
VISITA LAZER

Fado – Património Imaterial da Humanidade – Em Lisboa, o Fado é um fenómeno incontornável dos
bairros mais antigos da cidade, e é cantado em inúmeros restaurantes típicos, as Casas de Fado.
Nestes locais, à hora do Fado baixam as luzes, os artistas ocupam os seus lugares, param as conversas
na sala e faz-se silêncio. O silêncio é parte do espetáculo!

O F i F d d 1947 té té di d h j f ê i it li b t

FADOS NO FAIA – 1 de abril 2017 - sábado

O Faia – Fundado em 1947, mantém-se até aos dias de hoje como uma referência na noite lisboeta.
Em mais de meio século de existência, grandes nomes foram presença habitual nesta casa, a
começar pela fundadora, Lucília do Carmo, ela própria uma figura importante da história do fado, e
continuando com o seu filho, Carlos do Carmo, que dirigiu os destinos d’ O Faia até 1980. Aqui
cantaram nomes como Alfredo Marceneiro, Tristão da Silva, Fernando Maurício, Ada de Castro,
entre outros. Atualmente, as presenças de Lenita Gentil, Anita Guerreiro, António Rocha e Ricardo
Ribeiro, dão continuidade a esta tradição.
Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros - Situado perto do Arco da Rua Augusta, é um museu
privado e subterrâneo que resulta das obras de remodelação realizadas naquele espaço e queprivado e subterrâneo, que resulta das obras de remodelação realizadas naquele espaço e que
descobriram estruturas arqueológicas das civilizações que, ao longo de 2.500 anos, habitaram
Lisboa.

13h15 - Saída de Leiria (junto ao Restaurante a Grelha), em direção à A8 com paragem em Caldas da
Rainha (14h15 em frente ao AKI ) com destino a Lisboa;
16h00 - Visita guiada (grátis) ao Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros

(o grupo será dividido: 1ª visita às 16h00 e 2ª visita às 17h00);
18h00 - Atividades de caráter pessoal na baixa lisboeta ou em grupo a combinar localmente;18h00 Atividades de caráter pessoal na baixa lisboeta, ou em grupo a combinar localmente;
20h30 - Entrada na Casa de Fados “O Faia” para jantar e espetáculo;
02h00 - Concentração junto à Igreja de S. Roque e início da viagem de regresso a casa.

€55,00 por sócio.
Inclui viagem em autocarro de turismo, noite de fados e jantar com a seguinte ementa:
Couvert: Pão, manteiga trufada, azeitonas temperadas, croquetes de carne com maionese de alho e
queijinhos secos;queijinhos secos;
Sopa: Creme de espargos com amêndoa torrada;
Prato principal: Bacalhau à Faia;
Sobremesa: Crumble de Pera Rocha com gelado de nata;
Bebidas: Vinho branco e tinto “Monte Vilar” da Casa Santa Vitória, água mineral, refrigerantes, café
e Porto Tawny.

Forma de pagamento: 50% em 24 de março e 50% em 24 de abril de 2017.

Inscrições limitadas até 10 de março .
A 20 de março, informaremos os associados cujas inscrições forem consideradas.
As desistências, após a confirmação da respetiva inscrição, terão um custo de €10, eventualmente
acrescidas dos custos que forem exigidos pelos prestadores dos serviços envolvidos neste evento,
caso não se consiga substituição em tempo útil.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Informações: alexandre.vieira@millenniumbcp.ptç @ p p

FICHA DE INSCRIÇÃOFADOS NO FAIA

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033775

