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Após um período de férias corais o Coro Notas Soltas de Vila 

Franca de Xira regressa ao trabalho com as seguintes actividades: 

14/9 – Programa „Visitas ao Património Cultural” Visita à Casa Verdades de Faria – Museu da 
Música Portuguesa – no Monte Estoril, às 16:30, seguida de assistência a concerto de canto e 
piano no local; 
 
15/9 – Actuação em casamento em Lisboa; 
 
21/9 – Concerto inserido nas Comemorações do Centenário da morte do Padre Vasco Moniz, 
às 16:00, no Museu Municipal de Vila Franca de Xira. 
 

Em destaque: 

Venha connosco à Costa do Estoril saber mais sobre 

a música portuguesa 

 

«O que nos parece sobretudo lamentável não é tanto a falta de conhecimento da 

música, na sua qualidade de elemento de cultura, como a falta de contacto com essa 

arte, como fonte de prazer estético única que é. 

O que interessa não é entender de música: é gostar dela, é senti-la, é amá-la, é 

compreendê-la – compreendê-la não tanto na sua ciência como na sua essência, não 

tanto na sua técnica como na sua linguagem, não tanto nos seus processos como na 

sua mensagem.» 

Fernando Lopes-Graça 

in, Música e Cultura, 1940 



Mais um concerto dedicado à música portuguesa. A pianista Anne Kaasa e a soprano Natasa 

Sibalic vão interpretar obras para canto e piano de Clotilde Rosa, Sérgio Azevedo, Amílcar 

Vasques Dias e Fernando Lopes-Graça.  

Mais informações em http://mmp.cm-cascais.pt/museumusica/mmp/ 

Possibilidade de assistência ao Lumina – Festival da Luz, na baixa de Cascais, com início às 

20:00.  

Mais informações em http://www.cm-cascais.pt/evento/lumina-2013 

Inscrições: notas.soltas@sapo.pt, à atenção de Maria João Neto, indicando: 
                    - nome completo 
                    - número de telemóvel 
                    - sócio / não sócio 
                    - comprovativo de transferência (a enviar até 11 de Setembro) 
                    - sugestão de próxima visita 
 
Preço: €5,00/sócios 
             €10,00/não sócios 
             Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74  
 
Prazo de inscrições:  até 11 de Setembro 
 
Número de inscrições: máximo de 35 participantes   
 
Ponto de encontro: 16h:30m 
                                     Museu da Música Portuguesa – Casa Verdades de Faria 
                                     Av. de Sabóia, nº 1146 
                                     Monte Estoril 
                       
Transportes: comboio (Linha de Cascais) - estação Monte Estoril e cerca de 15 minutos a pé 
até ao museu. 

                                                  
Serviços incluídos: Visita guiada ao museu seguida de assistência a concerto.  
 
 
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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