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Apesar destes dois meses de pausa na elaboração de folhas 

informativas, o Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira 

continuou o seu trabalho com os seus ensaios e as suas 

actuações. 

 

Em Junho apresentamos as seguintes actividades: 

21 e 22/6 – 16:00 –  Canto em Flor – Largo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira (grátis) 
 
28/6 – 15:00 – Visita ao Património Musical no Palácio da Pena – Sintra 
 
 

Destaques: 
 

 



Venha conhecer a vertente musical de D. Fernando de Saxcoburgo e de sua esposa  

e soprano Elisa Ansler no Palácio da Pena 

«1860 - D. Fernando conhece a cantora de ópera Elise Hensler e inicia uma relação amorosa; 
1864 - D. Fernando e Elise Hensler dirigem as obras do Chalet e do Jardim envolvente na parte 
ocidental do Parque da Pena; 1869 - Casamento de D. Fernando II com Elise Hensler, que é 
agraciada com o título de Condessa d’Edla pelo primo de D. Fernando, o duque reinante de 
Saxe-Coburgo e Gotha, Ernesto II; 1885 - Morte de D. Fernando II. Palácio e Parque são 
deixados em testamento à Condessa d’Edla; 1890 - Após processo judicial, a Condessa acorda a 
venda do Palácio e Parque da Pena ao Estado, ficando com o usufruto vitalício do Chalet e 
Jardim (de que prescinde em 1904).» 

 
in http://www.parquesdesintra.pt/parques-jardins-e-monumentos/parque-e-palacio-nacional-
da-pena/historia/ 
 

Inscrições para a visita temática musical: notas.soltas@sapo.pt, à atenção de Mª João Neto, 
indicando:  - nome completo 
                     - número de telemóvel 
                     - sócio / não sócio 
                     - comprovativo de transferência (a enviar até 22 de Junho) 
                     - sugestão de próxima visita 
                                       
Donativos: €15,00/sócios  
                     €20,00/não sócios 
                     Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74  
 
Prazo de inscrições: até 22 de Junho 
 
Número de inscrições: mínimo de 11 participantes 
                                           máximo de 16 participantes   
 
Ponto de encontro:  15:00 - Portão principal de entrada no Parque da Pena 
                       
Transportes: CP – estação de Sintra + SCOTTURB (autocarro 434) 
                                                  
Serviços incluídos: bilhete de entrada + visita guiada temática em estreia, realizada pelo 
Director do Palácio da Pena, o Arquitecto António Nunes Pereira.  
 

 

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 
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