado.

showcase cosMópolis

22/07 SEg 18H30 CHiADo
26/07 SEX 18H30 ColomBo
27/07 SáB 21H30 AlFRAgiDE

este projeto nasce de uma tempestade 
localizada no coração de Loulé e trazem consigo 
ventos de música alternativa, a pingos de 
ambientes instrumentais e eletrizantes riffs de 
guitarra, temperados a vocais cristalinos.

showcase Badweather
DIsco “hIGhLy coNtaGIoUs”
27/07 SáB 17H00 oEiRAS


