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fnaC  
algarveshopping

16 dom  16h00 showcase 
morTais
22 sáb  16h00 showcase 
magnólia disco “cynthia”
23 dom  15h30 showcase 
João Violão & 
companhia
25 Ter  15h00 hora do 
conTo: carnaVal
por sofia cação - Kids Up
28 sex  18h30 clássicos 
do Vinil The police – 
reggatta de blanc
29 sáb  16h00 showcase 
dUarTe Vega ep “espírito 
livre”

exposição  atÉ 
16/05/2020 TYlKo
Fotografias de pedro 
Jafuno (Vencedor novos 
Talentos Fnac 2016)

fnaC faro

16 dom  16h00 arTisTas 
plásTicos no algarVe 
2018 ciclo de projeções
20 qUi  18h00 aUla de 
gUiTarra por Turma do 
Violão
21 sex  18h30 a orqUesTra 
na baleia livro de maria 
João alves com ilustrações 
de dina sachse
21h00 TalK crescer 
por denTro “como gerir 
conflitos”
22 sáb  11h30 loUlé open
por clube de Ténis de loulé
16h00 cozinha 
VegeTariana rápida e 
práTica livro de gabriela 
oliveira
23 dom  16h00 amar, 
cozinhar e parTilhar
showcooking com rita 
malvar e em parceria com 
moulinex
27 qUi  18h00 aUla de 
gUiTarra por Turma do 
Violão
28 sex  21h30 showcase 
pUracUra disco “a eterna 
Vivência do efémero” 
29 sáb  16h00 enconTro 
com hUgo gonçalVes
apresentação do livro 
“Filho da mãe”
18h30 degUsTação de 
licores hs

exposição  atÉ 
29/02/2020 mares 
Fotografias de rui brites de 
sousa

fnaC Évora

16 dom  11h00 hora do 
conTo por Vera santos 
19 qUa  18h00 cUrTo 
e médio prazo livro 
de alexandre rodrigues 
sobrinho
23 dom  11h00 hora do 
conTo por Vera santos 
29 sáb  17h00 FalaTório: 
conVersas com 
psicologia “o papel da 
mulher na sociedade”

exposição  atÉ 
29/02/2020
when a ship goes bY
Fotografias de inês marinho, 
novos Talentos Fnac 2018

Calendário 16>29 fev 2020

AmAr, CozinhAr e PArtilhAr

ShowcookiNg com RiTA mAlvAR 
E Em pARcERiA com mouliNEx

eventos já disPoníveis nA APP
app Cartão fnaC

duarte Vega é compositor, autor, cantor, produtor 
e multi-instrumentista. Foi também guitarrista 
e vocalista em diversas bandas do nordeste 
transmontano. numa carreira a solo, mostra dois 
temas do seu primeiro ep, Espírito Livre.

showCAse duArte vegA
ep “espíriTo liVre”
29/02 Sáb 16h00 AlgARvEShoppiNg

descobre os sabores da laranja, da amêndoa 
amarga do algarve, do poejo, da bolota do 
alentejo, dos frutos do bosque da serra e do café. 
extraídos por maceração ou destilação, dão 
lugar a um licor puro e delicioso. não percas esta 
degustação com os próprios produtores.

degustAção de liCores hs

29/02 Sáb 18h30 fARo

esta apresentação faz parte de um ciclo mensal 
de conversas, com o objetivo de interligar várias 
áreas do conhecimento sobre temas específicos. 
nesta tarde pode assistir à segunda sessão, 
dedicada ao papel da mulher na sociedade.

FAlAtório: ConversAs Com 
PsiCologiA
o papel da mUlher na sociedade
29/02 Sáb 17h00 évoRA

MOSTRA-NOS A TUA 
IDEIA  MAIS SELVAGEM.

CANDIDATURAS 
ATÉ 5 ABRIL

MÚSICA | FOTOGRAFIA | CINEMA | ILUSTRAÇÃO  | ESCRITA

COM O APOIO DEPOWERED BY

nesta noite tens a oportunidade de escutar, em 
vinil, num sistema de som de alta-fidelidade, o 
disco Reggatta de Blanc, dos The police.

