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Depois do sucesso que foi a visita ao Museu da Música,  

 

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

mês de Fevereiro a seguinte actividade: 

16/2 – Programa „Visitas ao Património Musical”: Teatro de S. Carlos – Lisboa - , às 12.30 

 

Em destaque: 

As visitas guiadas são uma oportunidade para conhecer os bastidores do Teatro Nacional de 
São Carlos, classificado como monumento nacional desde 1928, e para ouvir ou recordar 
alguns dos episódios mais marcantes desde a sua inauguração, em 1793. 
Para além da sala principal e do salão nobre, poderá visitar camarins, zonas técnicas, ateliês de 
cenografia e adereços, de figurinos e passar pelo palco. 
Não é permitido tirar fotografias durante a visita. 
in http://tnsc.pt/o-tnsc/o-teatro/visitas-guiadas/ 
 
 

http://tnsc.pt/o-tnsc/o-teatro/visitas-guiadas/


 

http://notassoltas.no.sapo.pt/ 

Página 2 

 

  

Venha connosco ao Teatro de S. Carlos! 

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 10 de Fevereiro) 
                    - sugestão de próxima visita 
 
Donativo: €5,00/sócios 
                   €10,00/não sócios 
                   Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74 
 
Prazo inscrições:  até 10 de Fevereiro 
 
Número máximo de inscrições: 30 participantes  
 
 
Ponto de encontro: Teatro de S. Carlos – Morada: Rua Serpa Pinto, n.º 9 (Chiado) 
                                     Transportes: Metro – Estação Baixa/Chiado – linhas azul/verde 
                                     Eléctrico -  28 
 
Serviços incluídos: visita guiada pelo serviço educativo ao teatro, enquanto músicos, colocados 
em locais específicos, fazem as suas performances (cerca 1 hora). Às 16.00 assistência ao 
concerto Carnaval dos Animais de Camille Saint-Saëns, com João Paulo Santos e Nuno 
Margarido Lopes ao piano e o Agrupamento de Câmara da Orquestra Sinfónica Portuguesa, 
http://tnsc.pt/. 
 
 
 
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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