
calendário 16 fev > 01 mar 2020

Fnac coimbra
16 dom  11h30 o mEU 
ANIVERSÁRIo Livro de 
Natércia mirão
19 qUA  19h30 AS VELHAS 
CRIANÇAS Livro de Rui 
Caria
22 SÁb  15h00 “CAPRICHoS 
dE PRÍNCIPE” Teatro por 
Atrapalharte
23 dom  15h00 “o ARmÁRIo 
dA mENINA ALICE” Teatro 
por Atrapalharte
27 qUI  18h00 SHowCASE 
JUNNo
29 SÁb  11h30 e 15h30 
SHowCASE ACAdEmIA dE 
mÚSICA dE CoImbRA
22h00 SHowCASE 
GoNÇALo LoPES
01 dom  11h30 SHowCASE 
AVô CANTIGAS disco 
“macaco No Nariz”

Fnac leiria
16 dom  15h00 A moRTE 
do PAPA Livro de Nuno 
Nepomuceno
17h00 SHowCASE João 
mIGUEL
19 qUA  21h00 CLUbE dE 
LEITURA: o RoUxINoL Livro 
de Kristin Hannah
21 SEx  21h00 TALK 
CRIANÇAS FELIzES Por 
Ricardo Cardoso
22 SÁb  16h30 momENTo 
PoR TI CRIANÇA ESPECIAL: 
SHowCASE dE TIAGo 
PINHo + TALK Por 
Associação Portuguesa de 
Paralesia Cerebral
23 dom  11h00 HoRA do 
CoNTo: “o qUE FAzER 
Com UmA IdEIA” Por 
Histórias com Arte
16h00 PoRqUE VIVEmoS 
workshop e exibição do 
filme

29 SÁb  15h00 
PoRTUGUESAS Com m 
GRANdE Livro de Lúcia 
Vicente
22h00 SHowCASE JUNNo

Fnac viseu
16 dom  14h30 ANImAÇão 
dIA doS NAmoRAdoS Por 
Puff Animação e Eventos
20 qUI  15h30 PRoGRAmA 
“FAzEdoRES dE LÍdERES”
Por Jornal do Centro
22 SÁb  15h30 
bIbLIoTERAPIA - qUANdo 
o LIVRo CERTo NoS 
TRANSFoRmA A VIdA Por 
César Ferreira
23 dom  11h30 HoRA do 
CoNTo Por Sara Lino
15h30 UToPIAS do 
PENSAmENTo VoL. I E II 
Livro de dulcí Ferreira
28 SEx  21h30 SHowCASE 
NobLE disco “Honey”
29 SÁb  14h30 SHowCASE 
AVô CANTIGAS disco 
“macaco No Nariz”
17h30 VIAGENS 
ImPRoVÁVEIS Por Agência 
Abreu

Fnac aveiro
16 dom  11h30 mALA-
SURPRESA Sessão de livro e 
histórias por Ivo Prata
18h30 TALK ILUSTRAÇão 
CIENTÍFICA Por davina 
Falcão
18 TER  18h30 TALK A 
oRdEm doS ENGENHEIRoS 
CoNVIdA... GooGLE 
woRLd Por Eng.a Lisbeth 
Christina
22 SÁb  18h30 ENTRE AS 
bRUmAS dA mEmÓRIA Livro 
de Fausto Reis

23 dom  11h30 mÚSICA 
PARA bEbÉS Por omA – 
oficina de música de Aveiro
12h00 INGLÊS dIVERTIdo 
Aula de demonstração 
gratuita de Inglês com 
metodologia Helen doron
18h30 TALK A qUÍmICA do 
AmoR Por Rute Pereira @
Amazingchemist
26 qUA  19h00 23 mILHAS 
Festival Palheta – Robertos 
e marionetas
20h45 TALK ToASTmASTERS 
AVEIRo - CLUTA “Falar 
em Público” Sessão de 
competicão de discursos de 
improviso
27 qUI  21h30 bIo TALKS 
REGRESSAm: FoNTES 
HIdRoTERmAIS - dA 
mINERAÇão No oCEANo 
PRoFUNdo À VIdA 
ExTRATERRESTRE Por dr.a 
Ana Hilário
28 SEx  19h00 TEm dIAS 
Livro de Paulo Gil
21h30 SHowCASE PRoJETo  
dAVINCI mUSIC
29 SÁb  16h00 o 
ARREPENdImENTo dE 
SIGURd Livro de Luís 
Sarmento
19h30 ENCoNTRo Com 
AdoLFo LUxÚRIA CANIbAL 
Apresentação do livro 
“No Rasto dos duendes 
Elétricos”
01 dom  11h00 HISTÓRIAS 
Com YoGA: “o moVImENTo 
qUE A PALAVRA TEm” Por 
Helena burbuleta
17h30 SHowCASE AVô 
CANTIGAS disco “o 
macaco No Nariz”
21h30 SHowCASE 
GoNÇALo LoPES Single 
“Foste Tu”
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AVÔ CANTIGAS

Ao VIVo
O maCaCO NO NariZ

EVENToS já dISpoNíVEIS NA App
app cartão Fnac

o trabalho de Adolfo Luxúria Canibal é um dos mais cultos no panorama do 
rock português. Exímio à frente dos mão morta, o seu carisma justifica parte da 

contínua vigência da sua grande banda, carisma que adensa com letras frontais, 
sempre colocadas como golpe perante um mundo de seduções, vícios e falhas 

virtudes. Não há um moralismo bacoco. o que diz é do foro da denúncia e é 
também afeição ao perigo, porque não se tem como exemplar, tem-se como livre.

