
FNAC AlFrAgide
16 dom  15h30 À BEIRA dA 
EXTINÇÃo. o QUE FAZER? 
REBELIÃo PELo CLImA Por 
Colectivo Climáximo
21 sEX  21h30 showCAsE 
dwIsh
22 sáB  17h00 showCAsE 
BEdUET disco “marés 
suaves”
23 dom  11h00 hoRA do 
CoNTo Por maria João 
Viegas
16h00 ANGÉLICA, 
hIsTÓRIAs do sER E do 
NÃo sER Livro de Cidália 
Fernandes
28 sEX  21h30 showCAsE 
FILIPE GoNÇALVEs disco 
“A.m.o.R – mais Uma Bela 
história”
29 sáB  17h00 showCAsE 
PACAs disco “A Rua é 
minha”
01 dom  15h30 showCAsE 
NoBLE disco “honey”

FNAC AlmAdA
16 dom  11h00 hoRA do 
CoNTo Por Cláudia sofia
15h00 shARkCodERs 
Apresentação dos 
trabalhos finais dos sharks
17 sEG  21h00 LIVRos dE 
mIúdos, CoNVERsAs dE 
GRAúdos Por sofia Correia
21 sEX  21h30 showCAsE PI 
disco “Penso Rápido“
22 sáB  16h00 sARITA 
REBELdE Livros de Lúcia 
Vicente
18h00 o GRANdE AmoR 
dA mINhA moRTE Livro de 
Guilherme Leite
23 dom  11h00 hoRA 
do CoNTo Por Anabela 
Libânio

16h00 PRoJETo ANTáRTIdA 
Livro de Paulo Tavares
28 sEX  18h00 
REJUVENEsCER  
NATURALmENTE: dICAs, 
EXERCíCIos, ALImENTos 
E PLANTAs Por mónica 
Alquimia
21h00 BUNkER 193 Livro de 
Ana Gonçalves
29 sáB  11h00 UmA 
hIsTÓRIA PoR NoITE Livro 
de Clara Cunha
18h00 showCAsE 
mATThEw disco “Love Is 
Like A Cars Race”
21h30 showCAsE XáCARA 
EP “olhares” 
01 dom  11h00 hoRA do 
CoNTo Por Elisabete Rosa-
machado
15h00 showCAsE 
sPICy NoodLEs disco 
“sensacional”
19h00 showCAsE NoBLE 
disco “honey”

FNAC CASCAiS
16 dom  11h00 hoRA do 
CoNTo Por Vera morazzo
16h00 RAPosETA & 
dRAGÃo Livro de Cristina 
sequeira
21 sEX  19h30 As CÓLICAs 
do BEBÉ: Como ALIVIAR 
E PREVENÇÃo workshop 
mamãs e Bebés
23 dom  11h00 hoRA do 
CoNTo Por Vera morazzo
17h00 showCAsE TIAGo 
BARBosA disco “half Full”
28 sEX  22h00 showCAsE 
CAssAPo disco “20 Anos”
29 sáB  17h00 mARIA (Com) 
mANIA Livro de Filomena 
sabóia
22h00 showCAsE NoBLE 
disco “honey”

01 dom  11h00 hoRA do 
CoNTo Por Vera morazzo
16h00 showCAsE CRIsTINA 
mAdEIRA disco “Infinito”

FNAC ChiAdo
19 TER  18h30 ANToLoGIA 
FICÇÃo EsPECULATIVA 
QUEER Livro de A. m. 
Catarino, Joana Eça de 
Queiroz, Inês montenegro, 
marta Afonso, maurício 
Lopes Júnior, Nuno R.
20 QUI  18h30 showCAsE 
JAy moREIRA disco 
“Verdade”
21 sEX  18h30 showCAsE 
PACAs disco “A Rua é 
minha”
22 sáB  11h00 woRkshoP 
dE FoToGRAFIA REFLEX Por 
João Barreira
23 dom  17h00 showCAsE 
BEdUET disco “marés 
suaves”
27 QUI  18h30 PosTo 
EmIssoR Gravação de 
Podcast da Revista Blitz
28 sEX  19h00 showCAsE 
ALA dos NAmoRAdos 
disco “Vivo”
29 sáB  17h00 ENCoNTRo 
Com RENATo JUNIoR 
Apresentação do disco 
“Uma mulher Não Chora”
01 dom  16h00 showCAsE 
oLd moUNTAIN disco 
“Parallels/This Is Not our 
music”
19h00 showCAsE 
sPICy NoodLEs disco 
“sensacional”

