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fnac.pt/culturafnac

fnaC  
algarveshopping

16 qua  18h00 The BeaTles 
anThology episódio 1
17 qui  18h00 The BeaTles 
anThology episódio 2
18 sex  18h00 The BeaTles 
anThology episódio 3
19 sáB  16h00 showcase 
glauco césar segundo
disco “grimório”
20 dom  16h00 showcase 
Fuza Flows
18h00 o ÚlTimo da Fila 
livro de marlon queiroz
21 seg  18h00 The BeaTles 
anThology episódio 4
22 Ter  18h00 The BeaTles 
anThology episódio 5 
23 qua  18h00 The BeaTles 
anThology episódio 6
24 qui  18h00 The BeaTles 
anThology episódio 7
25 sex  18h30 clássicos 
do Vinil dead combo – 
lusitania Playboys
26 sáB  16h00 PalesTra 
reFlecT Por Pedro Pinto
27 dom  11h30 os 
monsTros das caixas
Filme de anthony stacchi e 
graham annable
28 seg  18h00 The BeaTles 
anThology episódio 8
29 Ter  18h00 The BeaTles 
anThology episódio 9
30 qua  18h00 The BeaTles 
anThology episódio 10
31 qui  21h30 showcase 
Brasa doirada

exPosição  atÉ 
06/01/2020 maraTona 
FoTográFica algarVe 
19 Fotografias de vários 
autores

fnaC faro

16 qua  18h00 whiPlash 
– nos limiTes Filme de 
damien chazelle
17 qui  18h00 aula de 
guiTarra Por Turma do 
Violão
18 sex  21h30 crescer Por 
denTro como funciona o 
coaching individual?
19 sáB  16h00 oBesidade 
inFanTil e sedenTarismo
combater o edentarismo 
para combater as doenças
20 dom  11h30 os 
monsTros das caixas
Filme de anthony stacchi e 
graham annable
18h00 la la land: 
melodia de amor Filme de 
damien chazelle
21 seg  18h00 assim nasce 
uma esTrela Filme de 
Bradley cooper
22 Ter  18h00 geT on uP 
- a hisTória de James 
Brown Filme de Tate 
Taylor 
23 qua  18h00 ray Filme de 
Taylor hackford
24 qui  18h00 aula de 
guiTarra Por Turma do 
Violão
25 sex  18h00 Bohemian 
rhaPsody Filme de Bryan 
singer
26 sáB  18h00 walk The 
line Filme de James 
mangold
27 dom  18h00 chicago
Filme de rob marshall
28 seg  18h00 amadeus
Filme de milos Forman
29 Ter  18h00 serenaTa à 
chuVa Filme de gene kelly
30 qua  18h00 mÚsica no 
coração Filme de robert 
wise

31 qui  18h00 aula de 
guiTarra Por Turma do 
Violão
21h30 culTura geek FesT– 
FesTiVal da culTura geek, 
horror ediTion Por sê 
mais sê melhor e clube mTg 
olhão
 
exPosição  atÉ 
06/01/2020 mares 
Fotografias de rui Brites de 
sousa

fnaC Évora

19 sáB  16h00 o ÚlTimo da 
Fila livro de marlon queiroz
18h00 PermiTe-Te ViVer 
livro de inês mota Batista 
20 dom  11h00 hora do 
conTo Por Vera santos
17h00 ser suPer mãe é 
uma TreTa livro de susana 
almeida
27 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 16>31 out 2019

Glauco césar seGundo

ao ViVo
GRimóRio

eventos já disponíveis na app
app Cartão fnaC

assiste à apresentação oficial e sabe mais sobre o 
que vai acontecer neste evento que acontece no 
dia 9 de novembro no iPdJ, em Faro. mascara-te 
a rigor nesta noite de halloween, participa no 
concurso de cosplay e habilita-te a ganhar um 
prémio em pleno Forum Fnac.

cultura Geek Fest - Festival da 
cultura Geek, Horror edition
Por sê mais sê melhor e cluBe mTg olhão
31/10 qui 21H30 fARo

este grupo de cante alentejano apresenta uma musicalidade muito 
própria, procurando de certa forma reinventá-lo, sem ferir as suas origens. 
além da componente musical, alia momentos de humor sobre temas do 

quotidiano entre as músicas.

