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NEWSLETTER  Nº 4 - ABRIL / 2013 

 

 

 

 

Após mais uma visita ao património musical, desta vez ao Museu 

do Fado, 

 

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

mês de Abril as seguintes actividades: 

7/4 – Concerto na Igreja de S. Lourenço – Arranhó –, às 16.00 

13/4 – Almoço do XXIII aniversário no restaurante O Forno - Vila Franca de Xira -, às 13.00 

14/4 – Concerto do XXIII aniversário no Museu do Mártir Santo – Vila Franca de Xira -, às 16.00 

20/4 – Programa „Visitas ao Património Musical”: Roteiro dos Orgãos – Santarém -, às 15.00 

24/4 – Concerto na Sociedade Euterpe Alhandrense – Alhandra -, às 21.30. Comemorações do 

25 Abril , em conjunto com a banda da Sociedade Euterpe Alhandrense e outros coros.  

 

Em destaque: 

Venha connosco comemorar o nosso aniversário!  

O conceituado restaurante O Forno, em Vila Franca de Xira, apresenta-nos uma ementa 

composta por entradas, prato principal de Arroz de Pato, sobremesas e bebidas incluídas. O 

almoço será abrilhantado por uma actuação surpresa.  Durante o almoço será sorteado um 

cabaz doce.  
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Inscrições: notas.soltas@sapo.pt ou 966223192, à atenção de Fátima Rocha 

Preço: €17,00 

Prazo inscrições: até 7 de Abril 

 

Venha connosco ver os orgãos de Santarém! 

Desde 2008 Santarém é a cidade que possui um maior número de orgãos de tubos antigos, dos 

sécs. XVIII e XIX, em perfeito funcionamento, restaurados, numa parceria com a Câmara 

Municipal, a Santa Casa da Misericórdia e a Diocese, pelo atelier de Dinarte Machado e por 

Nuno Rigaud.   

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 18 de Abril) 
                    - sugestão de próxima visita 
 
Donativo: €5,00/sócios 
                   €10,00/não sócios 
                   Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74 
 
Prazo inscrições:  até 18 de Abril 
 
Número de inscrições: entre 14 participantes (mínimo) a 35 participantes (máximo)  
 
Ponto de encontro: Praça Sá da Bandeira (vulgo Largo do Seminário), em frente à Sé 
                                     Transportes: contacte-nos directamente!  
                                                             
Serviços incluídos: visita guiada aos orgãos de Santarém pela guia-intérprete credenciada 
Joana Nogueira, com execução de uma peça pela organista Ana Paula Mendes. Duração total 
aproximada: 3 horas  
 
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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