FNAC Colombo
16 dom  17h00 PERdÃo 
Livro de heloísa Capelas

19 QUA  18h00 
LANÇAmENTo 
smARTwATCh sUUNTo 7
20QUI  18h30 VERÃo 1993
Filme de Carla simón
21 sEX  18h30 As FACEs 
dE CARRIE Por Reputation 
Company Companhia 
Teatral
22 sáB  17h00 LEVE PARA 
sEmPRE Livro de sandra 
Ribeiro
23 dom  11h30 hoRA do 
CoNTo Por Edite Vicente
24 sEG  18h30 I´m NoT 
ThERE Filme de Todd 
haynes
26 QUA  18h30 E AGoRA, 
oNdE VAmos?
Filme de Nadine Labaki
27 QUI  18h30 LETRAs Com 
(N) VIdA dos livros clássicos 
aos modernos best sellers
28 sEX  18h30 showCAsE 
homEm Em CATARsE dIsCo 
“sEm PALAVRAs | CEm 
PALAVRAs”
29 sáB  17h00 showCAsE 
FRANCIsCA disco “dia de 
Bailarico”
21h00 showCAsE 
kALUNGA PRoJECT disco 
“muxima”
01 dom  11h30 hoRA do 
CoNTo Por Edite Vicente
17h00 ENCoNTRo 
Com RENATo JUNIoR 
Lançamento do disco “Uma 
mulher Não Chora”

FNAC oeirAS
16 dom  11h00 hoRA do 
CoNTo: “UmA doNINhA 
PREoCUPAdA” Por Inês 
Blanc
15h00 woRkshoPs 
dE PRoGRAmAÇÃo E 
RoBÓTICA PARA CRIANÇAs 
mind designer Robot por 
Robotnic 

20 QUI  12h30 sALTos 
ALTos Por marina Caldas, 
Teresa Gonçalves e Célia 
Bernardo
21 sEX  21h00 showCAsE 
ANTÓNIo CAssAPo disco 
“20 Anos”
22 sáB  15h00 ComPREI 
UmA REFLEX... E AGoRA?
workshop de iniciação à 
fotografia com máquinas 
reflex
21h00 APREsENTAÇÃo 
dA CoLECÇÃo CUsTom 
CIRCUs - Volume I e II 
de michel Alex
23 dom  11h00 hoRA do 
CoNTo: “QUEm sERá o 
mEU JANTAR” Por Inês Blanc
27 QUI  12h30 sALTos 
ALTos Por marina Caldas, 
Teresa Gonçalves e Célia 
Bernardo
18h30 PoEsIA À QUINTA 
FEIRA Leitura de poemas e 
canções de mário Piçarra
28 sEX  21h00 showCAsE 
mAGNÓLIA disco “Cynthia”
29 sáB  15h00 PINTURAs 
FACIAIs E modELAGEm dE 
BALõEs
17h00 showCAsE CoTToN 
CARPET moTEL
01 dom  12h00 hoRA do 
CoNTo: “TAL Como TU” Por 
Inês Blanc
16h00 CREsCENdo 
Apresentação de bandas 
de escola de música
21h00 showCAsE ChERRy 
disco “The Good Breakup“

FNAC 
vASCo dA gAmA
16 dom  15h30 REBELIÃo 
PELo CLImA Por Colectivo 
Climáximo
21 sEX  21h30 showCAsE 
dwIsh

22 sáB  17h00 showCAsE 
BEdUET disco “marés 
suaves”
23 dom  11h00 hoRA do 
CoNTo Por maria João 
Viegas
16h00 ANGÉLICA, 
hIsTÓRIAs do sER E do 
NÃo sER Livro de Cidália 
Fernandes
28 sEX  21h30 showCAsE 
FILIPE GoNÇALVEs disco 
“A.m.o.R – mais Uma Bela 
história”
29 sáB  17h00 showCAsE 
PACAs disco “A Rua é 
minha”
01 dom  15h30 showCAsE 
NoBLE disco “honey”

