
Lazer - Leiria
CLUBE DE FADO 3 d ( áb d )CLUBE DE FADO – 3 de março (sábado)

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.

Clube de Fado - Em pleno coração de Alfama, é uma das mais conceituadas casas de fado de
Lisboa. Concilia um ótimo elenco de Fado com uma Excelente Cozinha Tradicional Portuguesa.

Palácio de Belém - Visitas conduzidas por técnicos do Museu, que dão a conhecer a história
deste monumento, num percurso que inclui toda a ala protocolar (sala das Bicas, sala de Jantar,
sala Dourada, sala Império, sala dos Embaixadores), a Capela e o Gabinete Oficial do Presidente
da República. No exterior do Palácio, percorrem-se os jardins centenários e conhecem-se as
memórias de um lugar que foi, outrora, local de veraneio de reis e parque zoológico tropical.

13H00 - Saída de Leiria (junto ao Restaurante “A Grelha”), em direção à A8, e paragem nas
Caldas da Rainha (14H00 em frente ao AKI) com destino a Lisboa.
15H30 - Visita guiada ao Palácio de Belém e Jardins. O grupo será dividido: 1ª visita às
15H30; 2ª visita às 16H30.
18H00 - Atividade a combinar localmente.18H00 Atividade a combinar localmente.
20H15 - Entrada na Casa de Fados “Clube de Fado” para jantar e espetáculo.
01H30 - Início da viagem de regresso a casa.

€ 55,00 por sócio (50% em março e 50% em abril).
Inclui viagem em autocarro de turismo, visita guiada ao Palácio de Belém, noite de fadosInclui viagem em autocarro de turismo, visita guiada ao Palácio de Belém, noite de fados
e jantar com a seguinte ementa:
COUVERT - Pão, manteiga , azeitonas, linguiça e peixinhos da horta;
SOPA - Caldo Verde;
PRATO - Bacalhau à “Clube de Fado”;
SOBREMESA - Leite Creme;
BEBIDAS - Vinho branco e tinto, cervejas, água mineral, refrigerantes, café e digestivo.

Inscrições limitadas até 20 de fevereiro. A 22 do mesmo mês, o Clube informará os Associados, através do site, cujas
inscrições forem consideradas.
As desistências, após 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 adicionais: alexandre.vieira@millenniumbcp.pt

Clube de Fado                      Ficha de Inscrição

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000035453

