
FNAC AlFrAgide
04 sex  18h00 talk a 
CUltURa teM aUtOR Por 
Dr. João Palmeiro, Visapress
05 sáb  16h00 shOwCase 
Os MÚsICOs Por academia 
de Música de Miraflores
06 DOM  11h30 hORa DO 
COntO Por Mónica Pinto
13 sex   11h30 hORa DO 
COntO lObO Por edite 
Vicente
16h30 shOwCase bOsQUe 
novos talentos FnaC

FNAC AlmAdA
01 teR  13h00 DIa MUnDIal 
Da MÚsICa
02 QUa  18h30 CaRtas 
Da GUeRRa Filme de Ivo 
Ferreira
03 QUI  18h00 talk 
QUInzena De Dança De 
alMaDa – InteRnatIOnal 
DanCe FestIVal
04 sex  22h00 shOwCase 
taVaReCOs Disco “tareco 
e tavares”
05 sáb  11h00 InsanIty - 
aRe yOU In aula ao Vivo
15h00 estÓRIas na POnta 
DOs DeDOs hora do Conto 
- “este é o lobo”
06 DOM  11h00 hORa DO 
COntO Por elisabete Rosa
19h30 CaRIel e Os 
CaValeIROs Das tReVas 
livro de anderson José dos 
santos
08 teR  21h30 lIVROs De 
MIÚDOs: COnVeRsas De 
GRaÚDOs Por elisabete 
Rosa 
09 QUa  18h00 as 
esCOlhas Da MaRIa
Opinião da expert FnaC

10 QUI  18h00 talk 
sOlIDões Destaque 
espanha - Quinzena da 
Dança de almada
11 sex  22h00 shOwCase 
DIstanCe RUnneRs
12 sáb  15h00 PORQUe nãO 
DORMeM Os GatOs livro 
de Fernanda Freitas
16h00 wORkshOP CanOn
Conversa com artur Cabral
13 DOM  11h00 hORa DO 
COntO Por Maria João
16h30 COM Os Pés PaRa 
a COVa livro de Miguel 
laranjeira 

FNAC CASCAiS
04 sex  22h00 shOwCase 
GlaUCO CésaR seGUnDO
Disco “Grimório”
05 sáb  22h00 shOwCase 
aFOnsO baGaGeIRa Disco 
“Minha Gente”
09 QUa  18h00 O QUe é 
ÚnICO…. OU nãO, na sUa 
FaMílIa? semana da saúde 
Mental 2019
10 QUI  18h00 
DePenDênCIas COM e seM 
sUbstânCIas PsICOatIVas 
- QUe RIsCOs PaRa a 
saÚDe Mental semana da 
saúde Mental 2019
11 sex  18h00 VaMOs FalaR 
De alzheIMeR e OUtRas 
DeMênCIas semana da 
saúde Mental 2019
12 sáb  16h00 tetRIs 
eFFeCt experimentação e 
Demonstração
22h00 shOwCase J JesUs
13 DOM  11h00 hORa DO 
COntO Por Vera Morazzo
17h00 O ÚltIMO Da FIla 
livro de Marlon Queiroz 

FNAC ChiAdo
01 teR  18h00 a PROPOsItO 
De llewyn DaVIs Filme de 
Joel e ethan Coen
02 QUa  19h00 O 
PRInCíPIO DO FIM Das 
aRMas nUCleaRes Dia 
Internacional da não-
Violência
03 QUI  18h30 shOwCase 
MaURICIO RIbeIRO 
Disco “sozinho e bem 
acompanhado”
04 sex  18h30 shOwCase 
aMaURa Disco “em 
Contraste”
05 sáb  11h00 COMPReI 
UMa ReFlex... e aGORa?
workshop de Iniciação 
à Fotografia por João 
barreira
17h00 seR sUPeR Mãe é 
UMa tReta livro de susana 
almeida. apresentado por 
ana bacalhau
18h30 enCOntRO COM 
IlUstRaDOR MathIeU saPIn
20o Festa do Cinema 
Francês
06 DOM  17h00 sIDekICks 
- MaGazIne sObRe banDa 
DesenhaDa Por Filipe 
homem Fonseca e Gonçalo 
Freitas, com a presença 
de Rogério Ribeiro e 
João Morales do Fórum 
Fantástico
07 seG  18h00 as 
RUnaways Filme de Floria 
sigismondi
08 teR  18h30 shOwCase 
JOsé Da CâMaRa Disco 
“estrelas-Guia” 
09 QUa  18h30 as Classes 
MéDIas eM PORtUGal livro 
de João teixeira lopes, 
Francisco louçã e lígia 
Ferro
10 QUI  18h30 sOb-esCUta: 
Fela RansOMe kUtI anD 
hIs kOOla lObItOs Por Rui 
Miguel abreu

