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O Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira informa todos os interessados  que irá realizar no 

mês de Janeiro as seguintas actividades: 

5/1 – Programa „Visitas ao Património Musical”: Museu da Música – Lisboa - , às 14.30 

6/1 – Cantar de Janeiras: Alverca do Ribatejo, a partir das 15.30 

8/1 – Cantar de Janeiras: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, às 21.30 

12/1 – Cantar de Janeiras: Castanheira do Ribatejo, a partir das 15.30 

13/1 – Cantar de Janeiras: Quinta das Areias e Carregado, a partir das 13.00  

19/1 – Concerto de Ano Novo: Igreja Paroquial de Carregado, às 18.30  

 

Em destaque:  

O Museu da Música é uma instituição tutelada pelo Instituto dos Museus e da 
Conservação (IMC) onde se encontra uma das mais ricas colecções instrumentais da 
Europa, além de vários espólios documentais e os acervos fonográfico e iconográfico. 
 
Está aberto ao público desde 26 de Julho de 1994 na estação do metropolitano Alto 
dos Moinhos, beneficiando de um protocolo de mecenato assinado entre o ex-
Instituto Português de Museus e o Metropolitano de Lisboa. 
O Museu tem como missão salvaguardar, conservar, estudar, valorizar, divulgar e 
desenvolver os bens culturais do Museu, promovendo o património musicológico, 
fonográfico e organológico português, tendo em vista o incentivo à qualificação e 
divulgação da cultura musical portuguesa. 
 
Esta missão traduz-se num conjunto de atribuições onde se inclui a salvaguarda e 
estudo das colecções, incorporação de novos espécimes, realização de exposições 
temporárias, edição de publicações, realização de visitas educativas, recitais, 
conferências e outros eventos. 
in http://www.museudamusica.imc-ip.pt/ 
 

http://www.museudamusica.imc-ip.pt/
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Venha connosco ao Museu da Música! 

O Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira organiza mensalmente visitas ao património 

musical, abertas ao público em geral. 

Inscrições: notas.soltas@sapo.pt, à atenção de Maria João Neto, indicando: 
                    - nome 
                    - número de telemóvel 
                    - sócio / não sócio 
                    - comprovativo de transferência (a enviar até 2 de Janeiro) 
                    - sugestão de próxima visita 
 
Donativo: €5,00/sócios 
                   €10,00/não sócios 
                   Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74 
 
Prazo inscrições:  até 2 de Janeiro 
 
Número máximo de inscrições: 30 participantes  
 
Ponto de encontro: Museu da Música  - Estação de metropolitano Alto dos Moinhos,  
                                    Rua João de Freitas Branco 
                                    Transportes: Metro – Estação Alto dos Moinhos – linha azul 
                                    Autocarros -  768, 54 
 
Serviços incluídos: visita guiada pelo serviço educativo à colecção do museu, seguida de 
assistência ao concerto de encerramento da exposição “Evocação de Júlia d’Almendra” pelo 
agrupamento vocal Sacra Musica, http://sacramusicapt.blogspot.pt/, com duração prevista de 
2 horas no total. 
 
 
 
 
Quer ser sócio da associação cultural sem fins lucrativos Coro Notas Soltas de Vila 

Franca de Xira? Junte-se a nós, venha ser nosso amigo, e usufrua regularmente das nossas 
informações e actividades:  notas.soltas@sapo.pt 
 

 

Junte a sua voz à nossa! 

Estamos a recrutar novos elementos para o nosso grupo. 
Para se juntar a nós não precisa ter experiência coral anterior, somos um coro amador 
composto por pessoas que exercem as mais diferenciadas actividades profissionais. A 
actividade coral é para nós um momento de enriquecimento cultural e de convívio. O 
fundamental é gostar de música e de cantar e querer assumir a responsabilidade deste 
projecto. 
Se quiser entrar, basta que nos contacte para notas.soltas@sapo.pt para verificar qual o 
melhor ensaio para começar, para que a sua chegada não coincida com algum ensaio geral ou 
alteração de horário. 
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