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O Coro Notas Soltas de Vila Franca de Xira encontra-se a renovar o seu 
repertório e aproveita para voltar a organizar uma visita musical temática:

10/02 - 16:30 - Visita ao Museu da Música Mecânica, Pinhal Novo
 
«É constituída por  mais  de 600 peças que se movimentam por  sistemas
exclusivamente  mecânicos,  e  abrangem  fundamentalmente  o  período  de
finais do Séc. XIX até à década de 30 do Séc.  XX,  todas em estado de
funcionamento. Trata-se de uma coleção particular, reunida ao longo de uma
vida  e  representativa  de  toda  a  música  mecânica.  As  diversas  tipologias
distribuem-se  pelos  mais  variados  instrumentos,  desde  as  mais  antigas
caixas de música de cilindro de madeira ou de metal às mais recentes e
populares grafonolas.  É  um privilégio  podermos ver,  ouvir  e  sentir  peças
centenárias que poderemos interpretar como um sinal  da vida do homem
através dos tempos, a expressão da sua cultura, a manifestação livre do seu
poder criador.»

in http://museudamusicamecanica.com/a-colecao/

http://museudamusicamecanica.com/a-colecao/


Saber mais também em: https://www.rtp.pt/play/p3373/e320379/visita-guiada
 
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 7 de Fevereiro), ou 
pagamento no local                  
                  - sugestão de próxima visita              
   
Donativo: sócios: €5,00   /   não-sócios: €10,00   IBAN PT50 0045 5360 
40243767004 74 

Prazo de inscrições: até 7 de Fevereiro

Ponto de encontro: Museu da Música Mecânica, Rua dos Alegrias, Quinta do 
Rei - Arraiados, 1955-281 Pinhal Novo

Serviços incluídos: visita guiada com exemplificação de funcionamento de 
algumas peças mecânicas

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.

Aproveite para visitar o nosso novo site !

https://coronotassoltas.pt/

https://coronotassoltas.pt/

