
FNAC 
gAiAshoppiNg
01 sáb  18h00 workshop 
AMor À prIMEIrA VIsTA 
por FLAG 
02 doM  17h00 showcAsE 
MIGUEL MAAT disco 
“Elektrum Fantasy” 
03 sEG  17h00 A TEorIA 
dE TUdo Filme de James 
Marsh
04 TEr  17h00 MELodIA do 
corAÇÃo Filme de wes 
craven
05 qUA  17h00 o hoMEM 
qUE VIU o INFINITo
Filme de Matt brown
06 qUI  17h00 cLUbE dos 
poETAs MorTos
Filme de peter weir
07 sEx  19h00 workshop 
MArkETING & coMpETITIVE 
INTELLIGENcE por FLAG
08 sáb  16h30 ATUAÇÃo 
hIsTórIAs À VoLTA dAs 
hIsTórIAs por pbp coro 
Juvenil
09 doM  11h30 EcocrAFTs 
- cArTÃo MochILA por 
Manuela coelho
10 sEG  17h00 woNdEr - 
ENcANTAdor
Filme de stephen chbosky
11 TEr  17h00 shINE - 
sIMpLEsMENTE GENIAL
Filme de scott hicks
12 qUA  17h00 o 
workshop Filme de 
Laurent cantet
13 qUI  17h00 proFEssor 
LAZhAr Filme de philippe 
Falardeau
14 sEx  19h00 workshop 
c0dE oN: proGrAMAÇÃo 
do ZEro pArA NEw 
TEchIEs por rUMos 
15 sáb  16h00 workshop 
h@ckING kUNG FU: A 
MELhor dEFEsA é sAbEr 
coMo sE ATAcA por 
rUMos

ExposIÇÃo  Até 26/10 o 
EspLENdor do MUNdo 
Fotografias de Gonçalo 
cadilhe 
 
 
FNAC  
mAr shoppiNg
01 sáb  21h30 showcAsE 
MIGUEL MAAT disco 
“Elektrum Fantasy”
02 doM  16h30 hIsTórIAs 
À VoLTA dA cANdEIA
o pAI EM GUErrA 
JUNqUEIro por o som do 
Algodão
03 sEG  18h00 A TEorIA 
dE TUdo Filme de James 
Marsh
04 TEr  18h00 MELodIA do 
corAÇÃo Filme de wes 
craven
05 qUA  18h00 o hoMEM 
qUE VIU o INFINITo
Filme de Matt brown 
06 qUI  21h30 
LANÇAMENTo JoGo 
MArVEL spIdEr-MAN ps4
por coletivo rubber chicken
07 sEx  21h30 showcAsE 
LIrIANy disco “Menina 
Mulher”
08 sáb  10h30 FNAc 
GAMING LEAGUE Torneio 
pEs 2019
09 doM  11h30 MÚsIcA 
pArA bEbés por Mundo 
Infantil 
16h00 ArITMéTIcA pArA 
crIANÇAs por ALohA 
Mental Arithmetic
10 sEG  18h00 woNdEr 
ENcANTAdor Filme de 
stephen chbosky
11 TEr  18h00 shINE - 
sIMpLEsMENTE GENIAL
Filme de scott hicks 
12 qUA  18h00 o 
workshop Filme de 
Laurent cantet

13 qUI  18h00 proFEssor 
LAZhAr Filme de philippe 
Falardeau
14 sEx  21h30 LANÇAMENTo 
dEsAFIos MATEMáTIcos 
qUE TE VÃo ENLoUqUEcEr 
Livro de Inês Guimarães, a 
youtuber Mathgurl
15 sáb  17h00 o MAxI No 
MUNdo do sANTIAGo
Livro de patrícia Fonseca, 
com ilustrações de sara 
camilo.

ExposIÇÃo  03/09/18 > 
03/01/19 FEsTIVAL bd 
AMAdorA  

FNAC 
NorteshoppiNg
01 sáb  16h00 showcAsE 
MIGUEL MAAT disco 
“Elektrum Fantasy”
02 doM  11h30 MÚsIcA 
pArA bEbés por Mundo 
Infantil 
17h00 LANÇAMENTo  
FEEL FIT ForEVEr
Livro de Irene costa Leite
03 sEG  18h30 brILhANTINA 
Filme de randal kleiser 
04 TEr  18h30 FAMA Filme 
de christopher Gore
05 qUA  18h30 JUVENTUdE 
INcoNscIENTE Filme de 
richard Linklater
06 qUI  21h30 workshop 
dE EdIÇÃo E IMprEssÃo 
dE IMAGEM por Tiago 
Monteiro, Academia olhares
07 sEx  19h00 
EMpowErMENT TALks: 
sUcEsso, o sEGrEdo 
pArA ToMAr As dEcIsÕEs 
cErTAs por Eduardo cirilo
08 sáb  18h00 workshop 
dE MINdFULNEss por 
Andreia cabral, psicóloga 
clínica e da saúde, psINor

