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ANADIA RECEBE “SATURDAY NIGHT FEVER” E “PIROUETTE” 
Grandes produções no cartaz de espetáculos de fevereiro 

 

O musical “Saturday Night Fever” e o espetáculo gímnico “Pirouette” vão animar as noites de 

22 e 29 de fevereiro, respetivamente, no âmbito da programação cultural do Município de Anadia para 

o mês de fevereiro, e prometem atrair muitas pessoas ao concelho. 

As canções dos The Bee Gees vão estar em destaque em “Saturday Night Fever”, um musical 

com encenação de Paulo Costa, que é apresentado no sábado, 22 de fevereiro, a partir das 21h30, no 

Pavilhão de Desportos de Anadia, no Complexo Desportivo da cidade.  

O enredo anda à volta de Tony Manero, um jovem que vive no bairro de Brooklyn. Um 

excelente bailarino nos tempos do “disco sound”, mas que apenas é feliz aos fins de semana, depois de 

passar a semana inteira a trabalhar numa monótona loja de tintas. Sob a influência do seu irmão, um 

padre frustrado, e de Stephanie, a sua parceira de dança, começa a questionar a maneira como encara a 

vida e a limitação das suas perspetivas. Paralelamente, Tony vive uma crise amorosa, enquanto se 

prepara para participar num importante concurso de dança.  

 

VELÓDROMO DE SANGALHOS RECEBE ESPETÁCULO GÍMNICO 

 

Da parceria entre o Comité Olímpico de Portugal e a Federação de Ginástica de Portugal 

nasceu “Pirouette”, um espetáculo gímnico que, com o apoio do Município de Anadia, chega a 

Sangalhos, ao Centro de Alto rendimento de Anadia / Velódromo Nacional, para uma apresentação no 

dia 29 de fevereiro, a partir das 21h00.  

Descrito como “uma caligrafia de corpos, uma aguarela em movimento, uma reinvenção da 

plasticidade e da beleza no desporto”, “Pirouette” traz ao centro do país os melhores ginastas 

nacionais. Centenas de atletas vão mostrar a Ginástica em todas as suas expressões e “transmitir a 

beleza do movimento, associados aos valores olímpicos. Para os promotores, trata-se de “energia em 

estado puro capaz de nos fazer voar. É um espírito que nos une, um modo de estar em harmonia com a 

vida e com os outros, um imaginário forjado sonho a sonho por cada ginasta”. 

http://www.cm-anadia.pt/
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Os bilhetes para “Saturday Night Fever” têm um custo de 13 euros, sendo de 10 euros o preço 

dos ingressos para “Pirouette”. Em ambos os casos, está reservado um desconto de 50 por cento para 

crianças e portadores dos cartões “Anadia Jovem” e “Anadia Sénior”. Já se encontram à venda e podem 

ser adquiridos na bilheteira do Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 20h00 às 23h00, e nos 

dias dos espetáculos, a partir das 14h00. Encontram-se ainda à venda na plataforma www.bol.pt e nos 

postos BOL aderentes. 
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