ClássiCos do vinil
The police – reggaTTa de blanc
28/02 SEx 18h30 AlgARvEShoppiNg

/fnacportugalconsulta toda a programação Fnac em fnac.pt/culturafnac



com uma forte ligação ao mar e às emoções 
contemplativas causadas pelo mesmo, este 
projeto algarvio também se une ao nosso lado 
humano. não percas este showcase intimista e 
sereno.

showCAse mortAis

16/02 Dom 16h00 AlgARvEShoppiNg

não percas esta sessão com a Veículo de ideias 
onde será abordado um conjunto de estratégias 
de comunicação para ajudar-te a navegar nas 
situações de conflito de forma mais serena, 
obtendo resultados positivos.

tAlk CresCer Por dentro
como gerir conFliTos
21/02 SEx 21h00 fARo

este é um projeto recente, formado no início de 
2018, e que nos traz o seu primeiro trabalho de 
originais, Cynthia. a sua música é uma fusão 
eclética de estilos que vão do rock mais gótico, 
ao fado, ou da música clássica ao metal.

showCAse mAgnóliA
disco “cYnThia“
22/02 Sáb 16h30 AlgARvEShoppiNg

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.

joão violão & ComPAnhiA

23/02  Dom 15h30 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.

horA do Conto: CArnAvAl
por soFia cação – Kids Up
25/02 TER 15h00 AlgARvEShoppiNg

descobre esta banda de originais em português 
no estilo pop/rock tradicional e com influências 
de antónio Variações, sitiados ou a naifa.

showCAse PurACurA
disco “a eTerna ViVência do eFémero“
28/02 SEx 21h30 fARo

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 e mais 
divertidas receitas de carnaval em plena Fnac 
home.

AmAr, CozinhAr e PArtilhAr
showcooKing com riTa malVar e em 
parceria com moUlinex
23/02 Dom 16h000 fARo

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.

horA do Conto
por Vera sanTos
16 E 23/02 Dom 11h00 évoRA

a propósito da apresentação do espectáculo 
O Pica-Pau Amarelo, no dia 22 de fevereiro, no 
Teatro das Figuras, a companhia ópera isto e 
o autor, mário João alves trazem-nos este livro 
que nos conta a epopeia marítima mais sinfónica 
de sempre.

A orquestrA nA BAleiA
liVro de maria João alVes com ilUsTrações 
de dina sachse
21/02 SEx 18h30 fARo

em comemoração dos 10 anos loulé open, 
o clube organizada o Torneio internacional 
masculino Itf Future - Transition Tour. este evento 
serve de rampa de lançamento para os melhores 
rankings mundiais e terá a participação de cerca 
de 80 atletas dos mais diversos países do mundo.

loulé oPen
por clUbe de Ténis de loUlé
22/02 Sáb 11h30 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
20 E 27/02 qui 18h00 fARo

não percas a apresentação deste romance 
autobiográfico, a cargo do também escritor 

pedro inocêncio, em que o autor retrata a sua 
viagem pelas suas memórias quando recebe o 

testamento do avô dentro de um saco de plástico.

enContro Com hugo gonçAlves
apresenTação do liVro “Filho da mãe”

29/02 Sáb 16h00 fARo
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não percas as entrevistas com os dos artistas 
plásticos que fazem parte do livro Artistas 
Plásticos no Algarve 2018, de Fernando pessoa 
d’almeida e hermínio pinto da silva.

ArtistAs PlástiCos no AlgArve 2018
ciclo de proJeções
16/02 Dom 16h00 fARo

por mais singular que possa parecer, a obra 
poética Curto e Médio Prazo é o resultado 
de uma técnica original e de um laborioso 

processo artístico, um sedutor jogo entre o que 
o autor revela e o que mantém velado.

Curto e médio PrAzo
liVro de alexandre rodrigUes sobrinho

19/02 quA 18h00 évoRA

neste novo guia de cozinha vegetariana, a 
autora lista 100 receitas inéditas, deliciosas e 

simples de confecionar, desde snacks a doces. 
receitas económicas, saudáveis e, acima de 

tudo, fáceis de elaborar, transformando-se num 
verdadeiro apoio para um dia-a-dia atribulado.

CozinhA vegetAriAnA 
ráPidA e PrátiCA

liVro de gabriela oliVeira
22/02 Sáb 16h00 fARo
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