Coliseu do Porto
14 de Fevereiro de 2019 | 22h00
No próximo dia 14 de Fevereiro, pelas 22h, Aurea chega ao Coliseu do Porto AGEAS com um concerto muito especial inserido no Festival ‘Montepio às vezes o
amor’. Contar um segredo através de uma canção foi a premissa com que Aurea idealizou o seu último álbum “CONFESSIONS”.
Neste quarto registo de originais, a cantora, intérprete e também compositora, quis registar em áudio algumas das histórias ou ‘segredos’ que lhe foram
confidenciando em vários momentos da sua vida. A leitura que Aurea fez dessas conversas íntimas funcionou como uma espécie catarse destas revelações que
nunca poderá expor, caso contrário não seriam segredos. Talvez por este motivo, “CONFESSIONS” seja também um registo assumidamente mais intimista e
também inevitavelmente um pouco autobiográfico. Os relatos que inspiraram “CONFESSIONS” podem ser as histórias de uma qualquer pessoa, com as quais
todos nos podemos identificar. E, nesse sentido, “CONFESSIONS” é também uma partilha de emoções.
‘Montepio às vezes o amor’ é uma festa de música e emoções distribuídas por dezassete cidades portuguesas.
Haverá música para preencher os corações que se apaixonam.
Garanta já o seu bilhete para uma noite inesquecível!

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Lugares limitados!!!!!!!

NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.

Preços:
2ª PLATEIA

GALERIA
SEM MARCAÇÃO

GERAL
SEM marcação

21,45€
22,95€
23,45 €

12,00 €
13, 57€
14,07 €

9,25 €
10, 75€
11,26 €

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes)

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócios Clube PT

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 23 DE JANEIRO
INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome dos acompanhantes e lugares pretendidos.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 23 de janeiro):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o nib: 003520660008486913035.
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

