
 
 
 
 
 
 
 

 

SHAWN MENDES ANUNCIA SHOW EXTRA EM SÃO 

PAULO DIA 29 DE NOVEMBRO 

 

Ingressos esgotados em poucos dias levam o cantor e 

compositor a agendar data extra em São Paulo 

 

Devido ao estrondoso sucesso de vendas dos shows da turnê mundial SHAWN MENDES: THE 

TOUR no Brasil, com ingressos esgotados em poucos dias após o início das vendas, o artista 

canadense conseguiu atender o pedido de fãs em suas redes sociais e agendar uma data extra 

no Brasil em São Paulo, dia 29 de novembro de 2019, no Allianz Parque. 

Ingressos para o show extra estarão disponíveis em pré-venda para portadores de cartões 

Ourocard, a partir das 10h00 do dia 6 de março (quarta-feira), e para o público em geral a 

partir das 10h00 de 10 de março (domingo), em livepass.com.br ou direto na bilheteria e em 

pontos de venda oficiais (consulte a lista de locais oficiais de venda para esse show no site da 

Livepass). Mais informações abaixo em Serviço. 

Com mais de seis bilhões de visualizações no YouTube e mais de duas dezenas de prêmios em 

cinco anos de carreira, o multipremiado Shawn Mendes é o mais jovem artista a conseguir 

entrar no TOP 25 da prestigiada lista Billboard HOT 100 com um single de estreia, “Life of a 

Party”. 

A turnê brasileira é uma realização da Move Concerts e faz parte da plataforma Live Music 

Rocks, apresentada pelo Banco do Brasil. Os shows no país também são patrocinados 

pela Itaipava e TNT Energy Drink. O Hospital Sancta Maggiore é o fornecedor oficial de serviços 

médicos em São Paulo. 

Para mais informações sobre a turnê brasileira, acesse Shawn Mendes: The Tour no Brasil. 

 

 

 

 

 

http://www.livepass.com.br/
https://www.midiorama.com/shawn-mendes-no-brasil


 
 
 
 
 
 
 

 

SERVIÇO: 

SHAWN MENDES "THE TOUR" NO BRASIL 

 

Cidade: São Paulo 

Data: 29 de novembro de 2019 (sexta-feira) 

Local: Allianz Parque 

Classificação etária: 14 anos. Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou 

responsáveis legais. 

Pré-venda Banco do Brasil para portadores de cartões Ourocard Black, Infinite, Nanquim, 

Platinum Estilo e Grafite Estilo: início em 06 de março, às 10h00. 

Pré-venda Banco do Brasil para todos os portadores de cartões Ourocard: início em 07 de 

março, às 10h00, até 10 de março, às 09h59. 

Venda para o público geral: a partir de domingo, 10 de março, às 10h00. 

Link de compras: www.livepass.com.br  

Atenção: Os ingressos devem ser adquiridos somente nos canais oficiais de venda da LIVEPASS. 

A quantidade de ingressos disponível para a pré-venda é limitada, garantindo todos os setores 

e tipos de ingressos para o público geral. 

Setores* e preços: 

 Setor Azul (cadeira numerada): R$ 640,00 | Meia-entrada: R$ 320,00 

 Setor Amarelo (cadeira numerada): R$ 480,00 | Meia-entrada: R$ 240,00 

 Setor Verde (cadeira numerada): R$340,00  | Meia-entrada: R$170,00 

 Cadeira Nível 1 (cadeira não numerada): R$ 380,00 | Meia-entrada: R$ 190,00 

 Cadeira Superior (cadeira não numerada): R$ 240,00 | Meia-entrada: R$ 120,00 

*Todos os setores são sentados 

 

Confira o mapa dos setores abaixo: 

 

 

 

http://www.livepass.com.br/


 
 
 
 
 
 
 

 

 


