
 

 
 

COLISEU DO PORTO 
 

31 DE OUTUBRO 
 

20H30 
 

Em 2022, os MOONSPELL celebram 30 anos de feitiço com a digressão internacional THE GREATER TOUR, que culmina em 2 concertos históricos, nas salas mais mblemáticas 
do país: dia 31 de Outubro, Halloween, data mítica no calendário da sua alcateia, dão início às comemorações no Coliseu do Porto descendo no dia seguinte ao Coliseu de 
Lisboa, para um encerramento que se prevê épico. Serão as únicas atuações em ambas as cidades em 2022. 
 
Os Moonspell tocarão um alinhamento que remontará às suas origens (Anno Satanae/Under the Moonspell) sendo o resto dos temas escolhidos pelos fãs, em regime by request, 
através da votação nas redes sociais da banda. Os Coliseus terão patente uma exibição de 30 objetos icónicos, pertencentes à coleção privada da banda, que poderá ser visitada 
no dia dos concertos, a partir das 19h30. Ao espetáculo será ainda acrescentado um aspeto documental, com a projeção em cena de alguns dos momentos mais marcantes da 
trajetória dos MOONSPELL. Em breve será também anunciada a primeira parte, com convidados muito especiais. Corria o ano de 1992 quando os Morbid God se transformaram 
nos MOONSPELL. 
 
Em 2022 cumprem 30 anos de uma carreira fulgurante:são, não só, o top of mind do Heavy Metal nacional mastambém os autores das páginas mais célebres do capítulo 
Português na História mundial do Heavy Metal. Com cerca de meio milhão de discos vendidos, concertos nos cinco continentes e mais de uma vintena de edições, os Moonspell 
nunca deixaram nem de inovar, nem de honrar o seu legado. THE GREATER TOUR levará a banda a mais de cinquenta países para celebrar passado, presente e futuro com o 
que tem de melhor: os seus fãs. 

 

M/ 6 ANOS 
 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

Preços:  
     

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 28,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:       29,50 € 
Não Sócios Clube PT  30,00 € 

 

LUGARES LIMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 14 DE OUTUBRO 

 

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 e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (ATÉ À DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES: 14 DE OUTUBRO) 
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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