FNAC ubbo
22 sáB  18h00 showCAsE 
JACARANdá
23 dom  11h00 A hoRA do 
CoNTo Por Fábio supérbi
18h00 showCAsE 
ANTÓNIo CAssAPo disco 
“20 Anos”
29 sáB  18h00 TARoT E 
EsPIRITUALIdAdE Livro por 
Inês Pereira Pina
01 dom  18h00 showCAsE 
moNChá
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ENCONTRO COM RENATO JUNIOR

LANÇAmENTo do dIsCo 
“umA mulher NÃo ChorA”
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Neste projeto, Pedro Branco e João sousa, 
convidam diferentes músicos com diferentes 
backgrounds e ideias de improvisação. Na 

sua lista de convidados constam nomes como 
Gonçalo marques, demian Cabaud, George 

dumitriu, Carlos Barretto, Nelson Cascais, 
Felician Erlenburg, Alessandro Fongaro, Nicolò 

Ricci, mauro Cottone entre outros.

Old MOUNTAIN
dIsCo “PARALLELs/ThIs Is NoT oUR mUsIC”

01/03 DOM 16H00 CHiADO

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”
29/02 SáB 22H00 CASCAiS 
01/03 DOM 15H30 vASCO DA GAMA
01/03 DOM 19H00 AlMADA

Cherry regressa com um disco focado na relação
profissional e de amizade de Ana Caldeira e 
miguel Cervini, como o final de um período de 
forte crescimento e grandes mudanças pessoais.

shOwCAsE ChERRy
dIsCo “ThE Good BREAkUP“
01/03 DOM 21H00 OEiRAS

o fado cantado e tocado na sua essência, na voz 
de Cristina madeira que tantas almas tem tocado 
e encantado, aqui e além fronteiras. Infinito, é o 
seu talento, e o nome do novo disco.

shOwCAsE CRIsTINA MAdEIRA
dIsCo “INFINITo”
01/03 DOM 16H00 CASCAiS

Sensacional é o disco de estreia deste duo e a 
sua sonoridade é imersa em samplers, guitarras, 
teclados, baixo e bits eletrónicos, que provocam 
uma explosão de sensações em cada uma das 
canções.

shOwCAsE spICy NOOdlEs
dIsCo “sENsACIoNAL”
01/03 DOM 15H00 AlMADA
01/03 DOM 19H00 CHiADO
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Jay moreira iniciou a sua carreira musical em 1998, 
o seu estilo musical assume uma fusão de hiphop, 
reggae, funk, ritmos tradicionais africanos e world 
music, expressa-se em português, crioulo de 
Cabo Verde e inglês.

shOwCAsE JAy MOREIRA
dIsCo “VERdAdE”
20/02 QUi 18H30 CHiADO 

Combinar a tua paixão pelo desporto com a tua 
vida ativa consegue ser difícil. Suunto 7 dá-te 
o melhor dos dois mundos e está desenhado 
para ajudar-te a aproveitar melhor o tempo. 
Apresentação do smartwatch com a presença 
dos influencers Pedro Fernandes, João Garcia, 
Chef kiko, miguel Costa e Ercília machado.

lANÇAMENTO sMARTwATCh sUUNTO 7

19/02 TER 18H00 COlOMBO

Neste livro, sandra Ribeiro partilha estratégias 
simples e eficazes para perder peso e mantê-lo 
de forma permanente sem dietas ou sofrimento. 
descubra um estilo de vida mais leve e saudável 
sem ter de se afastar do convívio social, comer 
alimentos pouco usuais ou passar horas na cozinha.

lEvE pARA sEMpRE
LIVRo dE sANdRA RIBEIRo
22/02 SáB 17H00 COlOMBO

Um grupo de amigos aceita embarcar numa 
grande aventura sem fazer ideia da implacável 
verdade que os espera, e que os levará ao limite. 
Uma simples expedição científica esconde uma 
realidade de intriga internacional, envolvendo as 
nações mais poderosas do mundo.   

pROJETO ANTáRTIdA
LIVRo dE PAULo TAVAREs
23/02 DOM 16H00 AlMADA

o cantor Filipe Gonçalves regressa com 
A.M.O.R - Mais uma bela História, disco que 
conta com Dança Joana, tema composto 

por héber marques e interpretado por Filipe 
Gonçalves no Festival da Canção 2015.

shOwCAsE FIlIpE GONÇAlvEs
dIsCo “A.m.o.R – mAIs UmA BELA hIsTÓRIA”

28/02 SEX 21H30 vASCO DA GAMA

Um livro de aventuras, de sorrisos marotos, de 
sustos, de viagens fascinantes, que desenvolve a 
imaginação e a criatividade, desperta o interesse 
pelas palavras e promove o gosto pela leitura. Um 
livro para todos os que acreditam que as palavras 
são brincadeiras.