sHowcase Brasa doirada

31/10 qui 21H30 AlGARvEsHoppiNG

uma inspiradora história de vida, contada na 
primeira pessoa. da escola à música, da vida 
à morte… um exemplo de superação. deixa-te 
inspirar pela história do Pedro, numa viagem pelo 
difícil percurso até ao sonho.

palestra reFlect
Por Pedro PinTo
26/10 sáb 16H00 AlGARvEsHoppiNG
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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. o que faz do coaching 
uma ferramenta tão poderosa? descobre a 
resposta a esta e a mais outras perguntas nesta 
apresentação.

crescer por dentro
como Funciona o coaching indiVidual?
18/10 sEx 21H00 fARo

assiste a esta apresentação do grupo gymnasium 
onde é demonstrado como o comportamento 
sedentário pode criar problemas de saúde. 
descobre dicas e estratégias de como o exercício 
físico e uma alimentação saudável podem 
contribuir para uma melhor condição de vida.

Gymnasium oBesidade inFantil
comBaTer o sedenTarismo Para comBaTer 
as doenças
19/10 sáb 16H00 fARo

do rock ao rap, do reggae ao r&b, este projeto 
musical de oito elementos tem raízes na vila 
piscatória da Fuzeta. não percas esta banda 
que promete marcar com a sua panóplia de 
paladares musicais.

sHowcase Fuza Flows

20/10 Dom 16H00 AlGARvEsHoppiNG

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
17, 24 E 31/10 qui 18H00 fARo

glauco césar segundo lança o novo álbum
Grimório, repleto de simbolismo e poesia forte. o 
pianista e compositor brasileiro apresenta hoje no 
Fórum Fnac as suas músicas que falam do que 
há de inconsciente e profundo em nós.

sHowcase Glauco césar seGundo
disco “grimório”
19/10 sáb 16H00 AlGARvEsHoppiNG

a história de um garoto pobre, criado 
numa zona marginal do rio de Janeiro. um 
retrato impressionante de uma sociedade 

profundamente desigual, onde muitas vezes se
nasce e se morre sem hipóteses de fugir à 

pobreza e ao crime.

o Último da Fila
liVro de marlon queiroz

19/10 sáb 16H00 évoRA
20/10 Dom 18H00 AlGARvEsHoppiNG

os monstros das caixas
Filme de anThony sTacchi e graham annaBle
20/10 Dom 11H30 fARo
27/10 Dom 11H30 AlGARvEsHoppiNG

os monstros das caixas são abomináveis seres
que habitam os esgotos de Ponte de queijais, e
que de noite rastejam para fora das sarjetas e
roubam crianças e queijos. Pelo menos é esta a
lenda em que os cidadãos sempre acreditaram.

Hora do conto
Por Vera sanTos
20 E 27/10 Dom 11H00 évoRA

a hora do conto é um evento oferecido pela 
Fnac évora, direcionado para os mais pequenos, 
onde a cada domingo é contada uma historia 
cheia de animação e muita alegria.

este livro desvenda a vida de várias maneiras, mostra várias realidades
e procura indentificar o leitor com alguns dos seus textos. Permite-te

Viver pretende mostrar que a vida vale a pena ser vivida e que não tens
apenas de existir mas sim de viver e de mostrares a ti mesmo.

permite-te viver
liVro de inês moTa BaTisTa

19/10 sáb 16H00 évoRA

nesta noite tens a oportunidade de escutar, em vinil, num sistema de som 
de alta-fidelidade, o disco dos dead combo, Lusitania Playboys.

clássicos do vinil
dead comBo – lusiTania PlayBoys
25/10 sEx 18H30 AlGARvEsHoppiNG

a maternidade é um milagre. outras vezes é 
apenas uma enorme dor de cabeça. susana 
almeida, famosa nas redes sociais por escrever 
sem filtros e com humor, sobre o que é ser mãe, 
lança o seu primeiro livro.

ser super mãe é uma treta
liVro de susana almeida
20/10 Dom 17H00 évoRA

/fnacportugal consulta toda a programação Fnac em fnac.pt/culturafnac /fnacportugal