11 sex  18h30 shOwCase 
bIé Disco “space Inside 
space”
12 sáb  17h00 enCOntRO 
COM MIa COUtO e JOsé 
eDUaRDO aGUalUsa O 
terrorista elegante e Outras 
histórias
13 DOM  18h30 
sOUnD+VIsIOn MaGazIne 
– aPOCalyPse nOw, 40 
anOs Por João lopes e 
nuno Galopim
14 seG  18h00 MIles aheaD
Filme de Don Cheadle
15 teR  18h00 bIRD – FIM 
DO sOnhO Filme de Clint 
eastwood

FNAC Colombo
02 QUa  18h30 UM bOlO 
POR seMana livro de Rita 
nascimento
03 QUI  19h00 
sObReVIVentes - O ROCk 
eM PORtUGal na eRa DO 
VInIl livro de Pedro de 
Freitas branco
06 DOM  11h30 hORa DO 
COntO Por edite Vicente
17h00 shOwCase sOMa 
zeRO
08 teR  10h30 
COnFeRênCIa De 
IMPRensa hUaweI 
stORysIGn
18h30 GestãO De 
eMOções PaRa 
PROFessORes e 
eDUCaDORes livro de ana 
Isabel Correia
09 QUa  18h30 Os 
seGReDOs Da sUa Mente
livro de leandro Morgado
10 QUI  18h30 sabORes DO 
VIaJante livro de Daniela 
Ricardo

11 sex  19h00 shOwCase 
aMaURa Disco “em 
Contraste”
13 DOM  11h30 hORa DO 
COntO Por Mónica Pinto
14 seG  19h00 PRInCíPIOs 
De Ray DalIO talk 
moderada por antónio 
Vilaça Pacheco e Fernando 
Moreira
15 sáb  19h00 a.M.O.R. 
livro de henriqueta Paredes 

FNAC oeirAS
03 QUI  17h30 PIntURas 
FaCIaIs e MODelaGeM De 
balões
18h30 talk VIaGens 
IMPROVáVeIs
19h30 aRtUR FReItas
animação shopping Day
21h00 shOwCase OPUs 28
QUaRtetO De CORDas
05 sáb  17h00 shOwCase 
RUssa Disco “O teu 
abraço”
06 DOM  11h00 hORa DO 
COntO Por Inês blanc
17h00 shOwCase zeUGMa
11 sex  19h00 MeUs 
POeMas, MeU OlhaR livro 
de ana Maria barradas
13 DOM  11h00 hORa DO 
COntO Por Inês blanc
16h30 shOwCase nOt.the.
saMe 

FNAC 
vASCo dA gAmA
01 teR  17h00 a lenDa De 
baGGeR VanCe Filme de 
Robert Redford
02 QUa  17h00 FReQUênCIa
Filme de Gregory hoblit
03 QUI  17h00 O CasO 
sPOtlIGht Filme de 
thomas McCarthy

04 sex  21h30 shOwCase 
the DUst Disco “true, blood 
& Fire”
05 sáb  17h00 O RIsO 
na MInha VIDa livro de 
sabrina tacconi
07 seG  17h00 12 anOs 
esCRaVO Filme de steve 
McQueen
08 teR  17h00 estaDO De 
GUeRRa Filme de kathryn 
bigelow 
09 QUa  17h00 O DIsCURsO 
DO ReI Filme de tom 
hooper
10 QUI  17h00 O ben está 
De VOlta Filme de Peter 
hedges
11 sex  21h30 shOwCase 
bOsQUe novos talentos 
FnaC
12 sáb  15h00 shOwCase 
ClaRabOIa Disco “letters”
13 DOM  17h00 O 
enVelheCIMentO 
beM sUCeDIDO e as 
PeRsPeCtIVas eVOlUtIVas
livro de Maria João Ferro
14 seG  17h00 O CORO 
Filme de François Girard
15 teR  17h00 O 
CaValheIRO COM aRMa
Filme de David lowery 