UMA hIsTóRIA pOR NOITE
LIVRo dE CLARA CUNhA
29/02 SáB 11H00 AlMADA

o mind é um robô educativo que permite brincar
com a programação e com a criatividade. As 
crianças aprendem a programar para falar com 
o robô e dar-lhe instruções, bem como desenhar 
figuras poligonais simples e complexas.

wORkshOps dE pROGRAMAÇãO E 
RObóTICA pARA CRIANÇAs
mINd dEsIGNER RoBoT PoR RoBoTNIC
16/02 DOM 15H00 OEiRAS

Apaixonada por livros e ilustração, sofia Correia 
decidiu seguir o seu instinto, mudar de ramo 
profissional e dar vida à Faz de Conto, uma livraria 
especializada em literatura para a infância, livros 
mecânicos e pop-up.

lIvROs dE MIúdOs, CONvERsAs dE 
GRAúdOs
Com soFIA CoRREIA
17/02 SEG  21H00 AlMADA

Posto Emissor é o podcast da BLITZ. Lia 
Pereira, Luís Guerra, mário Rui Vieira e miguel 

Cadete trazem-lhe factos, opiniões e 
inconfidências sobre música e tudo à volta, 

com convidados especiais.

pOsTO EMIssOR
GRAVAÇÃo dE PodCAsT dA REVIsTA BLITZ

27/07 QUi 18H30 CHiADO

seis histórias de ficção especulativa de jovens 
autores portugueses protagonizadas por 

pessoas queer. Porém, a orientação sexual 
ou género é apenas uma das muitas facetas 
que as personagens têm. os protagonistas 

têm personalidade e agenda própria, não são 
estereótipos, ou um visto na lista de coisas que 

uma história tem de ter para ser inclusiva.

ANTOlOGIA FICÇãO 
EspECUlATIvA QUEER

LIVRo dE A. m. CATARINo, JoANA EÇA dE 
QUEIRoZ, INês moNTENEGRo, mARTA AFoNso, 

mAURíCIo LoPEs JúNIoR, NUNo R.
19/02 QUA 18H30 CHiADO

Fica a conhecer esta viagem musical por muitos 
dos universos sonoros que Renato Júnior habitou 
e ainda habita. Um álbum conceptual que é 
feito, todo ele, de um profundo amor e de uma 
agradecida homenagem às mulheres em todas 
as suas facetas.

ENCONTRO COM RENATO JUNIOR
LANÇAmENTo dE “UmA mULhER NÃo ChoRA”
29/02 SáB 17H00 CHiADO 
01/03 DOM 17H00 COlOMBO

No novo livro de heloísa Capelas, Perdão, 
encontramos as ferramentas necessárias para 

aprender a seguir sem frente, livres do peso das 
mágoas e ressentimentos do passado, sempre 
conscientes que perdoar não é um ato único, 

mas sim uma jornada constante.

pERdãO
LIVRo dE hELoísA CAPELAs

16/02 DOM 17H00 COlOMBO

o grupo kalunga Project, tem como objectivo 
preservar, difundir e eternizar a música de 

raiz Angolana. desde o semba, à rebita, ao 
kilapanga, entre outros, o colectivo mantém 

vivos os ritmos, a musicalidade e a cultura do 
povo de Angola.

shOwCAsE kAlUNGA pROJECT

23/02 DOM 16H00 AlFRAGiDE
29/02 SáB 21H00 COlOMBO

os Jacarandá criam experiências sonoras únicas 
fazendo verter o groove repetitivo e indutor 
do transe dos blues primordiais na sua própria 
herança europeia mista e misturando-o com 
uma variedade de outras influências, que vão do 
rock psicadélico à música tribal.

shOwCAsE JACARANdá

22/02 SáB 18H00 UBBO

Pacas é um músico experiente que desde 
cedo bebeu das influências do funk. membro 
dos Tabanka djaz e They must Be Crazy, é 
actualmente a cara da operação Nariz Vermelho. 
o artista lançou no início do ano o álbum A Rua 
é Minha, uma composição energética de funk, 
soul e afro.

