
 
 

                                  

 

 

 
A paixão pela música e as 
saudades do seu público 
serviram de inspiração para 
"ESTOU AQUI", a TOUR que 
assinala o regresso de Tony 
Carreira que há cerca de um 
ano decidiu fazer uma pausa na 
sua carreira por tempo 
indeterminado. 
Foi no palco do Altice Arena que 
o cantor fez o último concerto 
antes de se retirar e será nesse 
mesmo palco que no próximo 
dia 14 de Março se vai 
reencontrar com o público que 
chorou a sua despedida. 
Tony Carreira volta agora com 
muitas surpresas e com uma 
mensagem especial para os 
milhares de fãs que 
aguardavam ansiosamente o 
seu regresso: "ESTOU AQUI" 
para juntos continuarmos a 
sonhar! 
 
 
 
Torres Vedras – Partida da n/ agência às 
18h00, seguindo pela auto-estrada até 
Lisboa - Parque das Nações. Tempo livre. 
Pelas 22h00 tem início no Altice Arena o 
tão esperado concerto de Tony Carreira.  
Regresso após o espectáculo. 
 
 

PREÇO POR PESSOA:  
Viagem de Autocarro c/ Saída de Torres Vedras 10€ + Bilhete para o concerto  
Viagem de Autocarro Saída Fora de Torres Vedras (mínimo 10 pessoas) 12€ + Bilhete para o concerto 
 
 
Plateia VIP – 55€ (lugares marcados) 
Plateia A – 45€ (lugares marcados)  
Balcão 0 (i), Sector 15 – 45€ (lugares marcados)  
Balcão 0 (ii), Sector 14 – 40€ (lugares marcados)  
Balcão 1 (i), Sector 4 – 40€ (lugares marcados) 
Balcão 1 (ii), Sector 14 – 30€ (lugares marcados) 
Balcão 2 – 25€ (sem lugares marcados) 

 

Grupo Mínimo de 35 pessoas. Inscrições efectuadas mediante de 50% do valor. Não se aceitam devoluções de bilhetes, salvo em 
caso de alteração de data ou cancelamento do evento. Programa emitido em 09/12/19, de acordo com as condições gerais em vigor. 



 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILHETES RESERVADOS VENDIDOS 

Plateia VIP 6  

Plateia A 10  

Balcão 0 (i), Sector 15 20  

Balcão 0 (ii), Sector 14 20  

Balcão 1 (i), Sector 4 50  

Balcão 1 (ii), Sector 14 30  

Balcão 2 60  

 

 

    

 


