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Depois da visita ao Museu da Música Portuguesa,  

 

 

 

 o Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira apresenta as seguintes actividades para Outubro: 

12/10 – Programa „Visitas ao Património Musical” Visita ao Mosteiro de São Vicente de Fora, 
Lisboa, às 14:30, seguida de assistência a concerto de orgão realizado por Ana Paula Mendes; 
 
26/10 – Concerto inserido no XIX Encontro de Coros do Concelho de Vila Franca de Xira, às 
21:30, no Ateneu Artístico Vilafranquense, Vila Franca de Xira. 
 

Em destaque: 

Venha connosco visitar o Mosteiro de São de Vicente 

de Fora e assistir a um concerto no seu famoso orgão 

 



Com a sua fundação remontando aos alvores da nacionalidade o Mosteiro de São Vicente de 

Fora adquiriu uma projecção religioso-monumental de relevo intrinsecamente ligada à figura 

de São Vicente, santo padroeiro de Lisboa, num espaço completamente renovado no século 

XVI, engrandecido por elementos do séc. XVIII, como o maior conjunto azulejar barroco da 

Europa. A igreja do mosteiro nobremente alberga um orgão em plenas funções conhecido pela 

sua qualidade, permitindo que neste espaço tomem lugar os melhores concertos de orgão em 

Lisboa.  

Mais informações em http://orgaos-portugal.net/Orgaos_Historicos/Lisboa/s_v_fora.htm 

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 7 de Outubro) 
                    - sugestão de próxima visita 
 
Preço: €10,00/sócios 
             €15,00/não sócios 
             Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74  
 
Prazo de inscrições:  até 7 de Outubro 
 
Número de inscrições: mínimo de 25 participantes   
 
Ponto de encontro: 14h:30m 
                                     Mosteiro de São Vicente de Fora 
                                     Largo de São Vicente (junto à Feira da Ladra) 
                                     Lisboa 
                       
Transportes: autocarro 12 e eléctrico 28 

                                                  
Serviços incluídos: Visita guiada à igreja, museu e mosteiro pela guia-intérprete Paula 
Marques, seguida de assistência a concerto de orgão com a organista Ana Paula Mendes e os 
Pequenos Cantores de São Bruno.  
 
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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