
Junho é mês de festas e arraiais, nos bairros lisboetas.  

Não há coletividade que não tenha o seu arraial, dedicado aos 

Santos Populares. 

Alfama é onde, de forma mais vincada, este período é vivido.  

Mas não vamos passear por ali em junho, porque a confusão é 

muita. 

Contudo, podemos fazê-lo, ainda com alguma réstia de 

lembrança daquele mês. 

 

Vamos espreitar a Mouraria e, de seguida, Alfama. 

 

Seguimos para a Rua de São Pedro, para um serão de “Fado 

Vadio", no Clube Adicense, coletividade muito conhecida em 

Alfama. 

Vadio, porque não é ali que cantam os nomes sonantes da 

comunicação social. 

Mas foi nesta coletividade que muitos deles começaram as suas 

carreiras. 

Quem sabe se não haverá algum Sócio que ali vai buscar 

inspiração e testar a sua voz, para seguir uma carreira 

diferente, a de fadista. 

 

Jantamos por lá. 

A ementa é simples, porque o fim em vista é, além de ouvir 

cantar fado, reencontrar amigos que, pela reforma, ou por 

mudança do local do trabalho, já não vemos como gostaríamos. 

Ementa: entradas de queijo e presunto/caldo verde/lombo de 

porco no forno com acompanhamento. 

Arroz doce a acompanhar o café. 

 

Para que possamos avançar com este convívio terá de haver, no 

mínimo, 60 participantes e um máximo de 150 inscritos. 

Serão de “Fado Vadio” em Alfama 
1 de julho de 2017 – sábado 

CULTURA VISITA 

FICHA DE INSCRIÇÃO FADO VADIO 

Inscrições até 31 de maio. No dia 2 de junho, o 
Clube colocará no site o nome dos associados cujas 
inscrições forem consideradas. Não é válida 
nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube. 

As desistências, depois do dia 27 de junho, poderão 
ter custos. 

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt  

Local de encontro: em frente da Igreja de São Domingos (Largo de 

São Domingos - Baixa de Lisboa). 

Quem não quiser andar, ou não poder, está às 19h45 no Largo 

do Chafariz de Dentro, em Alfama. É o largo que fica em frente 

do Museu do Fado. 

Hora de início: 18h00. 

Custo: menos de 100 participantes - €22,5/Sócio; 

             mais de 100 participantes - €20/Sócio. 
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