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Após mais um momento de elevado interesse cultural e musical, 

desta vez aos orgãos de Santarém, 

 

o Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira informa todos os interessados  que irá realizar e /ou 

participar no mês de Maio (n)as seguintes actividades: 

3/5 – Concerto de Aniversário do Ateneu Artístico Vilafranquense – Vila Franca de Xira –, às 

21.30 

10/5 – Concerto conjunto com o grupo coral Atout Choeur de Montpellier, França – Palácio do 

Sobralinho -, às 21.30 

25/5 – Programa „Visitas ao Património Musical”: Igreja e Museu de S. Roque – Lisboa -, às 

14.00 

 

Em destaque: 

Venha fazer connosco uma visita musical à Igreja e 

Museu de S. Roque! 

«O órgão de tubos, foi um dos primeiros instrumentos da oficina do famoso organeiro, 

António Xavier Machado e Cerveira, construído em 1784. Originalmente situava-se na Igreja do 

Convento de São Pedro de Alcântara, tendo sido transferido para a Igreja de São Roque em 

1844.» 

In http://www.museu-saoroque.com/ 

 

http://www.museu-saoroque.com/


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 23 de Maio) 
                    - sugestão de próxima visita 
 
Donativo: €5,00/sócios 
                   €10,00/não sócios 
                   Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74 
 
Prazo inscrições:  até 23 de Maio 
 
Número de inscrições: máximo de 15 participantes   
 
Ponto de encontro: Largo Trindade Coelho (= Lg. de S. Roque = Lg. da Misericórdia), Lisboa 
                                     Transportes: Metro – Baixa-Chiado (linhas azul e verde) 
                                                             Autocarros – 758 e 790 
                                                             Elevador da Glória 
                                     Parque de estacionamento (pago): Rua da Misericórdia 
                                                  
Serviços incluídos: visita guiada temática musical à Igreja e Museu de S. Roque pelo guia-
intérprete credenciado Ricardo Máximo. Duração total aproximada: 2 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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