ENCoNTro Com AdoLFo LUXÚrIA CANIBAL
APRESENTAÇão do LIVRo “No RASTo doS dUENdES ELÉTRICoS”

29/02 sáb 19H30  aveirO

desde muito cedo que a música faz parte da vida 
de Gonçalo. o cantor natural de mira, que também 
toca guitarra eléctrica e acústica, ficou conhecido 
a nível nacional ao ter sido finalista do conhecido 
programa de televisão The Voice em 2018.

ShowCASE GoNÇALo LopES

29/02 sáb 22H00  COimbra
01/03 DOm 21H30  aveirO

MÚSICA
FOTOGRAFIA
CINEMA
ILUSTRAÇÃO  
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CANDIDATURAS 
ATÉ 5 ABRIL
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FNAC PORTUGAL

COM O APOIO DEPOWERED BY

N0 de depósito Legal: 405024/16

O Macaco No Nariz é o mais recente trabalho 
do Avô Cantigas e o 260 álbum da sua já longa 
carreira. Este novo trabalho comemora os trinta 
e sete anos de existência do Avô mais conhecido 
de Portugal.

ShowCASE AVÔ CANTIGAS
dISCo “o mACACo No NARIz”
29/02 sáb 14H30 viseu
01/03 DOm 11H30 COimbra
01/03 DOm 17H30 aveirO

/fnacPortugalConsulta toda a programação FNAC em fnac.pt/culturafnac



Sessões performativas de leitura à descoberta 
de livros e histórias com Ivo Prata. Crianças a 
partir dos 3 anos e para adultos que os queiram 
acompanhar.

mALA-SUrprESA
SESSão dE LIVRo E HISTÓRIAS PoR IVo PRATA
16/02 DOm 11H30 aveirO

Em comemoração do dia dos namorados, João 
miguel inicia em Leiria a sua tour pelas FNACs 
do país.

ShowCASE joÃo mIGUEL

16/02 DOm 17H00 leiria

O meu aniversário é um livro aberto à imaginação 
de cada criança, para permitir o gosto pela escrita, 
pelas artes, amizade e engenho na descoberta 
das suas potencialidades enquanto ser em 
desenvolvimento.

o mEU ANIVErSárIo
LIVRo dE NATÉRCIA mIRão
16/02 DOm 11H30 COimbra

Trás alguém especial e aproveita para oferecer 
um coração de balão ou fazer algumas pinturas 
faciais alusivas ao dia.

ANImAÇÃo dIA doS NAmorAdoS
PoR PUFF ANImAÇão E EVENToS
16/02 DOm 14H30 viseu

o 23 milhas é o projeto cultural do município de 
Ílhavo. Este evento herda o legado da mostra de 
Robertos e marionetas, criada em 2013, e tem 
como mote o trabalho e espólio de Armando 
Soares Ferraz, bonecreiro da Gafanha da Nazaré. 
A programação inclui espetáculos, formação, 
animações de rua, exposições, conversas e 
oficinas de criação.

23 mILhAS
FESTIVAL PALHETA – RobERToS E mARIoNETAS
26/02 qua 19H00 aveirO

Um livro para nunca esquecermos como aqui 
chegámos e nos lembrarmos de que poderemos 
ir ainda mais longe. o que têm em comum a 
padeira brites de Almeida, a sufragista beatriz 
Ângelo, a atriz beatriz Costa e a pintora 
Paula Rego? Além de serem todas mulheres, 
lutadoras, corajosas, independentes e livres... são 
Portuguesas com M Grande!

porTUGUESAS Com m GrANdE
PoR LÚCIA VICENTE
29/02 sáb 15H00 leiria

Todos nós queremos inteligência e felicidade, 
mas poucos de nós procuramos perceber 

como podemos estimulá-lo nas nossas 
crianças e consequentemente nos adultos. 

Este workshop pretende desmistificar os temas 
da inteligência e da felicidade, proporcionando 

um espaço de partilha de exercícios e 
ferramentas capazes de despertar uma nova 

atitude educativa.

TALk CrIANÇAS FELIzES
PoR RICARdo CARdoSo
021/02 sex 21H00 leria

Noble, projeto artístico do português Pedro 
Fidalgo, apresenta um showcase intimista 

com as músicas do seu álbum de estreia, que 
conta já com os singles de sucesso Honey e 

Coming Back. 

