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Especialmente elaborado para:



Lisboa
PELAS VIELAS DO FADO, não é apenas uma

viagem pela narrativa deste, mas também o

respirar a história de uma cidade que teima em ser

“menina e moça”. Uma Lisboa de outras eras e

miradouros soberbos, que abraçam o Tejo!

Desde a Praça do Martim Moniz, passando pela

Mouraria e Alfama, iremos respirar e sentir a

cidade na sua forma mais genuína e autêntica,

através dos seus “becos, escadinhas, ruas

estreitinhas”.

Venha conhecer o Chico, na casa da Sra. D.

Amália Rodrigues, e sentir o trinar das guitarras.

Até porque, “Lisboa, não sejas francesa, tu és

portuguesa, tu és só para nós.”



Lisboa > Bairros Históricos > Casa Museu Amália Rodrigues

Possibilidade de o autocarro apanhar o grupo em local a decidir, e transportar 

até ao Martim Moniz*

De manhã, começaremos a nossa visita na Praça do Martim Moniz. 

Vaguearemos pela Mouraria boémia, entraremos pela Rua do Capelão, artéria 

icónica onde viveu e morreu Maria Severa, e local de referencia de tantos e 

conceituados fadistas. Foi neste local que nasceu também Fernando Maurício, 

conhecido como o Rei do Fado da Mouraria. 

O nosso passeio continuará até ao típico bairro de Alfama, onde poderemos 

desfrutar dos seus belos miradouros e ruas sinuosas, onde a presença do fado 

será uma constante.

Almoço no Restaurante “Cozinha da Estação”

De tarde, visitaremos a Casa Museu Amália Rodrigues, onde teremos a 

oportunidade de visitar a sua casa, e desfrutar de uma sessão de fados no seu 

jardim. 

Transfer de regresso ao ponto de partida (Martim Moniz).

Fim da Experiência  



• VISITA GUIADA AOS BAIRROS HISTÓRICOS: Mouraria e Alfama, onde a história do fado e da cidade serão contadas de 
uma forma interativa, ao som dos mais icónicos fados de Lisboa.

• CASA-MUSEU AMÁLIA RODRIGUES, onde a artista viveu os últimos 44 anos da sua vida. Teremos oportunidade não só de 
visitar o espaço, como assistir a uma intimista sessão de fados nos jardins de sua casa, degustando um copo de vinho e o 
típico pastel de bacalhau.

• Almoço no Restaurante Cozinha da Estação, com tudo incluído. Um espaço museu alusivo à história dos comboios e às 
nossas memórias mais remotas, como por exemplo, o famoso bilhete ainda em cartão, entre outras surpresas.  

MOMENTOS A PERDURAR NA MEMÓRIA: VÍDEO PROMOCIONAL

https://drive.google.com/file/d/1K4LHd33Jly7OpCMHhsUeGHeL4WNPw57U/view


SERVIÇOS INCLUÍDOS  

• Visita de manhã pelas vielas de Lisboa, com guia;

• Acompanhamento de representante Abreu;

• Transporte em autocarro privado, de acordo com o itinerário (pode ser 

ajustável o ponto de saída, consoante a necessidade do grupo);

• Almoço na Cozinha da Estação c/bebidas incluídas;

• Visita à casa Museu Amália Rodrigues + Sessão de fados ao vivo no 

jardim de sua casa, com snack e bebida; 

• Brinde surpresa;

• Seguro de Viagem;

• Audio-guias;

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:

• Serviços não mencionados como incluídos, e extras de carácter pessoal.

Preço por pessoa:

25 participantes: € 90,00

35 participantes: € 85,00



1. Ao momento da elaboração da presente proposta, não se

encontram efectuadas quaisquer tipo de reservas e/ou

bloqueios.

2. O Programa está sujeito às Condições Gerais da Viagens

Abreu S.A.

3. Todos os horários de visitas e saídas do hotel/restaurantes

serão informados/confirmados localmente.

4. Poderão existir alterações às visitas/actividades

programadas, no entanto, a existirem, estas alterações não

descaracterizam o programa de viagem.

5. Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento

da efectivação real da reserva.

6. Todos os participantes terão de possuir documento de

identificação válido.




