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até 25/01/2017 sta. catarina

exposição

artistas unidos no porto
Fotografias de Jorge Gonçalves

Uma retrospetiva da passagem dos Artistas Unidos pelos diversos teatros do Porto, ao longo dos últimos anos. 

sex 11 > dom 13 dom 13

exposição

a água da luZ
Fotografias de rita pinheiro Braga. novo talento Fnac Fotografia 2014, menção Honrosa.

Um projeto fotográfico que explora a memória e a identidade dos moradores da Aldeia da Luz através de um 
cruzamento de histórias de vida, retratando os sentimentos da autora face a este lugar.

até 08/01/2017 Guimarães

wilsonp
sem filtros

Vê mais em culturafnac.pt

01>15 novembro 2016
agenda fnac
GAIASHOPPING•MAR SHOPPING•NORTESHOPPING
STA. CATARINA•BRAGA•GUIMARÃES

entrada
LiVre

12/11 sáb 18H00 nortesHoppinG

Plus Ultra é o segundo livro de Bruno Costa Carvalho, 
uma obra onde o autor vai ainda mais longe na sua 
antevisão do futuro.

Lançamento

plus ultra
Livro de Bruno costa carvalho. 
apresentado por Vasco ribeiro e Fernando tavares.

11/11 sex 22H00 GaiasHoppinG
12/11 sáb 17H00 sta. catarina
12/11 sáb 22H00 nortesHoppinG

Uma viagem pela diáspora lusófona, com paragens 
no flamenco e no manouche, através de um diálogo 
constante e frutuoso entre guitarras acústicas.

música ao ViVo

carlos araúJo
duo

12/11 sáb 17H00 GaiasHoppinG
12/11 sáb 22H00 mar sHoppinG
13/11 dom 17H00 nortesHoppinG

António Vasco Moraes apresenta ao vivo o seu novo 
álbum, Silêncio, um trabalho mais maduro que conta 
com convidados especiais como Maria Ana Bobone 
e Silvestre Fonseca (mestre da guitarra clássica).

música ao ViVo

antónio vasco moraes
silêncio
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13/11 dom 17H00 Guimarães

Assiste, na FNAC, à apresentação de O Evangelho 
do Alquimista, e descobre a história de um caixeiro-
-viajante e de um profeta lendário procurado pelas 
autoridades devido às suas ideias.

apresentação

o evangelHo do alquimista
Livro de tiago moita

13/11 dom 11H30 nortesHoppinG

13/11 dom 15H30 mar sHoppinG

Conhece a história do Anjo Nicolau, um anjo que 
vive entre as nuvens e que tem como missão ajudar 
os humanos a escolher o melhor caminho, mas sem 
interferir nas suas vidas.

A FNAC e a Disney Junior convidam o público mais 
jovem a participar numa tarde inteiramente dedicada 
aos mais pequenos, com muitas surpresas inspiradas 
nos teus heróis Disney favoritos. 

Fórum miúdos

as aventuras do anJo nicolau
episódio de nataL – nataL a doBrar
Livro de tânia peneda, com ilustrações de 
mariana peneda.
apresentado por miguel miranda, escritor.

Fórum miúdos

disneY Junior

13/11 dom 17H00 GaiasHoppinG

Uma bela metáfora sobre o poder mágico das 
palavras e a sua capacidade de modificar o mundo.

Fórum miúdos

ri o Joaquim com cócegas assim
Livro de rui Guedes com ilustrações de José a. nunes. 
apresentação encenada pela companhia cêteatro.

A Pokémon Battle League está de volta para 
comemorar os 20 anos de Pokémon e o 
lançamento do novo jogo. Inscreve-te em 
bit.ly/PokemonBattleLeagueFnac e começa já 
a treinar.

apresentação

poKémon battle league
12/11 sáb a partir das 10H00 Guimarães

fnac gaming league
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sex 04 > sáB 12qua 02 > sáB 05 dom 06 > ter 08 qua 09 > sex 11

05/11 sáb 17H00 GaiasHoppinG
05/11 sáb 22H00 mar sHoppinG
11/11 sex 21H00 Guimarães
12/11 sáb 22H00 BraGa

Sem Filtros é um álbum multifacetado recheado de 
vários estilos musicais que exalam a essência versátil 
e criativa que tão bem define WilsonP.

música ao ViVo

wilsonp
sem Filtros

03/11 qui 18H30 nortesHoppinG

Experiencia um novo conceito de Home Cinema 
através de trailers contextualizados pelo crítico 
de cinema e programador Rui Pedro Tendinha e 
demonstrados tecnologicamente pelo opinion leader, 
Vitor Rosa.

