
calendário 16>31 out 2019

Fnac coimbra

16 qua  18h30 WaRCRaFT 
– O pRimeiRO enCOnTRO 
de dOis mundOs Filme de 
duncan Jones
17 qui  18h30 T ROn – O 
LegadO Filme de Joseph 
Kosinski
18 sex  18h30 LegO 2  – O 
FiLme Filme de mike mitchell
19 sáb  11h30 aTeLiÊ de 
ORigami pOR Happy Kami
18h00 sHOWCase Z-minOR 
disco “ugly Z Loop breaker”
20 dOm  11h30 WORKsHOp 
sCienCe 4 yOu
16h00 sHOWCase CapiTain 
bOy
21 seg  18h30 Ready 
pLayeR One Filme de 
steven spilberg 
22 TeR  18h30 FORÇa RaLpH 
Filme da disney
23 qua  18h30 pRÍnCipe 
da pÉRsia – as aReias dO 
TempO Filme de mike newell
24 qui  18h30 TOmb RaideR 
Filme de Roar uthaug
25 sex  18h30 deTeTiVe 
piKaCHu Filme de Rob 
Letterman 
26 sáb  11h30 sHOWCase 
aCademia de mÚsiCa de 
COimbRa
15h30 sHOWCase 
aCademia de mÚsiCa de 
COimbRa
27 dOm  16h00 
inTeRVenÇÃO 
COLabORaTiVa de TeRapia 
da FaLa na ORTOdOnTia
Livro de Joana Carvalho
28 seg  18h30 angRy 
biRds: O FiLme Filme de 
Clay Kaytis e Fergal Reilly
29 TeR  18h30 O FanTásTiCO 
HOmem-aRanHa Filme de 
marc Webb

30 qua  18h30 baTman 
Filme de Tim burton 
31 qui  18h30 assassin’s 
CReed Filme de Justin Kurzel
 

Fnac leiria

16 qua  21h00 CLube de 
LeiTuRa – Lá Onde O 
VenTO CHORa Filme de 
delia Owens
17 qui  20h30 assassins 
CReed Filme de Justin 
Kurzel
18 sex  20h30 TROn 
LegaCy Filme de Joseph 
Kosinski
19 sáb  20h30 deTeTiVe 
piKaCHu Filme de Rob 
Letterman
20 dOm  10h30  
pROgRamaÇÃO paRa 
CRianÇas por Happy Code 
Leiria
21 seg  20h30 JumanJi
Filme de Jake Kasdan 
22 TeR  20h30 Ready 
pLayeR One Filme de 
steven spielberg
23 qua  21h00 Viagens em 
FOTOgRaFia
24 qui  20h30 WReCK iT 
RaLpH Filme de Rich moore
25 sex  22h00 sHOWCase 
FRanCisCa 
26 sáb  21h00 pOeTRy 
sLam – O menOR sLam dO 
mundO
27 dOm  11h00 HisTÓRias 
COm aRTe – pORque nÃO 
dORmem Os gaTOs?
17h00 sHOWCase CRasH 
bLues bandiTs
28 seg  20h30 TOmb 
RaideR Filme de Roar 
uthaug
29 TeR  20h30 WaRCRaFT
Filme de duncan Jones

30 qua  20h30 pRinCe 
OF peRsia filme de Rob 
Letterman 
31 qui  20h30 CLuedO
Filme de Jonathan Lynn

Fnac viseu

16 qua  21h00 FOme de 
ViVeR Filme de Tony scott
17 qui  20h00 exisTenZ 
Filme de david Cronenberg
18 sex  20h00 CemiTÉRiO 
ViVO Filme de mary Lambert 
pet sematary
19 sáb  15h00 TORneiO de 
FiFa 2020 
21h00 enTRega de 
pRÉmiOs 11a maRaTOna 
FOTOgRáFiCa FnaC Viseu
20 dOm  11h30 yOga COm 
LiVROs por andreia Lopes - 
estúdio namasté shala 
21 seg  20h00 a bRuxa
Filme de Robert eggers
22 TeR  20h00 iT FOLLOWs
Filme de david Robert 
mitchell
23 qua  20h00 a semenTe 
dO diabO Filme de Roman 
polanski
24 qui  20h00 sHining
Filme de stanley Kubrick
25 sex  20h00 pOLTeRgeisT 
– O FenÓmenO Filme de 
Tobe Hooper
26 sáb  21h00 sHOWCase 
CRasH bLue bandiTs
27 dOm  11h30 OFiCina 
CRiaTiVa FnaC por sara 
Lino
15h30 sHOWCase RuZe ep 
“Tenho Tudo”
28 seg  20h00 CaRRie
Filme de brian depalma
29 TeR  20h00 O CaÇadOR 
de sOnHOs Filme de 
Lawrence Kasdan

