
MOSTRA-NOS A TUA 
IDEIA  MAIS SELVAGEM.

CANDIDATURAS 
ATÉ 5 ABRIL

MÚSICA | FOTOGRAFIA | CINEMA | ILUSTRAÇÃO  | ESCRITA

COM O APOIO DEPOWERED BY

FNAC MADEIRA
16 dom  16h00 showcase 
BeRNaRdo BaPTIsTa BaNd
25 TeR  11h30 oFIcINa de 
aRTes PLÁsTIcas Por sónia 
Jardim 
28 sex  19h00 showcase 
João LUÍs meNdoNÇa —
Uma VIaGem No TemPo

CAlENDáRIo 16 fev > 01 mar 2020

29 sÁB  16h00 PoRQUe 
VIVemos Livro de Kentetsu 
Takamori, daiji akehashi e 
Kentaro Ito. apresentado 
por mauro Nakamura. 
17h30 showcase RúBeN 
VIeIRa
01 dom  16h00 hoRa do 
coNTo PoR Leda PesTaNa
a primavera em flor 
19h00 showcase maRco 
VIeIRa
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ao VIVo

fnac.pt/culturafnac

eventos já disponíveis na app
App CARtão FNAC

Junta-te à Leda Pestana nesta que 
é a primeira grande hora do conto 
deste ano. Para esta sessão estão 

reservadas muitas surpresas, entre elas 
um convidado muito especial.

Hora do conto 
por Leda pestana
a PRImaVeRa em FLoR

01/03 Dom 16H00 maDeira 

/fnacPortugal



ao som do piano, o jovem artista apresenta-nos 
temas bem conhecidos e alegres da atualidade.

com influências de alguns nomes como coldpay, 
diogo Piçarra, Robbie williams e Rui Veloso, 
marco Veira estreia-se na FNac acompanhado 
pelos músicos carlos Rodrigues, miguel moreira, 
Ângelo sousa e Renato Rodrigues. 

sHowcase rúben vieira 
29/02 sáb 17H30 maDeira

sHowcase marco vieira 
01/03 Dom 19H00 maDeira

Um ano depois da estreia no palco da FNac, a 
banda está de regresso para mais um showcase 
ao som do pop rock nacional e internacional. do 
projeto fazem parte martim Gonçalves no baixo, 
mariana silvino na guitarra e Rúben Vieira no piano.

Não percas este showcase que acontece em 
jeito de homenagem às canções habitualmente 
interpretadas nos grandes hotéis da madeira. 
Uma viagem ao som de Frank sinatra, elvis 
Presley, The Beatles, entre outros.

sHowcase bernardo baptista band 
16/02 Dom 16H00 maDeira

sHowcase joão LUís mendonÇa
Uma VIaGem No TemPo
28/02 sex 19H00 maDeira

através de recortes especiais e dos lápis de cor, aprende 
como fazer uma prenda original para alguém especial.

 oFicina de artes pLásticas
PoR sóNIa JaRdIm

25/02 Dom 11H30 maDeira 

Partindo de Porque Vivemos, obra onde um professor de budismo, 
um psicoterapeuta e um filósofo apontam um caminho possível para 

encontrar a paz interior e enfrentar as contrariedades do quotidiano. João 
magalhães, presidente da associação Portuguesa de Reiki, e o Prof. mauro 

Nakamura, abordam o tema da felicidade e o sentido da vida.

 porQUe vivemos
LIVRo de KeNTeTsU TaKamoRI, daIJI aKehashI

e KeNTaRo ITo. aPReseNTado PoR maURo NaKamURa.
29/02 sáb 16H00 maDeira 

/fnacPortugal consulta toda a programação FNac em fnac.pt/culturafnac


