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NEWSLETTER  Nº 20 – JANEIRO / 2015 

 

O Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira entra em 2015 nas celebrações dos seus 25 anos e 

inicia o seu quarto de século com as seguintes actividades: 

4/1 – Programa „Visitas ao Património Musical”: Mosteiro dos Jerónimos – Lisboa – às 15:00;  

10/1 – Cantar de Janeiras  - Castanheira do Ribatejo e Vila Franca de Xira, a partir das 15:00;  

 

11/1 – Cantar de Janeiras – Quinta das Areias, Alverca  e Vila Franca de Xira, a partir das 13:30;  

 

18/1 – Cantar de Janeiras – Carregado, a partir das 15:00; 

24/1 – Concerto de Reis – Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos, às 16:30. 

 

Em destaque:  

Venha  saber mais sobre o Mosteiro dos Jerónimos  

Está patente no Mosteiro dos Jerónimos uma exposição organizada pela Associação Cultural e 

Museu Cavaquinho. Durante esta visita iremos visitar a igreja e o claustro dos Jerónimos onde 

a exposição se encontra patente. A visita guiada ao complexo será feita pela guia-intérprete 

Maria João Neto. 

Saiba mais em http://www.cavaquinhos.pt/pt/Noticias.htm e www.mosteirojeronimos.pt 

       

http://www.cavaquinhos.pt/pt/Noticias.htm
http://www.mosteirojeronimos.pt/
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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 3 de Janeiro) 
                    - sugestão de próxima visita 
 
Donativo: €5,00/sócios  
                   €10,00/não sócios 
                   Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74  
 
Prazo de inscrições:  até 2 de Janeiro 
 
Ponto de encontro: 15:00h, no parque de estacionamento dos autocarros, em frente à Igreja 
do Mosteiro dos Jerónimos  – Belém, Lisboa  
                       
Transportes: Autocarros: 727, 28, 729, 714 e 751 
                         Eléctrico: 15 
                         Comboio: estação de Belém 
                         Barco: estação fluvial de Belém 

                                                  
Serviços incluídos: Visita guiada ao Mosteiro dos Jerónimos com utilização de rádio guias. 
 

 
O Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira deseja a todos os seus sócios, fãs, amigos, uns 

excelentes votos de Feliz 2015! 

 
 
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 
 
 
Junta a tua voz à nossa! 

Estamos a recrutar novos elementos para o nosso grupo. 
Para te juntares a nós não precisas 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 quiseres entrar, basta que nos contactes para notas.soltas@sapo.pt para verificar qual o 
melhor ensaio para começares, para que a tua chegada não coincida com algum ensaio geral 
ou alteração de horário. 
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