30 qua  21h00 COnVeRsas 
OLÍmpiCas - “VisÃO 
muLTidimensiOnaL dOs 
VaLORes OLÍmpiCOs 
e paRaLÍmpiCOs” por 
inViCTus Viseu 
31 qui  11h30 espeCiaL 
HaLLOWeen por puff – 
animação e eventos

expOsiÇÃO  até 
09/01/2020 maRTine, Há 
50 anOs a enCanTaR 
pORTugaL ilustrações de 
marcel marlier

 
Fnac aveiro

18 sex  20h30 HaRRy 
pOTTeR e O CáLiCe de 
FOgO Filme de mike newell
19 sáb  14h00 egn espORTs 
e FnaC aVeiRO gaming 
para todas as idades 
18h30 se as pedRas 
FaLassem... Livro de m. 
Fátima melo s. malheiro
20 dOm  11h30 COnTOs 
TOCadOs por Oma – 
Oficina de música de aveiro
17h30 sOmbRas COm 
ROsTO Livro de alexandra 
Ferreira
21h00 sHOWCase Z-minOR
disco “ugly Z Loop breake” 
23 qua  20h30 ReFLexÃO 
sObRe O FuTuRO dO 
muniCÍpiO de aVeiRO -
as pROpOsTas dO pLanO 
diReTOR muniCipaL por 
plataforma Cidades e do 
mestrado em planeamento 
Regional e urbano da 
universidade de aveiro
24 qui  20h30 HaRRy 
pOTTeR e a ORdem de 
Fenix Filme de david yates
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captain boy

aO ViVO

EvEntos já disponívEis na app
app cartão Fnac

a associação invictus Viseu e a academia Olímpica
de portugal estão a organizar uma iniciativa 
em formato de tertúlia, onde os preletores e 
participantes terão a oportunidade de interagir e
trocar opiniões e experiências acerca dos valores
inerentes à participação olímpica e paralímpica.

convERsas oLíMpicas
visão MultiDiMENsioNAl Dos vAloREs 
olíMpicos E pARAlíMpicos
pOR inViCTus Viseu
30/10 quA 21H00 visEu

a FnaC e a puff - animação e eventos vão proporcionar, aos mais 
pequenos, uma noite assustadora mas divertida, com bonecos 

articulados alusivos ao Halloween.

EspEciaL HaLLoWEEn

pOR puFF – animaÇÃO e eVenTOs
31/10 qui 11H30 visEu

25 sex  20h30 HaRRy 
pOTTeR e O pRÍnCipe 
misTeRiOsO Filme de david 
yates
26 sáb  18h30 sTRess -
amigO Ou inimigO 
Workshop por sofia Vidal
21h30 sHOWCase pORTa 59
27 dOm  11h30 mÚsiCa 
paRa bebÉs por Oma – 
Oficina de música de aveiro
29 TeR  20h30 HaRRy 
pOTTeR e Os TaLismÃs da 
mORTe i Filme de david 
yates
31 qui  20h30 HaRRy 
pOTTeR e Os TaLismÃs da 
mORTe ii Filme de david 
yates

este livro é destinado a profissionais de 
diferentes áreas, tais como, médicos dentistas, 
ortodontistas, fisioterapeutas, cirurgiões maxila- 
-faciais, membros das equipas terapêuticas e a 
todos os utentes e famílias

intERvEnÇÃo coLaboRativa dE 
tERapia da FaLa na oRtodontia
LiVRO de JOana CaRVaLHO
27/10 DoM 16H00 coiMbRA
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esta iniciativa visa promover uma reflexão sobre
o plano diretor municipal de aveiro. pretende-se
contribuir para que os cidadãos conheçam
melhor as opções do plano e, assim, possam
tomar posição sobre elas.

REFLEXÃo sobRE o FUtURo do 
MUnicípio dE avEiRo 
pOR pLaTaFORma Cidades, mesTRadO em 
pLaneamenTO RegiOnaL e uRbanO da 
uniVeRsidade de aVeiRO
23/10 quA 20H30 AvEiRo

Tal como a matemática ou o inglês, a 
programação começa a ser uma das skills do 
século. Vem descobrir connosco este novo mundo.

pRoGRaMaÇÃo paRa cRianÇas 
pOR Happy COde LeiRia
20/10 DoM 10H30 lEiRiA

Já tentaste fazer construções de papel e não 
conseguiste? neste atelier vais aprender todas as 
técnicas de origami.

atELiER dE oRiGaMi
pOR Happy Kami
19/10 sáb 11H30 coiMbRA

Captain boy é o alter-ego de pedro Ribeiro, 
músico e compositor vimaranense que canta 
histórias que transcendem o tempo. de guitarra 
ao tiracolo e voz rouca, parte dos territórios do 
folk para o redescobrir na fluidez de géneros 
musicais do século xxi.

sHoWcasE captain boy

20/10 DoM 16H00 coiMbRA

Vem descobrir os brinquedos science4you, num 
workshop onde poderás aprender de forma 
bastante divertida.

