
 

 
Mais informações na secretaria do clube Galp Núcleo Norte 



 

 

INFO #cgnorte 

Cultur@lmente       06 de abril 

                           Há Fado no Porto 

Para este serão, criamos um roteiro fantástico dedicado ao Fado na cidade do Porto!  

Começamos com uma visita Guiada dedicada à história do Fado e aos seus locais de eleição no Porto.   

Rumamos em seguida para a fantástica Casa da Mariquinhas, a melhor 

Casa de Fados da cidade, para um belo jantar, com espetáculo de Fado ao 

vivo.  

Em 1968, fez - se história porque D. Heitor Gil de Vilhena fez um pacto 

com o fado, surgindo assim a catedral do fado no Porto, a Casa da         

Mariquinhas. 

Com 50 anos de história este mítico local transpira fado pelos poros das paredes de granito, por aqui  

passaram e continuam a passar todos os grandes nomes do fado nacional, que sem microfones, com a 

maior intimidade e proximidade ao público fazem com que a Casa da Mariquinhas seja o local ideal 

para apreciar o melhor fado que pelo porto se canta e toca, acompanhado pela melhor gastronomia             

tradicional portuguesa . 

A única casa de fados com a distinção de estabelecimento de interesse histórico e cultural. 

 

Noite a não perder! 

  

                   Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

Roteiro dedicado ao Fado na cidade do Porto!  



 

 

INFO #cgnorte 

  06 de abril 

                    Há Fado no Porto       

  

Roteiro dedicado ao Fado na cidade do Porto!  

 

Programa: 

 18:30 - Encontro no Terreiro da Sé (no Pelourinho em frente à Catedral) 

 Inicio da Visita  guiada pela história do Fado e locais de eleição 

 20:30H - Ida para a Casa da Mariquinhas - Jantar 

 21:00H - Inicio dos espetáculos de Fado 

 01:00H - Final da atividade 

  

Inclui: 

 Visita acompanhada com Guia 

 Jantar (Entradas, Bacalhau c/Broa ou Rojões à moda do Minho, sobremesa, bebidas da casa e 
café) 

 Espetáculo de Fados 

 Seguro 

 

Não Inclui: 
 Transporte 

 

 Preço  

Associados Adultos 50 € 

Não Associados  55 € 

Crianças 05 a 09 anos - 33 € 

Após comparticipação do Clube Galp Núcleo Norte:                                     

  

Cultur@lmente 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 


