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Após termos conhecido o espólio musical da Biblioteca de Mafra 

e termos assistido a um concerto de 6 orgãos: 

 

o Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira informa todos os interessados que em Agosto se 

encontra de férias. No entanto, damo-vos já a conhecer a nossa saída cultural para Novembro.  

 

Em destaque: 

Venha connosco conhecer a cidade de Praga, capital 

da República Checa 

 

Mais informações em http://www.pragueadvent.cz/indexPT.html e 936099367 (secretária de 

Direcção – Maria João Neto) 

 

http://www.pragueadvent.cz/indexPT.html


Inscrições: notas.soltas@sapo.pt, à atenção de Maria João Neto, indicando: 
                    - nome completo 
                    - tipologia de quarto (single, duplo/twin, ou triplo) 
                    - número de telemóvel 
                    - sócio / não sócio 
                    - comprovativo de transferência (a enviar até 8 de Setembro) 
                    - sugestão de próxima visita 
 
Preço: €400,00/sócios 
             €450,00/não sócios 
             Extras: €11,00/noite em quarto single 
                          €20,00/passeio de barco com jantar buffet no rio Vltava (sem bebidas incluídas) 
             Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74  
 
Prazo de inscrições:  até 8 de Setembro 
 
Número de inscrições: máximo de 45 participantes   
 
Ponto de encontro: 21 de Novembro, nas partidas do aeroporto de Lisboa às 07:20.  
                                                  
Serviços incluídos: Avião (Lisboa-Praga a 21/11 e Praga-Lisboa a 24/11), 3 noites de 
alojamento simples com pequeno-almoço, guia local em língua portuguesa durante toda a 
estadia com visita a pé da cidade, assistência a pelo menos dois concertos de música coral 
integrados no Festival de Música do Advento. 
 
 
 
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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