Lançamento

movie & tecH bY lg oled tv 4K
por rui pedro tendinha e Vitor rosa (mister gadget) 05/11 sáb 17H00 nortesHoppinG

Do petisco de fim de tarde, ao tradicional lanche 
passando pelo brunch ou pelo piquenique, neste 
livro não faltam motivos para cozinhar, surpreender 
e celebrar.

Lançamento

estava tudo ótimo!
Livro de teresa rebelo

11/11 sex 18H30 sta. catarina

11/11 sex 21H30 nortesHoppinG

Fintar a morte, celebrar a vida reúne histórias reais, 
contadas na primeira pessoa por sobreviventes da 
Hepatice C. Mais do que um livro, é um despertar 
de consciências.

O autor, um dos maiores especialistas portugueses 
em política americana, traça-nos o perfil de Hillary 
Clinton, conta-nos o seu percurso e revela ainda 
pormenores da corrida eleitoral mais imprevisível das 
últimas décadas nos Estados Unidos da América.

Lançamento

fintar a morte, celebrar a vida
Livro de ana paula almeida

Lançamento

HillarY clinton 
nunca é tarde para ganHar
Livro de Germano almeida

04/11 sex 21H30 nortesHoppinG

Inês Franco apresenta o seu novo livro onde dá 
a conhecer os segredos que utiliza diariamente 
enquanto maquilhadora profissional e os truques 
que te vão ajudar a escolher o look certo para 
cada ocasião.

Lançamento

maquilHagem & cabelos
Livro de inês Franco

06/11 dom 17H00 sta. catarina

Em 2014, Paulo Teia, partiu para a India. Foi ao 
encontro dos que vivem para lá de todas as periferias, 
e através da objetiva captou e retratou os sorrisos 
sofridos e olhares resignados que evidenciam bem o 
que é viver verdadeiramente ao lado do mundo.

Lançamento

namasté
Livro de paulo teia. 
apresentado por teresa serra.

10/11 qui 18H30 sta. catarina

Queres tornar-te um expert em vinho? Este manual 
tem todas as informações que precisas para tornar o 
teu paladar mais exigente.

Lançamento

vinHo na ponta da lÍngua
Livro de maria João almeida, com ilustrações 
de cristina sampaio.08/11 ter 18H30 sta. catarina

Mergulha no universo dos Social Media e aprende com 
este manual quais as melhores táticas para venceres 
no mundo digital.

apresentação

o que Há de novo no facebooK 
e redes sociais
apresentação do livro “redes sociais 360”, 
de Vasco marques06/11 dom 17H00 GaiasHoppinG

Um thriller intenso que te leva a viajar desde Beijing, 
até Lisboa, Frankfurt e Bruxelas, num enredo que 
expõe o lado mais negro da corrupção política e da 
alma humana.

apresentação

peónia vermelHa
Livro de andré de oliveira

02/11 qua 18H30 GaiasHoppinG

Um livro que tem como objetivo orientar o leitor na 
gestão da sua vida pessoal, profissional e emocional, 
de acordo com as conjunturas astrais.

apresentação

renascer em 2017
Livro de cristina candeias. 
apresentado por Jorge Gabriel.

06/11 dom 17H00 BraGa

música ao ViVo

budda guedes & nuno andrade

Não percas o encontro entre estes dois músicos 
onde serão interpretados de forma mais despida, 
crua (e por vezes mais clássica) temas originais de 
cada um.

04/11 sex 18H00 sta. catarina
04/11 sex 22H00 GaiasHoppinG
05/11 sáb 22H00 nortesHoppinG

Vem assistir a este showcase onde a guitarra e os
teclados são os instrumentos de eleição, numa
combinação do digital com o analógico.

música ao ViVo

JonnY abbeY

novo talento fnac

06/11 dom 11H30 mar sHoppinG

A bruxa Mimi e o gato preto voltam, com muitos 
feitiços e canções, para mais uma aventura que as 
crianças vão adorar.

Fórum miúdos

entre bruxas e feitiços, 
pé de cabra e ouriços
por o som do algodão

09/11 qua 21H30 nortesHoppinG

Nesta obra estão reunidas as crónicas e as 
considerações fundamentais do autor sobre o 
mundo futebolístico.

apresentação

futebol
desafios e rumos para vencer
Livro de Jerry silva. 
apresentado por Bernardino Barros (jornalista), 
Francisco chaló (antF), prof. Henrique calisto (antF) 
e prof. dr. Jorge silvério (FpF).
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03/11 qui 18H00 sta. catarina

A FNAC e a associação ZERO convidam-te a 
conhecer o documentário ambientalista do ano, 
Before the Flood, produzido por Leonardo DiCaprio, 
e a participar num debate que assinalará a entrada 
em vigor do Acordo de Paris.

apresentação

proJeção do documentário 
“before tHe flood”
com a presença de paulo magalhães (Zero)