FNAC ubbo
12 sáb  18h00 shOwCase 
nOt.the.saMe
13 DOM  11h00 hORa DO 
COntO Por Pedro tomaz
18h00 shOwCase 
ClaRabOIa Disco “letters”
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ENTRADA
livRE

Encontro com mia couto 
E José Eduardo agualusa

O TERRORisTA ElEgANTE 
E OuTRAs HisTóRiAs

fnac.pt/culturafnac

EvEntos Já disponívEis na app
App CArtão FNAC

Conversa aberta sobre os princípios que estão a
revolucionar a cultura pessoal e empresarial, 
moderada por antónio Vilaça Pacheco e 
Fernando Moreira.

princípios dE ray dalio
talk MODeRaDa POR antÓnIO VIlaça 
PaCheCO e FeRnanDO MOReIRa
14/10 sEg 19H00 COlOmbO

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
13/10 DOm 17H00 CAsCAis

este livro desperta-nos para a urgência de
satisfazermos algumas das nossas necessidades,
tendo em vista o desenvolvimento pessoal, num
processo tranquilo e onde as novas tecnologias
não tomem conta de nós.

o EnvElhEcimEnto BEm sucEdido E as 
pErspEctivas Evolutivas
lIVRO De MaRIa JOãO FeRRO
13/10 DOm 17H00 vAsCO DA gAmA

/FnacPortugal /FnacPortugalConsulta toda a programação FnaC em fnac.pt/culturafnac Consulta toda a programação FnaC em fnac.pt/culturafnac

Para assinalar os 40 anos de Apocalypse 
Now, Francis Ford Coppola fez uma nova 
montagem em 4k. nuno Galopim e João 
lopes evocam um clássico absoluto do 

cinema, percorrendo também a história dos 
filmes de guerra e os caminhos da música em 

finais da década de 70.

sound+vision magazinE 
APOCAlyPsE NOw, 40 ANOs

POR JOãO lOPes e nUnO GalOPIM
13/10 DOm 18H30 CHiADO

Os Claraboia, apresentam uma sonoridade
ambiental e atmosférica, dentro do estilo dream
pop, dada pelos efeitos da guitarra eléctrica e
vozes melodiosas. a banda transporta uma 
emoção apaixonante e uma interactividade 
instantânea com o público.

showcasE claraBoia
DIsCO “letteRs”
12/10 sáb 17H00 vAsCO DA gAmA
13/10 DOm 17H00 ubbO

Os Distance Runners são uma banda de lisboa
que se formou na segunda metade da década
em curso. O disco Leopards é o resultado de dois 
anos de trabalho de composição e gravação.

showcasE distancE runnErs
DIsCO “leOPaRDs”
11/10 sEX 22H00 AlmADA

a FnaC e a Canon Portugal convidam-no 
à descoberta da fotografia de aventura na 

companhia de artur Cabral, fotógrafo de 
referência com trabalhos publicados em 
títulos como a Volta ao Mundo, Travels & 

Safaris, GQ Portugal, Africa Geographic e 
Sunday Times.

workshop canon
COnVeRsa COM aRtUR CabRal

12/10 sáb 16H00 AlmADA

Com a ajuda dos gatos, este livro vai ajudar-te 
a encontrar o sono perdido e a descobrir os 
grandes segredos dos gatos para dormir bem.

porquE não dormEm os gatos
lIVRO De FeRnanDa FReItas
12/10 sáb 11H00 AlmADA

no 35o aniversário de um dos mais populares 
fenómenos dos videojogos, a FnaC Cascais 
convida-vos a experimentarem desde edições 
clássicas às mais recentes.

tEtris EFFEct
exPeRIMentaçãO e DeMOnstRaçãO
12/10 sáb 16H00 CAsCAis

este livro reúne três novelas curtas, de dois dos 
autores mais populares e reconhecidos da ficção 
em língua portuguesa. Oportunidade para os 
conhecer e ficar a saber um pouco mais sobre o 
processo de escrita a quatro mãos.

Encontro com mia couto E José 
Eduardo agualusa
O teRRORIsta eleGante e OUtRas hIstÓRIas
12/10 sáb 17H00 CHiADO
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Mauricio Ribeiro apresenta o seu mais recente 
trabalho, Sozinho e bem acompanhado, um 
álbum duplo que reúne 22 canções próprias 
resgatadas dos últimos 20 anos de criação do 
compositor.

showcasE mauricio riBEiro 
DIsCO “sOzInhO e beM aCOMPanhaDO”
03/10 Qui 18H30 CHiADO

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”
04/10 sEX 22H00 CAsCAis

Contaremos a estória do livro Este é o Lobo, em 
língua Portuguesa e língua Gestual Portuguesa. 
Com palavras simples e belas ilustrações, 
alexandre Rampazo faz-nos regressar a um 
mundo onde nos confrontamos com personagens 
clássicas da nossa infância.

