
 

Ágatha Félix estreia no musical Annie, no Rio 
de Janeiro 

Atriz mirim dá vida a diferentes personagens no novo espetáculo 
 
Ágatha Fél ix, a jovem atr iz de 12 anos que interpretou a personagem Ana Lúcia na novela O 

Sétimo Guardião e também fez o papel de Ivana na primeira fase de A Força do Querer, ambas 

produções da Rede Globo, fez a sua estreia no musical Annie – o Clássico da Broadway no últ imo 

sábado (18). 

Com temporada até o dia 16 de fevereiro no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, Ágatha dá vida à 

três personagens, em dias alternados. São eles a Jovem Atr iz, uma das adoráveis irmãs Boyland 

(Connie) e a golpista Li ly St. Regis.  

“Eu estou muito fel iz em trabalhar com um grupo tão incr ível e interpretar personagens tão 

diferentes. Eu penso em tudo o que vem acontecendo na minha vida nos últ imos anos e chego a 

conclusão de que tudo valeu a pena. E isso me dá força para querer mais”,  af irmou a jovem. 

Outra estrela jovial a part ic ipar do espetáculo é atr iz e cantora Gabi Amaral, também de 12 anos. 

Na peça, ela é a órfã July. “Eu senti aquele fr io tremendo na barr iga e estava muito ansiosa, mas 

bastou a luz acender e a cort ina abrir para eu esquecer de tudo e aproveitar cada momento no 

palco”  af irmou a garota. “Eu amo as produções da Broadway e estou real izando o sonho de 

part ic ipar de um musical como Annie”, ressaltou ela.  

O Musical 

A prática de montagem do CEFTEM (Centro de Estudo e Formação em Teatro Musical) tem 3 

elencos e traz versões de Miguel Falabel la. A direção é de Ana Paula Abreu, direção musical de 

Alexandre Queiroz e Miguel Schomam, e coreograf ias de Bel la Mac. Além de supervisão art íst ica de 

Reiner Tenente. Na histór ia, a órfã de 11 anos Annie está vivendo em um Orfanato Municipal em 

Nova Iorque, comandado pela Senhora Hannigan, uma diretora t irânica. Annie, então, decide fugir 

para tentar encontrar seus pais, mas não obtém sucesso em sua busca e é levada de volta ao 

orfanato. Após receber um convite de um magnata para passar o Natal com ele, a pequena vê sua 

vida, e a dele, se transformarem. 

Serviço 

Musical Annie 

Temporada: De 18 de janeiro até 16 de fevereiro  

Local: Teatro Riachuelo –  Rua do Passeio, 38/40 – Centro, Rio de Janeiro 

Horár ios: Sábados, às 15h, e domingos, às 11h  

Duração: 120 minutos 

Classif icação: Livre 

Ingressos: Plateia VIP | R$ 60,00 ( inteira) e R$ 30,00 (meia); Plateia | R$ 50,00 ( inteira) e R$ 

25,00 (meia); Balcão Nobre e Balcão | R$ 40,00 ( inteira) e R$ 20,00 (meia)  
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