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Depois das actividades natalícias e com o desejo que todos tenham entrado bem em 

2017, o Coro Notas apresenta as suas iniciativas para o início deste ano: 

6/1 – início às 19:30 – Cantar de Janeiras na Junta de Freguesia e na Câmara Municipal de 

Vila Franca de Xira 

7/1 – início às 10:30 – Cantar de Janeiras em VFX, Vala do Carregado e Castanheira do 

Ribatejo; 

8/1 – início às 12:30 – Cantar de Janeiras na Quinta das Areias, Carregado e VFX;   

14/1 – início às 15:00 – Cantar de Janeiras em Alverca do Ribatejo e VFX; 

21/1 – 15:30 – Visita musical à exposição “A Ópera Chinesa” no Museu do Oriente, 

Lisboa.  

 



«Ocupando todo o piso 2 do Museu, A Ópera Chinesa oferece uma visão abrangente deste singular género performativo 

em toda a sua diversidade e exuberância. Em exposição, cerca de 280 peças tais como trajes, perucas, toucados, 

modelos de maquilhagem, marionetas, gravuras, pinturas e instrumentos musicais, bem como fotografias e vídeos.  

Considerada um dos tesouros culturais da China, a ópera tradicional surgiu em finais do século XI, agregando elementos 

de formas artísticas bastante mais antigas. É uma síntese de várias artes, que engloba canto, música, fala, mímica, 

dança, técnicas de maquilhagem, acrobacia e artes marciais com manipulação de adereços como armas, barbas e 

leques.» 

in: http://www.museudooriente.pt/2732/a-opera-chinesa.htm#.WG2ZKhuLQ2w 

 

 
 

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 16 de Janeiro) 
                    - sugestão de próxima visita 
                  
Donativo: sócios:€6,50/não-sócios:€10,00, IBAN PT50 0045 5360 40243767004 74  
 
Prazo de inscrições: até 15 de Janeiro 
 
Ponto de encontro: Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte) 
                       
Transportes: comboio – estações de Alcântara-Terra/Mar; autocarros da Carris - 12 - 28 - 714 - 
738 – 742; eléctricos -  15E - 18E 
                                                  
Serviços incluídos: visita guiada com a Guia-Intérprete do Museu do Oriente, Raquel Martins. 
 
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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