09 doM  11h30 ArITMéTIcA 
pArA crIANÇAs por ALohA 
Mental Arithmetic 
17h00 showcAsE wAZE 
disco “karma”
10 sEG  18h30 As VIrGENs 
sUIcIdAs Filme de sofia 
coppola 
11 TEr  18h30 EscoLA 
rock Filme de richard 
Linklater
12 qUA  18h30 JUNo Filme 
de Jason reitman
13 qUI  19h00 coNVErsAs 
sUsTENTáVEIs - 
prEVENÇÃo dE rEsÍdUos: 
NA socIEdAdE ATUAL 
é possÍVEL? por Lipor - 
serviço Intermunicipalizado 
de Gestão de resíduos do 
Grande porto
14 sEx  18h30  
Ux UI dEsIGNEr(s), 
procUrA(M)-sE por FLAG 
21h30 7 bAsEs do 
sUcEsso Livro de 
Alexandre Martins
15 sáb  18h00 TErrA MAyA
Livro de Filipa Maló Franco

ExposIÇÃo  10/09/18 > 
10/01/19 rock IN rIo - 30 
ANos Fotografias de vários 
autores 

FNAC  
stA. CAtAriNA
01 sáb  16h30 ATUAÇÃo 
hIsTórIAs À VoLTA dAs 
hIsTórIAs por pbp coro 
Juvenil
02 doM  17h00 AMor NA 
poEsIA Livro de Francisco 
sousa
03 sEG  16h00 MILhÕEs
Filme de danny boyle
04 TEr  16h00 woNdEr 
ENcANTAdor Filme de 
stephen chbosky

05 qUA  16h00 boyhood - 
MoMENTos dE UMA VIdA
Filme de richard Linklater
06 qUI  16h00 ThE FLorIdA 
proJEcT Filme de sean 
baker
07 sEx  18h30 UM dIA coM 
poEsIA: sILENcIosos 
dEsEspEros Livro de 
soraia Martins com 
fotografias de dália santos
08 sáb  18h30 ANToLoGIA 
do sILÊNcIo Livro de 
susana Inês
09 doM  16h30 o soM do 
ALGodÃo histórias com 
Música Lá dentro
10 sEG  16h00 o 
sUbsTITUTo Filme de Tony 
kaye
11 TEr  16h00 proFEssor 
LAZhAr Filme de philippe 
Falardeau
12 qUA  16h00 os 
corIsTAs Filme de 
christophe barratier
13 qUI  16h00 cApITÃo 
FANTásTIco Filme de Matt 
ross
14 sEx  16h00 cINEMA 
pArAÍso Filme de 
Giuseppe Tornatore
15 sáb  17h00 TArdEs dA 
MATEMáTIcA por secção 
Norte da sociedade 
portuguesa de Matemática 
19h00 TrEZE Más 
hIsTórIAs pArA 
AdorMEcEr Livro de Ana 
cláudia dâmaso 

ExposIÇÃo  20/09/18 > 
20/01/19 odEoN hoTEL - 
dEAd coMbo Fotografias 
de daniel costa Neves 

FNAC brAgA
01 sáb  18h00 showcAsE 
dE GUITArrA por diogo 
Martins
02 doM  17h00 UMA LUTA 
INcANsáVEL Livro de 
Francisco Figueiredo
03 sEG  17h00 krAMEr 
coNTrA krAMEr Filme de 
robert benton
04 TEr  17h00 A poNTE do 
rIo kwAI Filme de david 
Lean
05 qUA  17h00 TITANIc
Filme de James cameron
06 qUI  17h00 doUTor 
EsTrANho AMor
Filme de stanley kubrick 
07 sEx  17h00 JUVENTUdE 
INcoNscIENTE Filme de 
richard Linklater
08 sáb  17h00 VIdA pALEo 
VIVEr EM pLENo Livro de 
érika Lopes
09 doM  17h15 NorchA
Norcha, uma corrida de 
aventura 
10 sEG  17h00 A VIdA dE pI
Filme de Ang Lee
11 TEr  17h00 brAVEhEArT: 
o dEsAFIo do GUErrEIro
Filme de Mel Gibson
12 qUA  17h00 o TIGrE E o 
drAGÃo Filme de Ang Lee
13 qUI  17h00 AMor sEM 
bArrEIrAs Filme de 
Jerome robbins e robert 
wise
14 sEx  22h00 
AprEsENTAÇÃo rEdE dE 
pErcUrsos pEdEsTrEs 
dE brAGA desvenda 
os segredos mais bem 
guardados do concelho
15 sáb  21h30 showcAsE 
MIGUEL MAAT disco 
“Elektrum Fantasy” 

