
 

 
 

COLISEU DO PORTO AGEAS 
 

24 DE OUTUBRO DE 2020 
 

21H30 
Classificação Etária – m/6 

Tour Presente – Coliseus 
2020 será o ano da consolidação de Fernando Daniel como um dos maiores nomes da música pop nacional da atualidade. 

“Presente” é o segundo álbum de originais do artista e dá nome à Tour que se prepara para correr Portugal.  
Em 2020 a Tour culminará com um espetáculo muito especial: Fernando Daniel estreia-se em nome próprio no Coliseus do Porto. 

Uma noite memorável e de comemoração, em que para além das canções de “Presente”, de que fazem parte sucessos como “Tal Como Sou”, “Melodia da 
Saudade” e “Se Eu”,  

não faltarão os hits que marcaram o arranque da sua ainda curta carreira: “Espera”, “Nada Mais” ou “Voltas”, entre muitas outras surpresas. 
Um concerto com direito a uma preparação cénica, visual e artística única. 

Em palco, Fernando Daniel vai estar acompanhado por Fernando Mendonza nas teclas, Ivo Magalhães , Ivo Magalhães nas guitarras, Tiago Silva no baixo e 
Mike Pestana na bateria. 

 
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 

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

 

Preços:  
 

 GALERIA 
S/ MARCAÇÃO 

PLATEIA EM 
PÉ 

TRIBUNA 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 11,00€ 18,00€ 16,00€ 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo: 12,50€ 19,50€ 17,50€ 
Não Sócios Clube PT  13,00€ 20,00€ 18,00€ 

 

Lugares limitados 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

28 DE MAIO DE 2020  
 

 

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 – 28 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 IBAN: PT50003520660008486913035 
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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