ShowCASE NoBLE
dISCo “HoNEY”

28/02 sex 21H30 viseu

A biblioterapia é o processo terapêutico que 
se realiza através da orientação e prescrição 

de leituras, tendo como principal objetivo 
restabelecer na pessoa os estados de 

equilíbrio, harmonia e motivação. os resultados 
que obtemos na nossa vida dependem, então, 
do conhecimento que adquirimos e aplicamos 

diariamente. Estar perante o livro certo é 
prepararmo-nos para receber o que tanto 

queremos. Venha aprender como escolher o 
livro que transformará a sua vida.

BIBLIoTErApIA - QUANdo o LIVro 
CErTo NoS TrANSFormA A VIdA

PoR CÉSAR FERREIRA
22/02 sáb 15H30 viseu

A ordem dos Engenheiros de Aveiro convida a 
assistir à sessão Google Educators Group e Google 
world, tendo como palestrante Eng.a Lisbeth 
Christina.

A ordEm doS ENGENhEIroS CoNVIdA...
GooGLE woRLd PoR ENG.A LISbETH CHRISTINA
18/02 Ter 18H30 aveirO

Através do Serviço Educativa Atrapalharte, que 
desenvolve actividades de expressão dramática 
nas escolas e comunidades, surgiram as turmas 
Atrapalharte, compostas por jovens talentos 
apaixonados pelo teatro. o grupo estreia-se agora 
na FNAC com a peça Caprichos de Príncipe.

CAprIChoS dE príNCIpE
TEATRo PoR ATRAPALHARTE
22/02 sáb 15H00 COimbra

Junno é o alter ego de marta Falcão, cantora 
e compositora que integra os Novos Talentos 
FNAC 2019. A sonoridade de Junno, que percorre 
o pop e o electrónico, é marcada por uma forte 
presença vocal, versátil e emotiva, jogando em 
perfeita harmonia com os envolventes arranjos 
instrumentais.

ShowCASE jUNNo

27/02 qui 18H00 COimbra
29/02 sáb 22H00 leiria

Poderá o sonho desafiar todos os sentidos? 
A Agência Abreu convida para um momento 
intimista e venha conhecer os novos destinos (im)
prováveis para 2020.

VIAGENS ImproVáVEIS
PoR AGÊNCIA AbREU
29/02 sáb 17H30 viseu

A Atrapalharte, companhia de teatro infantil, 
apresenta a peça O Armário da Menina Alice. 
Venha apoiar estes jovens talentosos.

o ArmárIo dA mENINA ALICE
TEATRo PoR ATRAPALHARTE
23/02 DOm 15H00 COimbra

A paralisia cerebral é um tema que merece a 
nossa atenção e o nosso apoio. É com o mote 
“momento por Ti Criança Especial” que Tiago 
Pinho vem fazer este showcase apresentando 
o seu álbum Momento, cujo objetivo é 
consciencializar e informar a sociedade civil. 
Seguidamente decorrerá uma sessão de oratória 
sobre a paralisia cerebral encabeçada por Lúcia 
bento, diretora da APPC de Leiria.

momENTo por TI CrIANÇA ESpECIAL
sHOwCase TiagO PiNHO + Talk
PoR ASSoCIAÇão PoRTUGUESA dE PARALISIA 
CEREbRAL
22/02 sáb 16H30 leiria

A partir da exibição do filme animado japonês 
Porque Vivemos, este workshop tem como 
proposta iniciar o processo de tomada de 
consciência do objetivo da nossa vida, com a 
discussão de questões como “para que vivemos e 
como podemos ter uma vida saudável e feliz”.

porQUE VIVEmoS
woRKSHoP E ExIbIÇão do FILmE
23/02 DOm 16H00 leiria

o autor acredita que depois do leitor contactar 
com este livro, concordará com a principal 
personagem, um Viriato, de terras de Afonso de 
Amaral e da cidade de Viseu, Senhora beira, 
Tenente Henrique Vaz de melo, e dirá: “Amem-se, 
livres e assaz felizes”.

ENTrE AS BrUmAS dA mEmÓrIA
LIVRo dE FAUSTo REIS
22/02 sáb 18H30 aveirO

Técnicas a preto e branco aplicadas na ilustração 
científica.

ILUSTrAÇÃo CIENTíFICA
PoR dAVINA FALCão
16/02 DOm 18H30 aveirO

o Clube de Leitura FNAC LeiriaShopping junta, 
uma vez por mês, os bookaholics para uma 
conversa sobre o gosto comum: os livros. Esta 
noite, falaremos do livro O Rouxinol da autora 
Kristin Hannah.

CLUBE dE LEITUrA: o roUXINoL 
LIVRo dE KRISTIN HANNAH
19/02 qua 21H00 leiria

Pleno de reviravoltas e volte-faces 
surpreendentes, intimista e apaixonante, 

inspirado em factos reais, A Morte do Papa 
conduz-nos até um dos maiores mistérios da 
história da Igreja Católica, a morte de João 

Paulo I. Tendo como base os cenários únicos da 
Cidade do Vaticano, este é um thriller religioso 

arrebatador, de leitura compulsiva, e igualmente 
uma incursão perturbadora num mundo onde a 

ambição humana desafia o poder de deus.

A morTE do pApA
LIVRo dE NUNo NEPomUCENo

16/02 DOm 15H00 leiria
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