
VISITA CULTURA

Em meados de setembro decorre em Alfama o Festival 
“Caixa Alfama” em que um dos palcos é na sala do 
‘Grupo Sportivo Adicense’, conhecido local dedicado ao 
“f d di ”

Serão de “Fado Vadio” em Alfama
30 de setembro de 2017 – sábado

“fado vadio”.
Vamos, uns dias depois do festival, organizar um serão 
convívio no Adicense, e viver essa experiência do fado 
vadio.

Antes do serão vamos visitar algumas das vielas da 
Mouraria e Alfama.
Assim, quem quiser visitar estes bairros está às 18 horas 
em frente à Igreja de São Domingos.

Quem não quiser basta estar às 19h30 no Largo do 
Chafariz de Dentro, ou se se atrasar na Rua de São 
Pedro, nº 20.

Jantamos por lá.
A ementa é composta por: entradas de queijo eA ementa é composta por: entradas de queijo e 
presunto/caldo verde/lombo de porco no forno com 
acompanhamento;
Vinho, sumo, cerveja e água;
Arroz doce e café.

Porque o fim em vista é, além de ouvir cantar uns fados, 
reencontrar amigos, que pela reforma ou por mudança 
do local do trabalho já encontramos raramentedo local do trabalho, já encontramos raramente.

E, quem quiser, pode ali mostrar os seus dotes fadistas.

Para que possamos avançar com este convívio terá de 
haver no mínimo 60 inscritos. O máximo será de 150 
inscrições.

Inscrições até 25 de setembro. No dia 27 de
setembro 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 25 de setembro,
terão custos.
P i i f õ j l i @ t

Local de encontro: em frente à Igreja de São Domingos (Largo de
São Domingos - Baixa de Lisboa).
Quem não quiser andar, ou não poder, está às 19h30 no Largo
do Chafariz de Dentro, em Alfama. É o largo que fica em frente
do Museu do Fado.
Hora de início: 18h00 para a visita ou 19h30 para o serão de fados.
C t €20/Só i €25/Nã Só i

FICHA DE INSCRIÇÃOFADO VADIO

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt Custo: €20/Sócio - €25/Não Sócio.

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000034674

