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Depois da visita a um luthier – reparador / restaurador de instrumentos musicais - o Coro 

Notas Soltas de Vila Franca de Xira tem o prazer de apresentar para Junho as seguintes 

actividades: 

10/06 – 16:00 -  Concerto integrado nos festejos de Nossa Senhora de Alcamé, Vila Franca de 
Xira  
 
13/06 – 11:00 – Programa „Visitas ao Património Musical”: Palácio Nacional de Sintra – 
Reencontros – Memórias Musicais de um Palácio – da Idade Média ao Renascimento 
 
20/06 – 16:00 - Evento Canto em Flor, Vila Franca de Xira (ver cartaz em baixo) 
 
 

VENHA CONHECER A MÚSICA MEDIEVO-RENASCENTISTA 
NO ÚNICO PALÁCIO MEDIEVAL REAL PORTUGUÊS 

 
«Este ciclo (…) surge integrado na decisão da Parques de Sintra de dinamizar os Palácios sob 
sua gestão, e da parceria com o Centro de Estudos Musicais Setecentistas de Portugal. Prende-
se também com o objetivo de preencher uma lacuna ao nível da música medieval e 
renascentista, dado que não existe nenhum ciclo musical nacional centrado neste tipo de 
repertório. 
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A programação relaciona-se com as épocas áureas do Palácio Nacional de Sintra – medieval e 
renascentista -, e pretende revisitar o Palácio através da sua memória musical, recriando o 
imaginário sonoro que o terá habitado durante o período em que este era um espaço de 
eleição da Família Real Portuguesa.» 
 
In https://www.parquesdesintra.pt/parques-jardins-e-monumentos/palacio-nacional-de-
sintra/noticias/?t%C3%ADtulo=reencontros-memorias-musicais-de-um-palacio-no-palacio-
nacional-de-sintra&id=39278 

 

 

 

Inscrições: notas.soltas@sapo.pt, à atenção de Maria João Neto, indicando: 
                    - nome completo 
                    - número de telemóvel 
                    - sócio / não sócio 
                    - comprovativo de transferência  
                    - sugestão de próxima visita 
 
Donativo: sócios: €10,00                  
                   não-sócios: €15,00 
                   Transferência para o NIB 0045 5360 40243767004 74  
 
Prazo de inscrições:  até 12 de Junho  
 
Ponto de encontro: 11:00, Palácio Nacional de Sintra, Largo Rainha Dona Amélia, junto à fonte 
da entrada. 
                       
Transportes: comboio, estação de Sintra + cerca de 15 minutos a pé. 
                                                  
Serviços incluídos: Entrada no monumento, com visita guiada, de temática musical, pela guia-
intérprete Maria João Neto, com concerto aperitivo: 
 
ENSEMBLE SECONDA PRATICA 
Ensemble de Música Antiga da Escola de Música do Conservatório Nacional 
 
INTÉRPRETES  
Joana Guiné Ferreira e Margarida Yokoshi Sampaio, flautas de bisel 
Amélia Martins, viola da gamba 
Cristina Repas, guitarra barroca 
Duarte Silva, cravo 
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PROGRAMA  
Diego Ortiz (c.1510-c.1570) - Recercada Primera ‘passamezo antico’ - (c.1510) e Recercada 
Quarta ‘la gamba’ – (c.1510) 
Dario Castello (1.ª metade séc.XVII) - Sonata Quarta 
Giovanni B. Bassani (c.1560-1617) - Sonata em lá menor (opus 5 n.1) 
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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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