
NEWSLETTER  Nº 32 – JUNHO / 2016 

 

 

 

 

 

 

Em Abril e Maio o Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira esteve em variadíssimas 

actuações, algumas das quais reportadas em fotos acima, como as actuações na igreja 

matriz da Lousã e na igreja matriz de Viana do Alentejo. Para Junho apresentamos as 

seguintes actividades: 

04/06 – 16:00 – 3º Concerto da Temporada Fernando Lopes-Graça, átrio do Museu do Neo-
Realismo, Vila Franca de Xira; 
 
10/06 – 15:30 – Actuação na Romaria de Nª Srª de Alcamé, Vila Franca de Xira; 
 

25/06 – 16:00 –  Encontro de coros, Canto em Flor, Largo da Junta de Freguesia de Vila 

Franca de Xira (ver cartaz na última página), entrada livre. 

De 14 a 17 de Outubro o Coro Notas Soltas irá actuar em 

Barcelona: 



A metrópole catalã de Barcelona pertence ao primeiro ranking de cidades europeias que 

combinam história e tradição com modernidade de um modo harmonioso. Os 2000 anos de 

história fizeram da cidade um centro cultural e económico de toda a zona mediterrânica; a 

sua fama internacional chegou ao receber os Jogos Olímpicos em 1992.  

Os concertos corais serão na igreja gótica de Stª Anna, no mosteiro de Stª Anna, apenas a 

alguns metros das animadas Ramblas, onde a vida da cidade pulsa durante dia e noite. 

Excerto de texto traduzido a partir de: http://musicandfriends.com/html/cantate_catalunya.html 

 

 

14 a 17/10  – Concertos em Barcelona, viagem aberta à participação de todos: 

Inscrições: notas.soltas@sapo.pt, à atenção de Fátima Rocha (966223192), indicando: 
                    - primeiro e último nome, tal como consta no BI ou CC 
                    - número de BI ou CC 
                    - número de telemóvel 
                    - sócio / não sócio 
                    - comprovativo de transferência 
 
Prazo limite de inscrições: 30 de Junho!!!!! 
                  
Preço: sócios não coralistas: €500,00 / não-sócios: €550,00, IBAN PT50 0045 5360 40243767004 
74  
                       
Transportes: Tap a partir de Lisboa e autocarro privado em Barcelona e arredores 
 

Serviços incluídos: transporte, dormida em hotel de 4 estrelas na Costa Brava, assistência aos 
concertos, visitas guiadas, jantar.  
 
Saber mais em: http://musicandfriends.com/html/cantate_catalunya.html 
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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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