
(Este programa só se realizará com 30 participantes) 

 

10h15 – Encontro à porta do Museu Medeiros e Almeida (Rua Rosa Araújo, 

n.º 4) 

Transportes: Metro - linha azul, Avenida; autocarro – 706, 709, 774 (R. Alexandre 

Herculano) 

 

10h30 – Início da visita 

É um dos mais surpreendentes e belos museus de Lisboa e encontra-se num 

palacete dos finais do séc. XIX, onde viveu António de Medeiros e Almeida, um 

prestigiado homem de negócios. Ele reuniu 

um precioso conjunto de obras de arte e no seu 

espólio dividido em 25 salas destaca-se um 

retrato de Rembrandt, pinturas de Rubens, 

François Boucher e Tiepolo, sofisticada 

relojoaria inglesa e suíça que formam uma das 

mais notáveis colecções privadas de relógios 

do mundo, mobiliário francês, algumas das 

primeiras peças de porcelana vindas da China para a Europa, e um serviço de chá 

em prata utilizado pelo imperador Napoleão, 

gravado com o seu emblemático “N”. 

Na bela “Sala do Lago” encontram-se painéis 

de azulejos do séc. XVIII, representando cada 

continente e cada uma das quatro estações do 

ano, rodeando uma fonte em mármore e bronze 

que pertenceu aos famosos jardins do palácio 

de Versailles. 

 

13h00 – Almoço no restaurante “Fábrica 

Imperial” (Rua Marquês de Fronteira, n.º 113-

A) 

Transportes: autocarro – 713, 742 

 

Sopa e prato do dia, sobremesa, bebida e café 

 

SOCIEDADE HISTÓRICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL 

LISBOA 
19 de Julho de 2022 (terça-feira) 

 
No 11.º aniversário da Declaração da UNESCO como Fado, 

Património Cultural Imaterial da Humanidade (2011-2022) e do 

102.º aniversário do nascimento de Amália Rodrigues (1920-2022) 



 

15h50 – Concentração do grupo à porta da Casa Museu Amália Rodrigues 

(Rua de S. Bento, n.º 193) 

Transportes: autocarro – 706 (Rua de São Bento) 

 

O jardim secreto da casa da nossa 

maior fadista de sempre vai voltar a 

encher-se de música durante 

concertos únicos de voz e guitarra. 

Aproveitar tudo isto num ambiente 

intimista e recatado, que é, ao 

mesmo tempo, uma homenagem 

sentida a Amália Rodrigues. A 

magia e a emoção do Fado estão de volta ao jardim da casa onde a nossa eterna 

Amália Rodrigues viveu durante mais de 40 anos.  

 

16h00 – Actuação da fadista Célia Leiria 

Uma das vozes mais promissoras da nova geração do 

fado. 

Com um estilo maturo e pessoal que faz uma mescla 

entre uma interpretação acentuadamente tradicional 

e arrojados rasgos de modernidade vocal. 

Numa altura em que o Fado é considerado património 

imaterial da humanidade, Célia Leiria é acompanhada por Pedro Amendoeira na 

guitarra portuguesa, Pedro Soares na viola de fado e Paulo Paz no contrabaixo. 

 

No final, quem desejar, poderá provar alguns vinhos e petiscos, como queijos ou 

pastéis de bacalhau, servidos pela cafetaria do jardim (a cargo de cada 

participante). 

CONDIÇÕES 
Inscrições: considera-se inscrito(a), o interessado(a) que pagar ou sinalizar a mesma na 

secretaria da SHIP ou efectuar uma transferência bancária para o  

IBAN da CGD PT50 0035 06970043880473214. 

 

Desistências: devolução do valor na íntegra, até 8 dias antes da visita. 

 

Custo por pessoa 

(transporte não incluído; inclui almoço, visita guiada, sessão de fados, despesas de organização 

e seguro – apólice n.º 202211256, da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.) 

 

SÓCIOS   € 55,00  NÃO SÓCIOS   € 65,00 

https://feverup.com/m/98979?utm_content=ha-fado-intimista-no-jardim-da-casa-de-amalia-rodrigues&utm_source=lisboasecreta&utm_medium=post&utm_term=cta1&utm_campaign=98979_lis

