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fnaC  
algarveshopping
01 ter  18h00 Castelo 
no Céu Filme de Hayao 
Miyazaki
02 qua  18h00 Contos de 
terraMar Filme de Goro 
Miyazaki
03 qui  18h00 MeMórias 
de onteM Filme de isao 
takahata
04 sex  21h30 sHowCase 
Gabriella-la-la
05 sáb  18h30 CoMprei 
uMa reFlex…e aGora?
workshop de iniciação à 
Fotografia com Máquinas 
reflex
06 doM  15h00 Hora do 
Conto por sofia Cação, 
Fluffy Hugs - Kids up
07 seG  18h00 a ViaGeM de 
CHiHiro Filme de Hayao 
Miyazaki
08 ter  18h00 o Castelo 
andante Filme de Hayao 
Miyazaki 
09 qua  18h00 a Colina 
das papoilas Filme de 
Goro Miyazaki
10 qui  18h00 poMpoKo
Filme de isao takahata
11 sex  18h00 ClássiCos 
do Vinil tim Maia – tim 
Maia
12 sáb  15h00 sHowCase 
João Violão & CoMpanHia
13 doM  16h00 sHowCase 
Cata-Vento disco 
“estórias & memórias”
14 seG  18h00 KiKi a 
aprendiz de FeitiCeira
Filme de Hayao Miyazaki
15 ter  18h00 totoro
Filme de Hayao Miyazaki

exposição  atÉ 
06/01/2020 Maratona 
FotoGráFiCa alGarVe 
19 Fotografias de vários 
autores

fnaC faro
01 ter  18h00 Castelo 
no Céu Filme de Hayao 
Miyazaki
02 qua  18h00 Contos de 
terraMar Filme de Goro 
Miyazaki
03 qui  18h00 aula de 
Guitarra por turma do 
Violão
04 sex  21h00 CresCer 
por dentro workshop 
de mindfulness por Marta 
lopes
05 sáb  16h00 aMar, 
CozinHar e partilHar 
showcooking com rita 
Malvar e em parceria com 
Moulinex 
18h30 sHowCase 
Gabriella-la-la
06 doM  11h30 MelHores 
aMiGos livro de susana 
Gonçalves
16h00 e se Fosses tu? 
livro de ana Marta Fidalgo
07 seG  18h00 a ViaGeM de 
CHiHiro Filme de Hayao 
Miyazaki
08 ter  18h00 o Castelo 
andante Filme de Hayao 
Miyazaki 
09 qua  14h00 deixa-
Me Contar-te por lígia 
boldori
10 qui  18h00 aula de 
Guitarra por turma do 
Violão
11 sex  18h30 CaFé CoM 
letras edificado urbano e 
património
12 sáb  16h00 o YôGa na 
aliMentação por Yôga 
Fusion
18h30 sHowCase Cata-
Vento disco “estórias & 
memórias”
13 doM  16h00 uM bolo 
por seMana 52 receitas 
para um ano de bolos por 
rita nascimento

14 seG  18h00 KiKi a 
aprendiz de FeitiCeira
Filme de Hayao Miyazaki
15 ter  18h00 totoro
Filme de Hayao Miyazaki

exposição  atÉ 
06/01/2020 Mares 
Fotografias de rui brites de 
sousa

fnaC Évora
05 sáb  16h00 uM bolo 
por seMana 52 receitas 
para um ano de bolos por 
rita nascimento
06 doM  11h00 Hora do 
Conto por Vera santos
12 sáb  18h00 porque 
ViVeMos livro de Kentetsu 
takamori, daiji akehashi e 
Kentaro ito 
13 doM  11h00 Hora do 
Conto por Vera santos

exposição  atÉ 
06/01/2020 “wHen a sHip 
Goes bY” Fotografias de 
inês Marinho novos talentos 
FnaC 2018

Calendário 01>15 out 2019

amar, cozinhar e partilhar

showcookiNg com RiTA mAlvAR
Em pARcERiA com mouliNEx

eventos já disponíveis na app
app Cartão fnaC

os Cata-Vento, são a nova banda pop/rock/
blues, com originais em português e aflorando 
vários estilos (daí o seu nome), embora mantendo 
uma identidade sonora vincada. editaram 
recentemente o seu álbum de estreia estórias & 
memórias que nos apresentam no Fórum FnaC.

showcase cata-vento
disCo “estórias & MeMórias”
12/10 sáb 18h30 fARo
13/10 Dom 16h00 AlgARvEshoppiNg

quando duas raparigas se mudam para o 
campo para estarem perto da sua mãe em 
convalescença, passam por aventuras com os 
fantásticos espíritos da floresta que vivem ali perto.

totoro
FilMe de HaYao MiYazaKi
15/10 TER 18h00 AlgARvEshoppiNg E fARo

partindo de Porque Vivemos, obra onde um professor de budismo, 
um psicoterapeuta e um filósofo apontam um caminho possível para 
encontrar a paz interior e enfrentar as contrariedades do quotidiano. 