CAleNdário 01>15 SET 2018

ExposIÇÃo  01/09/18 > 
05/01/19 TEATro MUdo 
Fotografias de Filipe 
Ferreira

FNAC 
guimArães
01 sáb  17h00 proJEÇÃo
02 doM  11h30 oFIcINA do 
oLEIro por Maria Fernanda 
braga
03 sEG  17h00 krAMEr 
coNTrA krAMEr
Filme de robert benton
04 TEr  17h00 A poNTE do 
rIo kwAI Filme de david 
Lean
05 qUA  17h00 TITANIc
Filme de James cameron
06 qUI  17h00 doUTor 
EsTrANho AMor
Filme de stanley kubrick
07 sEx  17h00 proJEÇÃo
08 sáb  17h00 proJEÇÃo
09 doM  11h30 rAÚL 
FrEITAs por raúl Freitas
10 sEG  17h00 A VIdA dE pI
Filme de Ang Lee
11 TEr  17h00 brAVEhEArT: 
o dEsAFIo do GUErrEIro
Filme de Mel Gibson
12 qUA  17h00 o TIGrE E o 
drAGÃo Filme de Ang Lee 
13 qUI  17h00 AMor sEM 
bArrEIrAs Filme de 
Jerome robbins e robert 
wise 
14 sEx  17h00 proJEÇÃo
15 sáb  16h00 showcAsE 
MIGUEL MAAT disco 
“Elektrum Fantasy”  
 
ExposIÇÃo  25/09/18 > 
25/01/19 JAZZ IMAGEs 
Fotografias de Jacques Van 
wijlick 
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fnac.pt/culturafnac

lançamento desafios 
matemáticos que te 

vão enlouquecer

LIVro dE INÊs GUIMArÃEs,
A youtuber MAThGUrL

/FnacPortugal /FnacPortugalconsulta toda a programação FNAc em fnac.pt/culturafnac



Um livro sobre a alimentação paleo e 
que pretende mostrar que, ao contrário 
de um plano para perder peso, esta é 
uma dieta que traduz uma filosofia e 

forma de estar na vida.

 vida Paleo - viver em Pleno

LIVro dE érIkA LopEs
08/09 sáb 17H00 bRAgA

Filipa Maló, atriz e autora do blog terra Maya, 
apresenta-nos o conceito de mindfulness 

num livro que aborda o yoga e a meditação.

terra maYa

LIVro dE FILIpA MALó FrANco
15/09 sáb 18H00 NoRTEsHoPPiNg

A FNAc, em parceria com a FLAG, a rUMos 
e a GALILEU, proporciona os melhores 

workshops para o teu regresso às aulas. 
consulta a programação completa no 

calendário que está no verso desta agenda 
ou em fnac.pt/culturafnac.

WorKsHoPs fnac  
reGresso às aulas

por FLAG, rUMos E GALILEU
DE 01 A 30/09 FNAc NoRTEsHoPPiNg, 
FNAc gAiAsHoPPiNg E FNAc bRAgA

Miguel Maat regressa ao Fórum FNAc para 
apresentar o seu mais recente trabalho de world 
fusion music com uma sonoridade intensa e 
hipnótica.

queres saber mais sobre edição e impressão de 
imagem? Aprende, neste workshop, a melhorar as 
tuas fotografias.

sHoWcase miGuel maat 
dIsco “ELEkTrUM FANTAsy”
01/09 sáb 16H00 NoRTEsHoPPiNg
01/09 sáb 21H30 mAR sHoPPiNg
02/09 Dom 17H00 gAiAsHoPPiNg
15/09 sáb 16H00 guimARãEs
15/09 sáb 21H30 bRAgA

WorKsHoP de edição e 
imPressão de imaGem 
por TIAGo MoNTEIro, AcAdEMIA oLhArEs
06/09 qui 21H30 NoRTEsHoPPiNg

o professor Eduardo cirilo promove uma palestra 
onde fala sobre a importância do poder da mente 
no alcance do sucesso.

emPoWerment talKs: 
sucesso, o seGredo Para tomar as 
decisÕes certas 
por EdUArdo cIrILo
07/09 sEx 19H00 NoRTEsHoPPiNg

Ana cláudia dâmaso traz-nos um livro de histórias 
de terror e do paranormal para os mais destemidos 
e corajosos.

treZe más HistÓrias Para adormecer
LIVro dE ANA cLáUdIA dâMAso
15/09 sáb 19H00 sTA. cATARiNA

