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                        NEWSLETTER  Nº 22 – ABRIL / 2015  

 

 

Depois da visita ao património musical no Atelier de Instrumentos Chineses do Centro 

Científico e Cultural de Macau o Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira tem o prazer de 

apresentar para Abril as seguintes actividades: 

19/04 – Programa „Visitas ao Património Musical”: um Domingo no Porto 
 
8:00 - saída de Vila Franca de Xira em autocarro para a Casa da Música, Porto 
12:00 - concerto comentado "A Quarta de Brahms" pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música, sobre a Sinfoniaº 4 de Johannes Brahms, na Sala Suggia, seguido de possibilidade de 
almoço: 
 
Sopa de legumes com castanhas e pesto 
Gnocchi com abóbora e molho verde 
Ou 
Patanisca de bacalhau com risotto de feijão manteiga 
Ou 
Peito de frango em crosta de alheira sobre lasanha de tomate e courgette 
Parfait de chocolate com molho de canela 
 
14:30 - visita guiada à Casa da Música 
15:30 - saída em autocarro para panorâmica temática musical pelo Porto, com a guia-
intérprete  Maria João Neto 
16:30 - saída para Vila Franca de Xira 
20:00 - chegada prevista a Vila Franca de Xira 

 

Venha  saber mais sobre a Casa da Música 

Sala Suggia 
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« A Quarta Sinfonia de Brahms é uma das obras favoritas do grande público. Neste 

concerto comentado propomo-nos descobrir a razão de tal sucesso, percorrendo o 

chamamento heróico do primeiro andamento, a marcha lenta do segundo, a alegria 

popular do terceiro, até à apoteose final com o célebre tema de uma passacaglia que 

Brahms desenvolve gloriosamente ao longo de 35 variações.» 

e 

« As visitas guiadas dão-lhe a conhecer a Casa da Música nas suas várias vertentes. 

Durante cerca de uma hora, um guia descreve o edifício projectado pelo holandês Rem 

Koolhaas, explicando a arquitectura, as funcionalidades e a programação artística (...) 

proporcionam surpresas e pontos de atracção inesperados, como é o caso dos hot spots, 

instalações interactivas que lhe permitem fazer música.» 

In  

http://www.casadamusica.com/pt/agenda/2015/04/19-abril-2015-orquestra-sinfonica-do-
porto-casa-da-musica/39350?lang=pt#tab=0 

e 

http://www.casadamusica.com/pt/a-casa-da-musica/visitas-guiadas?lang=pt 

 

 

Inscrições: notas.soltas@sapo.pt, à atenção de Maria João Neto (936099367), indicando: 
                    - nome completo 
                    - número de telemóvel 
                    - sócio / não sócio 
                    - comprovativo de transferência (a enviar até 9 de Abril) 
                    - sugestão de próxima visita 
                    - almoço livre ou incluído (se incluído indicar o prato principal preferido, o prato 
mais votado será o escolhido) 
 
 

 
Restaurante Casa da Música 
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Donativo: sócios: €45,00 com almoço incluído ou €30,00 sem almoço;  
                   não-sócios: €55,00 com almoço e €40,00 sem almoço; 
                   Para os que já se encontram na zona do Porto donativo sob orçamento; 
                   Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74  
 
Prazo de inscrições:  até 6 de Abril  
 
Número de inscrições: mínimo de 15 participantes   
 
Ponto de encontro: 07:45h, em frente à estação de caminhos-de-ferro de Vila Franca de Xira 
                       
Transportes: autocarro da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
                                                  
Serviços incluídos: autocarro, concerto, visita e panorâmica guiadas. 
 

Casa da Música 
 

 

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. 
 

VOTOS DE UMA BOA PÁSCOA! 
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