
 

 

COLISEU DO PORTO 
 

23 DE MAIO 
 

15H00 
 

As Canções da Maria, projeto infantil criado por Maria de Vasconcelos com o objetivo mostrar às crianças que aprender pode ser divertido, vai estrear-se nos Coliseus em maio de 2021.No 
decorrer do espetáculo Maria, Mathias, Mathilde e Manon vão mostrar várias canções, poemas, lengalengas e muitas curiosidades, ao mesmo tempo que passam por temáticas escolares tão 

interessantes como a História de Portugal ou noções de matemática. 
Este projeto nasce pela mão da Maria de Vasconcelos, após perceber que as suas duas filhas Mathilde e Manon reagiam de uma forma muito positiva à matéria escolar através da interação com 
a música. A associação foi imediata, Maria desde sempre foi vista com a sua guitarra às costas, fazer canções já lhe era natural, mas foi quando viu as filhas entrarem na escola que começou a 

compor canções sobre as disciplinas para que elas pudessem brincar ao mesmo tempo que aprendiam com mais facilidade. Desta forma, Maria entendeu que tinha encontrado uma forma 
didática de mostrar às crianças, pais, avós, educadores e professores, que tudo é mais fácil a cantar. 

As Canções da Maria, que contam com três CD+DVD+Livro com ilustrações de Nuno Markl, chegam agora aos grandes palcos dos Coliseus,  
com dois espetáculos absolutamente brilhantes desenhados para conquistar os mais novos e os adultos. Ninguém vai ficar indiferente. 

“As Canções da Maria” nos Coliseus. Que grande Pintarola”, Maria de Vasconcelos. 

 
Classificação Etária – m/3 

 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

Preços:  
 CADEIRAS DE  

ORQUESTRA 
1ª PLATEIA TRIBUNA 

 

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes) 
 

18,00 € 

 

15,00 € 

 

15,00 € 

 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 
 

19,50 € 

 
16,50 € 

 
16,50 € 

 

Não Sócios Clube PT  
 

20,00 € 
 

17,00 € 
 

17,00 € 

 
LUGARES LIMITADOS 

 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 6 DE MAIO 

 

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), nome dos acompanhantes, lugares pretendidos e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 6 DE MAIO): 
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. 
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