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Em Novembro o Coro Notas Soltas representou Portugal no 

Festival do Advento em Praga, República Checa: 

 

 

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

7/12 – 16:00 – Participação em concerto de Natal Solidário, na igreja paroquial do Sobralinho, 

organizado pela União de Freguesias de Alverca - Sobralinho; 

7/12 – 21:00 - Concerto de Natal Solidário, na igreja paroquial do Carregado (angariação de 

bens alimentares para a „Casa do Pombal – A Mãe”, Aveiras de Cima);  

14/12 – Programa „Visitas ao Património Musical” – Igreja dos Pastorinhos, Museu 
Etnográfico da Casa do Povo de Arcena, e ateliêr de construção de instrumentos musicais 
populares – Alverca;  
 
15/12 – 16:00 - Concerto de Natal Solidário,  na igreja matriz de Vila Franca de Xira 

(angariação de azeite; fraldas, farinhas lácteas e leite para bebés; lençóis de cama; lençóis de 

banho; produtos de higiene pessoal e habitação para a Cáritas Paroquial de Vila Franca de 

Xira); 

22/12 – 15:00 - Concerto em festa de Natal em Paialvo, Tomar, a convite da Sociedade 
Filarmónica Paialvense „Manoel de Mattos”.  
 
 
 
 



Em destaque:  

Venha conhecer o património musical do concelho  

«O segundo maior carrilhão da Europa, com 72 sinos, alguns dos quais pesando várias 
toneladas, está instalado na nova Igreja de Alverca, Concelho de Vila Franca de Xira, Distrito de 
Lisboa, consagrada aos pastorinhos de Fátima, inaugurada no dia 1 de Maio de 2005. 

Os sinos do carrilhão foram construídos na Holanda e estão instalados numa torre de 47 
metros de altura.» 

In http://www.igrejadospastorinhos.org/visite-nos 

 

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 12 de Dezembro) 
                    - sugestão de próxima visita 
 
Donativo: €5,00/sócios  
                   €10,00/não sócios 
                   Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74  
 
Prazo de inscrições:  até 12 de Dezembro 
 
Número de inscrições: mínimo de 7 participantes   
 
Ponto de encontro: 15:00h na Igreja dos Pastorinhos – Lg. dos Pastorinhos de Fátima, Alverca  
                       
Transportes: CP, estação de Alverca 

                                                  
Serviços incluídos: Visita guiada à igreja, torre e carrilhão da Igreja dos Pastorinhos  
http://www.igrejadospastorinhos.org/visite-nos, seguida de visitas ao Museu Etnográfico da 
Casa do Povo de Arcena http://ml.ci.uc.pt/mhonarchive/museum/pdfrjMHeExWsU.pdf, e ao 
ateliêr do construtor de instrumentos musicais populares Sr. Inocêncio Casquinha, com 
demonstração do seu respectivo uso musical.                                                  
 
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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