João Magalhães, presidente da associação portuguesa de reiki e o prof. 
Mauro nakamura abordam o tema da felicidade e o sentido da vida.

porque vivemos
liVro de Kentetsu taKaMori, daiJi aKeHasHi e Kentaro ito

12/10 sáb 18h00 évoRA
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a FnaC e a Veículo de ideias dão-te as melhores 
dicas sobre psicologia, coaching e formação 
pessoal e de equipas. não percas esta primeira 
sessão que incidirá sobre o tema Mindfulness.

crescer por dentro
worKsHop de MindFulness por Marta lopes
04/10 sEx 21h00 fARo

Custa-lhe começar a semana? Fica melancólico 
à medida que o domingo chega ao fim? o seu fim 
de semana passa a correr e a semana a rastejar? 
isso é falta de vitamina b – b de bolo, claro! Com 
as infalíveis receitas e eficazes dicas de rita 
nascimento, Um Bolo por Semana oferece receitas 
de bolos para todos os apetites e ocasiões.

um Bolo por semana
52 reCeitas para uM ano de bolos  
por rita nasCiMento
05/10 sáb 16h00 évoRA
13/10 Dom 16h00 fARo

ao demonstrar influências do folk e 
do country, a cantora e compositora 

Gabriella-la-la partilha a sua mensagem 
sobre acreditarmos em nós próprios.

showcase GaBriella-la-la

04/10 sEx 21h30 AlgARvEshoppiNg
05/10 sáb 18h30 fARo

a FnaC, em parceria com a direção regional de 
Cultura do algarve e a biblioteca da universidade 
do algarve, apresenta mais uma sessão que 
contará com a presença de teresa Valente (CMF/
ualg) e rui parreira (drCalg).

café com letras
ediFiCado urbano e patriMónio
11/10 sEx 18h30 fARo

participa nesta sessão, dedicada aos mais 
pequenos, onde será contada uma história cheia 
de animação e muita alegria.

hora do conto
por Vera santos
06 E 13/10 Dom 11h00 évoRA

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
05/10 sáb 18h30 AlgARvEshoppiNg

nesta noite tens a oportunidade de escutar, em 
vinil, num sistema de som de alta-fidelidade, o 
disco homónimo de tim Maia.

clássicos do vinil
tiM Maia – tiM Maia
11/10 sEx 18h30 AlgARvEshoppiNg

a FnaC e a escritora ligia boldori contam as 
histórias do plano nacional de leitura para o 3o 
ano de escolaridade.

deixa-me contar-te
por líGia boldori
09/10 quA 14h00 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
03 E 10/10 qui 18h00 fARo

ana Marta Fidalgo é uma adolescente que 
nasceu com paralisia cerebral e resolveu 

escrever um livro sobre pormenores inéditos da 
sua vida, desde que nasceu até a atualidade. 

revela o quanto luta para ter uma vida 
mais independente e conseguir superar os 
obstáculos que lhe aparecem pela frente.

e se fosses tu?
liVro de ana Marta FidalGo

06/10 Dom 16h00 fARo

em conformidade com o evento Surf & 
Fitness, que acontece no Fórum algarve, 

descobre como o Yôga pode estar 
associado à alimentação.

o YôGa na alimentação
por YôGa Fusion

12/10 sáb 16h00 fARo

hora do conto
por soFia Cação, FluFFY HuGs - Kids up
06/10 Dom 15h00 AlgARvEshoppiNg

a FnaC promove, em parceria com sofia Cação, 
formada em educação de infância e facilitadora 
de yoga, uma Hora do Conto que tem por base 
o desenvolvimento pessoal na infância.

melhores amiGos
liVro de susana GonçalVes
06/10 Dom 11h30 fARo

esta é uma história sobre um menino que um 
dia ficou triste e como os seus amiguinhos o 
vão tentar ajudar. Vem descobrir como o amor 
e a solidariedade fazem magia para resolver o 
enigma e a luz entrar nos corações.

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 & companhia

12/10 sáb 15h00 AlgARvEshoppiNg 

ao levar crianças e pais na fascinante viagem 
da roda dos alimentos, a autora promove a 
alimentação saudável. privilegia ingredientes 
frescos e sazonais e é com a premissa de amar a 
cozinha que irá partilhar as melhores receitas de 
outono, com inspiração no Halloween, em plena 
FnaC Home.

amar, cozinhar e partilhar
sHowCooKinG CoM rita MalVar 
eM parCeria CoM Moulinex
05/10 sáb 16h00 fARo
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