WoRKsHop sciEncE4yoU

20/10 DoM 11H30 coiMbRA

O destino indicava guiar-lhe para ser um 
artista plástico. Contudo a criatividade levou 
a homenagear os blues. e assim Z-minor 
apresenta-nos o seu mais recente projecto 
musical Ugly Z Loop Breaker.

sHoWcasE Z-MinoR
disCO “ugLy Z LOOp bReaKeR”
19/10 sáb 18H00 coiMbRA
20/10 DoM 21H00 AvEiRo

sem licença, cada vez mais o stress entra porta 
dentro. afinal o que realmente é o stress? quais 
os sintomas? será que tem uma origem? e 
estratégias? Vem descobrir a resposta a estas 
perguntas e muito mais.

stREss - aMiGo oU iniMiGo
WORKsHOp pOR sOFia VidaL
26/10 sáb 18H30 AvEiRo

a egn espORTs mostra que o Gaming é para 
todos com palestras, showmatches e muita 
diversão à mistura. estamos à tua espera.

EGn EspoRts E Fnac avEiRo
gaming paRa TOdas as idades

19/10 sáb 14H00 AvEiRo

poetry slam é uma competição informal de 
poesia, sem adereços, figurinos ou música. Os 
participantes dizem poemas da sua autoria, com 
a sua voz, corpo e alma, em jeito de performance 
ou não, no tempo máximo de 10 segundos. 

poEtRy sLaM – o MEnoR sLaM do 
MUndo 

26/10 sáb 21H00 lEiRiA

entra nesta máquina do tempo e revisita temas 
da tua infância e músicas da atualidade num
ambiente acústico.

sHoWcasE poRta 59 

26/10 sáb 21H30 AvEiRo

Cada vez mais cedo as crianças são despertas 
para o mundo fantástico dos sons. Vamos 
construir melodias, organizar e explorar os sons 
e os instrumentos. uma fantasia musical para os 
mais pequeninos (15 aos 36 meses), numa Oficina 
onde pais e amigos terão o seu papel importante 
na descoberta de um espetáculo comum.

MÚsica paRa bEbÉs
pOR Oma – OFiCina de mÚsiCa de aVeiRO
27/10 DoM 11H30 AvEiRo

inscreve-te neste torneio e prova as tuas skills no 
jogo de futebol mais aguardado do ano. mostra 
que és um fã e que até sabes jogar em pleno 
Fórum FnaC.

toRnEio dE FiFa 2020
FnaC gaming
19/10 sáb 15H00 visEu

Crash blues bandits é uma banda com uma 
sonoridade entre os blues e o rock comemora 
o 10o aniversário com a apresentação do mais 
recente ep.

sHoWcasE cRasH bLUE bandits

26/10 sáb 21H00 AvEiRo

Figura central da cena hip-hop coimbrã, Ruze é um dos mais antigos mCs 
portugueses que continua em actividade. O seu novo ep Tenho Tudo relata 
as dificuldades dos portugueses na era do consumismo e foi produzido na 
totalidade pelo produtor tomarense Raze, num estilo vincado que segue a 

escola de rap dos anos 90.

sHoWcasE RUZE 
ep “TenHO TudO

27/10 DoM 15H30 visEu
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dona de uma voz quente, tem interpretado as 
suas canções em diversos palcos pelo país. 
Canta em português, num género musical 

pop com influências no jazz. em colaboração 
com o músico e compositor Cláudio duarte, 
tem alimentado a necessidade de contar a 
sua própria história através da composição 

de canções.

sHoWcasE FRancisca

25/10 sEx 22H00 lEiRiA

embarque numa viagem fotográfica pelo Tibete, um mundo tão à parte onde se vive de 
acordo com uma filosofia de vida tão diferente da nossa, com uma espiritualidade muito 

própria, que se percebe depois no trato com as outras pessoas e também com os animais. 
Junta-se a gastronomia e o vestuário, que lhe lhe são também tão característicos. não 
será necessário falar sequer dos rostos pois já há razões de sobra para aparecer por cá.

viaGEns EM FotoGRaFia

23/10 quA 21H00 lEiRiA
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