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CINETEATRO ANADIA APRESENTA ESPETÁCULO DE FILIPE LA FÉRIA 
Marina Mota e João Baião protagonizam comédia musical 

 

“Eu saio na próxima e você?”, uma comédia musical de Filipe La Féria, protagonizada por 

Marina Mota e João Baião, chega a Anadia no próximo dia 9 de fevereiro, pelas 21h30, para assinalar o 

10.º aniversário do seu cineteatro. 

A trama gira em torno de um homem e de uma mulher que se conhecem no metro de Lisboa, 

nos anos 70 do século passado. Começam a conversar, decidem voltar a encontrar-se e, após um mês 

de contactos, casam-se, mas o matrimónio está condenado ao fracasso. Ambos se dirigem ao público 

apresentando as suas razões para o falhanço da relação, recordando personagens do passado e 

experiências que os marcaram e que influenciaram comportamentos posteriores. A comédia e o musical 

cruzam-se nas suas vidas, partilhando com o público os seus problemas e desavenças nas suas 

diferentes fases.  

“Eu Saio na Próxima e Você?” é um retrato geracional, um choque ideológico resultante da 

mudança da ditadura para a democracia, através da libertação sexual e da liberdade que a mulher 

conquistou na transformação de Portugal desde os anos sessenta até aos nossos dias.  

Prova de fogo para dois maravilhosos comediantes, Marina Mota e João Baião, que têm as 

interpretações mais exigentes e extraordinárias das suas vidas nesta versão portuguesa de Filipe La 

Féria para o texto de Adolfo Marsilhach. 

Os bilhetes já se encontram à venda e podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia às sextas-

feiras e sábados, das 20h00 às 23h00, e no dia do espetáculo, a partir das 14h00. Os bilhetes têm o 

custo de 18, 15 e 12,50 euros para a 1ª plateia, 2ª plateia e balcão, respetivamente. Os ingressos estão 

também disponíveis na bilheteira online - BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos 

BOL.  
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