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No mês de Maio fomos visitar a Igreja e o Museu de S. Roque, 

assim como o Arquivo Histórico da Misericórdia: 

 

No mês de Junho o Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira informa todos os interessados  que 

irá realizar a seguinte actividade: 

22 e 23/6 – Canto em Flor – 16.30 – Largo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira  

 

Em destaque: 

 



Neste mês convidamo-vos a visitar Vila Franca de Xira para assistir a este evento que vai ser 
constituído pelas seguintes actuações: 
                     
22 de Julho:  
  
- CORO NOTAS SOLTAS DE VILA FRANCA DE XIRA dirigido pela maestrina ANA PAULA MENDES 
- O TEMPO CANTA dirigido pelo maestro SÉRGIO PEIXOTO 
- CORO DO CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DO METROPOLITANO DE 
LISBOA dirigido pelo maestro JOÃO CRISÓSTOMO 
- ORFEÃO DO SPORT LISBOA E BENFICA dirigido pelo maestro JOSÉ EUGÉNIO VIEIRA 
- CHARALES CHORUS DE MINDE dirigido pelo maestro JOÃO CARLOS CHAVINHA ROQUE 
GAMEIRO 
  
23 de Julho: 
  
- CORO NOTAS SOLTAS DE VILA FRANCA DE XIRA dirigido pela maestrina ANA PAULA MENDES 
- CORO DA SOCIEDADE EUTERPE ALHANDRENSE dirigido pelo maestro LUÍS RAIMUNDO 
- CORO COMSONANTE dirigido pelo maestro LUIZ PEDRO FARO 
- CORO DO ATENEU ARTÍSTICO VILAFRANQUENSE dirigido pela maestrina LALI ASANASHVILI 
- CORAL SAMOUCO DA SOCIEDADE FILARMÓNICA PROGRESSO e LABOR SAMOUQUENSE 
dirigido pela maestrina ANA VALE DE GATO. 
- CORAL SANTANDER TOTTA dirigido pelo maestro DIOGO POMBO 
 
Aproveite e conheça espaços como o Museu do Neo-Realismo, a Casa-Museu Mário Coelho, o 
Museu Municipal, o Núcleo Museológico do Mártir Santo, o Jardim Constantino Palha, a 
estação de caminhos-de-ferro com azulejos de Jorge Colaço e o mercado com azulejos de 
Carlos Mourinho, entre outras atracções como os vários miradouros sobre a cidade e as 
lezírias. Saiba mais em www.jf-vfxira.pt/ e www.cm-vfxira.pt/. 

Esperamos por vós! 
 
 
 
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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