EstÓrias na ponta dos dEdos
hORa DO COntO - “este é O lObO”
05/10 sáb 15H00 AlmADA

nesta sessão são apresentadas diferentes 
representações da realidade social, momentos 
auto-biográficos e vivências individuais, através 
do recurso ao videodança. assiste à talk entre o 
passado e futuros possíveis, narrativas diversas
que nos levam a fantásticos universos.

quinzEna dE dança dE almada – 
intErnational dancE FEstival

03/10 Qui 18H00 AlmADA

Com as infalíveis receitas e eficazes dicas de Rita 
nascimento, nada mais fácil do que recuperar 
esta bela tradição. Um Bolo por Semana oferece 
receitas de bolos para todos os apetites e 
ocasiões.

um Bolo por sEmana
lIVRO De RIta nasCIMentO
02/10 QuA 18H30 COlOmbO

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
aPResentaDO POR ana baCalhaU
05/10 sáb 17H00 CHiADO

no dia em que vai apresentar o filme Le 
Poulain na 20o Festa do Cinema Francês, 
o realizador Mathieu sapin conversa com 
o antigo diretor do amadorabD, nelson 

Dona, acerca da sua carreira no universo da 
banda Desenhada. Como pano de fundo 

estarão expostos storyboards do filme, que 
também serão tópico de conversa. 

Encontro com o ilustrador mathiEu 
sapin Em convErsa com nElson dona

Festa DO CIneMa FRanCês
05/10 sáb 18H30 CHiADO

Participa nas várias sessões, inseridas na 
programação da comemoração da semana 
saúde Mental. 
QUa 09 - “O que é Único…. ou não, na sua família?”
QUI 10 - “Dependências Com e sem substâncias 
Psicoativas”  
sex 11 - “Vamos falar de alzheimer e outras 
demências” 
estas sessões pretendem promover a articulação 
entre instituições com intervenção em saúde mental.

sEmana da saÚdE mEntal 2019

09, 10 E 11 OuT 18H00 CAsCAis

este livro é para todos. Para os amantes 
de viagens, para os amantes de cozinha, 
para pessoas inexperientes e para chefs 

que dominam todas as técnicas. este livro 
é uma viagem através das partilhas e 

através dos sabores.

saBorEs do viaJantE
lIVRO De DanIela RICaRDO
10/10 Qui 18H30 COlOmbO

Um novo artista a eclodir como cantor, compositor 
e autodidata multi-instrumentista com uma 
intensa, mas cuidada, mistura de rock, pop/rock, 
indie rock, folk, blues ou mesmo country. Uma 
mistura que o torna singular. este é o bIé.

showcasE Bié 
DIsCO “sPaCe InsIDe sPaCe”
11/10 sEX 18H30 CHiADO

em 2017, Russa iniciou oficialmente o seu percurso 
artístico aquando do lançamento do seu 
primeiro projecto, a Mixtape t.P.C.. no entanto, 
o seu primeiro poema havia surgido anos antes, 
por volta de 2014. a rapper portuguesa ganhou 
maior destaque em 2018, quando lançou um dos 
primeiros álbuns.

showcasE russa
DIsCO “O teU abRaçO“
05/10 sáb 17H00 OEiRAs

a próxima sessão de sob escuta será dedicado 
a Fela kuti, o pai do afrobeat, e contará com 
a presença de Oghene kologbo, guitarrista da 
primeira formação da banda africa ’70. a sessão 
conta ainda com a presença de zé Vitto (Os 
Carapaus) e yuri antunes (they Must be Crazy).

soB-Escuta: FEla ransomE kuti and 
his koola loBitos
POR RUI MIGUel abReU
10/10 Qui 18H30 CHiADO

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 
POR JOãO baRReIRa
05/10 sáb 11H00 CHiADO

O novo disco de José da Câmara celebra os 30 
anos de carreira do fadista. é entre amigos que o 
faz, contando com as colaborações de Rodrigo, 
antónio Pinto basto e muitos outros.