shOwCAsE pACAs
dIsCo “A RUA É mINhA”
21/02 SEX 18H30 CHiADO

Beduet são sérgio Neves (guitarras, eléctrica 
e acústica) e Nuno Faria (contrabaixo e 
percussões). o seus instrumentais cruzam a 
animação da música improvisada com temas 
que sugerem uma sonoridade ambiental.

shOwCAsE bEdUET
dIsCo “mARÉs sUAVEs”
22/02 SáB 17H00 vASCO DA GAMA
23/02 DOM 17H00 CHiADO
29/02 SáB 16H00 AlFRAGiDE

o que faz o homem ler? da Antiguidade Clássica 
à Atualidade, o que nos atrai na Literatura? Este é 
o tema do debate que nos fará viajar pelas letras, 
da epopeia e da tragédia até aos policiais que 
fazem os tops de vendas.

lETRAs COM (N) vIdA
dos LIVRos CLássICos Aos modERNos BEsT 
sELLERs
27/07 QUi 18H30 COlOMBO 

António Cassapo celebra 20 anos de carreira com 
um novo álbum. o disco que apresenta na FNAC, 
podemos encontrar 20 singles lançados nas 
últimas 2 décadas

shOwCAsE CAssApO
dIsCo “20 ANos”
21/02 SEX 21H00 OEiRAS
23/02 DOM 18H00 UBBO
28/02 SEX 22H00 CASCAiS

Nesta apresentação pública, vamos partilhar a 
ciência climática mais atual e discutir a situação 
das políticas climáticas oferecendo soluções de 
acordo com estudos de vários movimentos sociais 
que levaram a mudanças de grande escala.

À bEIRA dA ExTINÇãO, O QUE FAzER?
PoR REBELIÃo PELo CLImA
16/02 DOM 15H30 vASCO DA GAMA

Amores e desamores, humores vários, guerra, 
crise financeira, religião, filosofia, política e 
espiritualidade. Tudo isto define Tiago Barbosa 
que defende que um artista tem o direito de 
procurar conhecimento, provocar e ser provocado, 
emocionar-se e emocionar.

shOwCAsE TIAGO bARbOsA
dIsCo “hALF FULL”
23/02 DOM 17H00 CASCAiS

As vozes de João Coutinho e Rita Rice, 
acompanhadas por guitarra, percussão e 
harmónicas, percorrem o pop, rock e indie 
contemporâneos, o r&b, o soul e os blues, com 
versões acústicas intimistas.

shOwCAsE COTTON CARpET MOTEl

29/02 SáB 17H00 OEiRAS

As jornalistas marina Caldas, Célia Bernardo e
Teresa Gonçalves juntam-se para comentar os
assuntos que mais as inquietam ou provocam
boas sensações. Não percas este encontro às 
quintas-feiras e deixa-te seduzir. 

sAlTOs AlTOs
PoR mARINA CALdAs, TEREsA GoNÇALVEs E 
CÉLIA BERNARdo
20 E 27/02 QUi 12H30 OEiRAS

dona de uma voz quente, Francisca tem 
interpretado as suas canções em diversos palcos 
pelo país. Canta em português, num género 
musical pop com influências no jazz. 

shOwCAsE FRANCIsCA
dIsCo “dIA dE BAILARICo”
29/02 SáB 17H00 COlOMBO

homem em Catarse estreia o disco Sem palavras 
| Cem palavras, baseado num poema da sua 
autoria que dá mote ao disco onde ouvimos pela 
primeira vez um piano e uma caixa de ritmos 
em sintonia com a sua inconfundível guitarra e 
esporadicamente algumas vozes.

shOwCAsE hOMEM EM CATARsE
dIsCo “sEm PALAVRAs | CEm PALAVRAs”
28/02 SEX 18H30 COlOMBO

Numa viagem musical onde não faltam todos 
os grandes êxitos, Vivo é composto por uma 
sucessão de temas que se encarregará de nos 
lembrar o lugar que a Ala dos Namorados ocupa 
na história da música portuguesa.

shOwCAsE AlA dOs NAMORAdOs
dIsCo “VIVo”
28/02 SEX 19H00 CHiADO


