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A “FEBRE DE SÁBADO À NOITE” ESTÁ A CHEGAR A ANADIA  
 

“Saturday Night Fever”, um espetáculo inspirado no filme norte-americano, de 1977, com o 

mesmo nome, chega a Anadia, no próximo sábado, 22 de fevereiro, para uma apresentação no Pavilhão 

de Desportos, a partir das 21h30. 

O sucesso de “Saturday Night Fever” ficou a dever-se à inesquecível atuação de John Travolta, 

no papel de Tony Manero, e à banda sonora com temas dos Bee Gees, cujo álbum terá vendido 37 

milhões de cópias, catapultando a banda para o estrelato. “Stayin' Alive”, “More Than a Woman”, “How 

Deep Is Your Love” e “Night Fever” são algumas das canções que chegaram a número um nas tabelas 

internacionais, e que valeram seis prémios “Grammy” aos irmãos Barry, Maurice e Robin Gibb. 

Os tempos áureos do “disco sound” chegam, agora, a Anadia, na digressão que se segue à 

temporada do musical no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril, onde estreou em setembro do ano 

passado, pela mão da Yellow Star Company.  

Ricardo de Sá dá vida a Tony Manero, um excelente bailarino que vive no bairro de Brooklyn, 

em Nova Iorque, 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. 

Paulo Sousa Costa, responsável pela encenação de musicais como “Grease”, “Pocahontas”, 

“Madagáscar” e “A Bela e o Monstro”, entre outros, assumiu esta primeira apresentação de “Saturday 

Night Fever” nos palcos nacionais. No elenco encontramos, além de Ricardo de Sá, nomes como Beatriz 

Barosa, Mafalda Tavares, Andreia Barros, António Máximo, Alexander Aleksandrov, Daniel Cerca Santos, 

Diogo Faria, Diogo Martins, Elsa Galvão, Fabiana Craveiro, João Vilas, Luís Pacheco, Pedro Vieira, ou Sara 

Cecília, entre outros. 

Os ingressos têm um custo de 13 euros, estando reservado um desconto de 50 por cento para 

as crianças e os portadores dos cartões “Anadia Jovem” e “Anadia Sénior”. Os bilhetes podem ser 

adquiridos na bilheteira do Cineteatro Anadia na sexta-feira, das 20h00 às 23h00, e no dia do 

http://www.cm-anadia.pt/
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espetáculo, a partir das 14h00. Encontram-se ainda à venda na plataforma www.bol.pt e nos postos 

BOL aderentes. 
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