showcasE José da câmara
DIsCO “estRelas-GUIa”
08/10 TER 18H30 CHiADO

neste livro, baseado em estatísticas, relatos 
biográficos e análise de discurso mostramos as 
fragilidades da classe média portuguesa.

as classEs médias Em portugal
lIVRO De De JOãO teIxeIRa lOPes, FRanCIsCO 
lOUçã e líGIa FeRRO
09/10 QuA 18H30 CHiADO

nesta obra ana Isabel Correia destaca três 
competências essenciais para melhorar a 
saúde mental e bem-estar dos professores e 
educadores: Consciência (emocional, Cognitiva 
e Comportamental), Gestão de emoções e 
liderança Pessoal.

gEstão dE EmoçÕEs para 
proFEssorEs E EducadorEs
lIVRO De ana Isabel CORReIa
08/10 TER 18H30 COlOmbO

Ora de cuecas, ora de collants, Filipe homem 
Fonseca e Gonçalo Freitas vêm à FnaC Chiado 
conversar sobre o que mais gostam - banda 
desenhada. nesta sessão contam com a 
companhia de Rogério Ribeiro e João Morales do 
Fórum Fantástico.

sidEkicks - magazinE soBrE Banda 
dEsEnhada
POR FIlIPe hOMeM FOnseCa e GOnçalO 
FReItas, COM a PResença De ROGéRIO RIbeIRO e 
JOãO MORales DO FÓRUM FantástICO
06/10 DOm 17H00 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.

showcasE thE dust
DIsCO “tRUe, blOOD & FIRe” 
04/10 sEX 21H30 vAsCO DA gAmA

no Dia Internacional da não-Violência,
assiste ao documentário que explica a história
das armas nucleares, as suas consequências,
o momento crítico e silenciado que vivemos com 
respeito ao perigo da utilização destas armas de 
destruição massiva.

o princípio do Fim das armas 
nuclEarEs
DIa InteRnaCIOnal Da nãO-VIOlênCIa
02/10 QuA 19H00 CHiADO

a hUaweI convida-te a conhecer o storysign, a 
aplicação que pretende ajudar crianças surdas 
a ler, com a ajuda de um smartphone, mas desta 
vez de cinco perspetivas diferentes. Junta-te a 
nós e vem conhecer como a huawei está a ajudar 
a abrir o mundo dos livros às crianças surdas.

conFErência dE imprEnsa huawEi 
storysign

08/10 TER 10H30 COlOmbO

neste livro, o mentalista leandro Morgado 
leva-o numa extraordinária viagem pela sua 
mente. ao longo destas páginas, vai explorar 
os limites da percepção e da ilusão, entrar no 

campo da hipnose e da sugestão, da memória 
e das diferentes formas que tem de a potenciar, 

aprender a ler pensamentos, a observar de 
forma eficaz, a saber como direccionar a 

atenção e descobrir o poder da comunicação 
não-verbal.

os sEgrEdos da sua mEntE
lIVRO De leanDRO MORGaDO

09/10 QuA 18H30 COlOmbO

aMaURa encontra-se no contraste das 
baladas mais suaves com as batidas 

groovy de um nu-soul feito à sua maneira 
e na língua lusa.

showcasE amaura
DIsCO “eM COntRaste”
04/10 sEX 18H30 CHiADO

11/10 sEX  19H00 COlOmbO

elisabete vai, mensalmente, sugerir aos pais livros 
para os filhos...

livros dE miudos: convErsas dE 
graÚdos
POR elIsabete ROsa
08/10 TER 21H00 AlmADA

Os bosque surgiram na primavera de 2015, 
em lisboa, de quatro grandes amigos que 
juntos aprenderam que conhaque é conhaque.
lançarão brevemente um eP e o primeiro single 
Sunsétima, integrou o disco novos talentos FnaC 
de 2019, a primeia pedrada no charco.

showcasE BosquE
nOVOs talentOs FnaC
11/10 sEX 21H30 vAsCO DA gAmA
13/10 DOm 16H00 AlFRAgiDE

Sobreviventes é um livro sobre a história 
da cultura pop/rock em Portugal, com 

cruzamentos histórico-culturais, e 
apresentação de manifestações musicais, 
sociológicas, e políticas de Portugal, com 

contextos paralelos pelo mundo fora.

soBrEvivEntEs - o rock 
Em portugal na Era do vinil
lIVRO De PeDRO De FReItas bRanCO

03/10 Qui 19H00 COlOmbO Fo
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