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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:

24/03 - 15:30 - Visita temática musical à Casa dos Patudos, Alpiarça
 
«Foi  na  Quinta  do  Outeiro,  sede  da  Casa Agrícola  da  família,  que  José
Relvas  recebeu  a  melhor  educação  da  época  e  aprendeu  os  primeiros
acordes. 
(…)
Legou  a  sua  colecção  de  instrumentos  ao  Conservatório  Nacional  de
Música.»

in https://www.casadospatudos.com/jose-relvas/

«As  salas  amplas,  o  salão  com  acústica  para  concertos,  as  galerias
exteriores  que  permitem  admirar  a  lezíria,  foram  concebidas  por  um
arquitecto moderno para um cliente exigente.»

in https://www.casadospatudos.com/casa-dos-patudos/

https://www.casadospatudos.com/casa-dos-patudos/
https://www.casadospatudos.com/jose-relvas/


Saber mais também em: https://www.rtp.pt/play/p3373/e308698/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 18 de Março), 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 18 de Março

Ponto de encontro: Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça, Rua José Relvas
2090-102 Alpiarça  

Serviços incluídos: visita guiada exclusiva pelo curador Nuno Prates

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/
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