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Depois da visita ao património musical no Porto o Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira tem 

o prazer de apresentar para Maio as seguintes actividades: 

10/05 – Concerto integrado no centenário das Festas do Sr. da Boa-Morte, Vila Franca de Xira, 
às 16:00 
 
23/05 – Programa „Visitas ao Património Musical”: Luthier de D. Caeiro, Lisboa, às 10:00 
 

Venha  saber mais sobre o atelier D. Caeiro, Lda. 

«A Empresa D.Caeiro, Lda., foi fundada em 1988, pelo Luthier DOMINGOS CAEIRO. A sua 

formação profissional foi obtida em França. Cursou na reparação de construção de 

instrumentos musicais de sopro e de chaves na Fábrica Couesnon em Chateaux-Thierry e na 

área de reparação de mecânicas complexas na Ècole Nationale des Mettiers de la Musique, em 

Le Mans.» 

In http://www.dcaeiro.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2 

 

http://www.dcaeiro.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2
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Inscrições: notas.soltas@sapo.pt, à atenção de Maria João Neto (936099367), indicando: 
                    - nome completo 
                    - número de telemóvel 
                    - sócio / não sócio 
                    - comprovativo de transferência  
                    - sugestão de próxima visita 
 
Donativo: sócios: €5,00                  
                   não-sócios: €10,00 
                   Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74  
 
Prazo de inscrições:  até 20 de Maio  
 
Número de inscrições: máximo de 20 participantes   
 
Ponto de encontro: 10:00, Av. António Serpa 3 D, Lisboa (junto ao Campo Pequeno) 
                       
Transportes: comboio, estação de Entrecampos 
                                                  
Serviços incluídos: Visita de 1.00h a 1.30h, com indicações e pequena palestra de Domingos 
Caeiro. Exposição dos serviços e de informações sobre o funcionamento quer da empresa quer 
do nicho de mercado no qual opera. 
 

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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