
A ATICOIMBRA vem disponibilizar mais uma oportunidade para os seus associados e amigos disfrutarem 
de mais um evento internacional que se vai realizar no nosso país 
 

O melhor tributo do mundo aos QUEEN 
– Homenagem aos 25 anos do desaparecimento de Freddie Mercury – 

GOD SAVE THE QUEEN 
agora com  

A Orquestra Filarmónica das Beiras 
 

O MELHOR TRIBUTO DO MUNDO AOS QUEEN 
 PARTILHAR NO FACEBOOK 
 PARTILHAR NO TWITTER 

 

GOD SAVE THE QUEEN 

com a Orquestra Filarmônica das Beiras 
 

11 NOVEMBRO - LISBOA | CAMPO PEQUENO 
12 NOVEMBRO - MULTIUSO DE GONDOMAR 

Com CERTIFICADO M80 

 

A melhor banda do mundo de tributo aos Queen está de volta a Portugal para 2 grandes 
concertos, desta vez em versão sinfónica acompanhados pela Orquestra Filarmonia das 
Beiras, dirigida pelo maestro Cristiano Silva. E, claro, com Certificado M80! Dia 11 de 
Novembro em Lisboa (Campo Pequeno) e dia 12 de Novembro no Multiusos de Gondomar. 
 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://m80.iol.pt/destaques/body.aspx?id=7963&t=O%20MELHOR%20TRIBUTO%20DO%20MUNDO%20AOS%20QUEEN
http://twitter.com/home?status=O%20MELHOR%20TRIBUTO%20DO%20MUNDO%20AOS%20QUEEN%20-%20http://m80.iol.pt/destaques/body.aspx?id=7963


A banda que homenageia os Queen, tocando temas desde o início da sua carreira até ao seu 
último álbum "Made In Heaven", é apadrinhada pelo secretário pessoal de Freddie Mercury, 
Peter Freestone, e pela mãe de Freddie Mercury Jer Bulsara.  

God Save The Queen tem sido um sucesso inigualável, emocionando audiências com 
espetáculos completamente esgotados em todo o mundo. 

 
Concertos a não perder, com Certificado M80! 

 
 
Optámos pelo espetáculo de Lisboa, no Campo Pequeno, no dia 11 de Novembro, porque a localização 
e enquadramento do salão de espetáculos permite um maior aproveitamento do tempo, nomeadamente 
no que respeita à normal refeição antes do inicio do mesmo (21h30). 
 
 
Assim, porque é a uma sexta-feira, o programa será o seguinte: 
 
18H00 – Saída da Porta da DF de Coimbra 

20H30 – Chegada ao Campo Pequeno e entrega do ingresso (SECTOR 3 | BANCADA 3ª – mesmo em 
frete do palco)  
21H30 – Início do espetáculo 
00H30 – Regresso a Coimbra 
 
Preço para Sócios 40€ - Inclui ingresso e transporte (30€ do Bilhete + 10€ para o Autocarro) 
 
Preço para não Sócios 45€ - Inclui ingresso e transporte (30€ do Bilhete + 10€ para o Autocarro + 5€ 
de não-sócio) 
 
Limite de inscrições  50 Ingressos (Lotação do Autocarro) 
 
O melhor comentário que li foi: 
 

“Não é preciso fechar os olhos para termos a sensação que estamos a assistir a um espetáculo 
dos verdadeiros QUEEN” 

 

http://magazine.ticketline.pt/noticias/concerto/god-save-the-queen-ineditos-em-novembro 

 
Em 2014 foi assim: 
http://www.metalimperium.com/2014/06/reportagem-gos-save-queen-dsr-campo.html 
 
Espero que seja do vosso agrado 
 
J. Simões 

 
Direção de Finanças de Coimbra 
Contactos: 
Telefone: 239 860 769 

Telemóvel: 96 193 29 73 
Fax: 239 860 779 
e-mail: jose.manuel.simoes@at.gov.pt 
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