A autora revela a sua experiência pessoal neste 
livro, inspirado nas recomendações do dr. Ulrich 
strunz, sobre a relação entre mente, exercício físico 
e alimentação.

lançamento feel fit forever 
LIVro dE IrENE cosTA LEITE
02/09 Dom 17H00 NoRTEsHoPPiNg

A FNAc Gaming League está de volta com um 
torneio de pEs 2019! Inscreve-te na loja, mostra 
que dominas o campo de futebol e habilita-te a 
ganhar prémios em cartão FNAc.

fnac GaminG leaGue 
TorNEIo pEs 2019
08/09 sáb 10H30 mAR sHoPPiNg

o coletivo rubber chicken reúne-se para uma 
conversa a propósito do tão esperado lançamento 
do jogo da Marvel. A partir da meia noite podes 
comprar o jogo ou, se fizeste a pré-compra, 
levantá-lo juntamente com o dLc e a t-shirt. Não 
faltes!

lançamento joGo marvel 
sPider-man Ps4 
por coLETIVo rUbbEr chIckEN
06/09 qui 21H30 mAR sHoPPiNg

com apenas 19 anos, a cantora e compositora 
lança o seu primeiro álbum, Menina Mulher, 
influenciado pelos estilos musicais semba, kizomba 
e zouk.

sHoWcase lirianY 
dIsco “MENINA MULhEr”
07/09 sEx 21H30 mAR sHoPPiNg

se achas que a matemática é só para 
cromos, a youtuber MathGurl explica como 
esta ciência pode ser divertida e ajudar-te 

a resolver grandes quebra-cabeças.

lançamento desafios 
matemáticos que te 

vão enlouquecer

LIVro dE INÊs GUIMArÃEs, 
A youtuber MAThGUrL

14/09 sEx 21H30 mAR sHoPPiNg

Em Antologia do Silêncio, a poesia da autora 
pretende evocar a saudade e o seu silêncio, 
levando o leitor numa viagem transcendente, pura 
e inocente.

descobre o que poderás vivenciar nesta viagem 
por várias eras através de caminhos bracarenses e 
entre as serras, vales e rios.

antoloGia do silÊncio 
LIVro dE sUsANA INÊs
08/09 sáb 18H30 sTA. cATARiNA

aPresentação rede de Percursos 
Pedestres de BraGa 
dEsVENdA os sEGrEdos MAIs bEM GUArdAdos 
do coNcELho
14/09 sEx 22H00 bRAgA

Nesta  divertida oficina, indicada para crianças 
entre os 5 e os 13 anos, vamos estimular os mais 
novos no desenvolvimento do cálculo mental, da 
concentração e da criatividade.

Adoras matemática? Não percas esta conversa 
onde vamos abordar a matemática do nosso dia 
a dia.

aritmÉtica Para crianças 
por ALohA MENTAL ArIThMETIc
09/09 Dom 11H30 NoRTEsHoPPiNg
09/09 Dom 16H00 mAR sHoPPiNg

tardes da matemática 
por sEcÇÃo NorTE dA socIEdAdE 
porTUGUEsA dE MATEMáTIcA
15/09 sáb 17H00 sTA. cATARiNA

Alexandre Martins mostra, através de histórias 
de pessoas que viveram momentos de grande 
transformação pessoal e profissional, como podes 
alcançar uma vida melhor.

7 Bases do sucesso 
LIVro dE ALExANdrE MArTINs
14/09 sEx 21H30 NoRTEsHoPPiNg

o artista que já conta com mais de 20 milhões de 
visualizações no youtube dá a conhecer Karma, o 
álbum de rap português mais destacado em 2018.

Um livro que promove a solidariedade e o afeto e 
que explica, de uma forma simples e educativa, 
as dificuldades e emoções que uma criança 
autista sente.

sHoWcase WaZe 
dIsco “kArMA”
09/09 Dom 17H00 NoRTEsHoPPiNg

o maXi no mundo do santiaGo 
LIVro dE pATrÍcIA FoNsEcA, coM ILUsTrAÇÕEs 
dE sArA cAMILo.
15/09 sáb 17H00 mAR sHoPPiNg
16/09 Dom 16H00 NoRTEsHoPPiNg

o grupo vocal, constituído por 33 crianças e jovens, 
canta temas originais num estilo pop/rock ligeiro e 
irá produzir canções em torno de histórias infantis.

atuação HistÓrias à volta 
das HistÓrias 
por pbp coro JUVENIL
01/09 sáb 16H30 sTA. cATARiNA
08/09 sáb 16H30 gAiAsHoPPiNg

/FnacPortugal /FnacPortugalconsulta toda a programação FNAc em fnac.pt/culturafnac consulta toda a programação FNAc em fnac.pt/culturafnac


