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                        NEWSLETTER  Nº 21 – MARÇO / 2015 (actualização) 

 

 

Depois da visita ao património musical no Mosteiro dos Jerónimos o Coro Notas Soltas de Vila 

Franca de Xira tem o prazer de apresentar para Março as seguintes actividades: 

6/03 – Grande Noite de Fados – a partir das 19:30 – O Pote Restaurante Club; 

14/03 – Programa „Visitas ao Património Musical”: Atelier de Instrumentos Chineses do 
Centro Científico e Cultural de Macau – Lisboa – às 15:00 (ver abaixo) 
 
22/03 – Concerto de Aniversário – Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal de Vila Franca 
de Xira, às 15:00 com os convidados CHARALES CHORUS de Minde, e o CORELIS Coro da 
Relação de Lisboa.  
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Venha  saber mais sobre música chinesa 

«Neste atelier dão-se a conhecer as diferentes formas, materiais e sonoridades dos 

instrumentos musicais chineses, estabelecendo-se uma comparação com os instrumentos 

ocidentais, numa tentativa de demonstrar a universalidade da música.» 

 

 

In 
http://www.cccm.pt/page.php?conteudo=&tarefa=ver&id=33&item=Instrumentos%20musicai
s%20chineses 

 

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 13 de Março) 
                    - sugestão de próxima visita 
 
Donativo: €5,00/sócios  
                   €10,00/não sócios 
                   Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74  
 
Prazo de inscrições alargado:  até às 13:00 de 13 de Março 
 
Número de inscrições: mínimo de 10 participantes   
 
Ponto de encontro: 15:00h no Centro Científico e Cultural de Macau – Rua da Junqueira, 30, 
Lisboa  
                       
Transportes: Estação de caminhos-de-ferro de Alcântara-Terra ou Alcântara-Mar 
                     Eléctrico 15 
                     Autocarros 714, 727 e 751 (Alcântara-Terra), 732 (Alcântara-Mar) 

                                                  
Serviços incluídos: Visita guiada ao atelier e visionamento de vídeo sobre a música chinesa. 
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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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