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Apesar da visita ao Mosteiro de S. Vicente de Fora não ter sido 

possível, alguns dos nossos sócios não deixaram de assistir ao 

concerto de orgão:  

 

 

 

Para Novembro o Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira apresenta as seguintes actividades: 

9/11 – Magusto – início às 15:30, no CBEI (Centro de Bem-Estar Infantil), em V. Franca de Xira; 

17/11 – Concerto de Outono, às 16:00, na Quinta de Subserra, São João dos Montes, Vila 

Franca de Xira; 

21 a 24/11 – Programa „Visitas ao Património Musical” - viagem a Praga (inscrições completas) 
 
 

Em destaque:  

 



 

 

Inscrições: 966223192, à atenção de Fátima Rocha 
                     
Entrada: 10,00 castanhas        
 
Prazo de inscrições:  até 31 de Outubro 
 
Local: pátio do CBEI (entrada pelo Largo Conde Ferreira), Vila Franca de Xira, com início às 
15h:30m. Mapa em  https://www.facebook.com/CBEIVFX/page_map                                  
                       
Transportes: CP, estação de Vila Franca de Xira 

                                                  
Serviços incluídos: comidas e bebidas da época e animação com a orquestra de guitarras 
“Guitar Drum”, sevilhanas e baile. 
 
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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