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Em Março o Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira dedicou-se exclusivamente a ensaios, tendo 

ainda em Fevereiro realizado uma visita musical na igreja de S. Cristovão, Lisboa, conforme 

fotos. Para Abril apresentamos as seguintes actividades: 

03/04 – 16:00 –  Concerto de 26º aniversário do Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira, 

Fábrica das Palavras (biblioteca municipal), Vila Franca de Xira (ver cartaz na pág. 3); 

09/04 – 21:30 – Concerto na Lousã, igreja matriz, aberto à participação de todos: 

Inscrições: notas.soltas@sapo.pt, à atenção de Fátima Rocha (966223192), indicando: 
                    - nome completo 
                    - número de telemóvel 
                    - sócio / não sócio 
                    - comprovativo de transferência 
                  
Donativo: sócios: €25,00 / não-sócios: €30,00, IBAN PT50 0045 5360 40243767004 74  
 
Ponto de encontro: 16:00, Estação de Caminhos-de-Ferro de Vila Franca de Xira  
                       
Transportes: autocarro da Sociedade Euterpe Alhandrense 
 

Serviços incluídos: concerto e transporte 
 
Saber mais em: http://www.cm-lousa.pt/Monumentos_e_Locais_1#igrejamatriz 
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16/04 – 16:30 – 1º Concerto da Temporada Fernando Lopes-Graça, átrio do Museu do Neo-
Realismo, Vila Franca de Xira; 
 

23/04 – Concerto em Viana do Alentejo, aberto à participação de todos: 
 
Inscrições: notas.soltas@sapo.pt, à atenção de Fátima Rocha (966223192), indicando: 
                    - nome completo 
                    - número de telemóvel 
                    - sócio / não sócio 
                    - comprovativo de transferência 
                  
Donativo: sócios: €30,00 /não-sócios: €35,00, IBAN PT50 0045 5360 40243767004 74  
 
Ponto de encontro: 13:30, Estação de Caminhos-de-Ferro de Vila Franca de Xira  
                       
Transportes: autocarro da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
 

Serviços incluídos: transporte, romaria de N.ª Sr.ª D’Aires, concerto nocturno na igreja matriz 
 
Saber mais em: http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/noticias/Paginas/Romaria-a-Cavalo-
volta-a-ligar-Moita-e-Viana-do-Alentejo-de-20-a-24-de-abril.aspx 
 
 
 
 
 
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 projectoSe 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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Ver também: https://bmvfx.cm-vfxira.pt/ 


