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17 de Setembro, 2015 by Coffeepaste Entidade promotora GTL - Grupo de Teatro de Letras Estão
abertas as inscrições para o GTL durante todo o mês de Setembro! Pede a tua ficha de inscrição
através do email: grupodeteatrodeletras@gmail.com ou dirige-te à Associação de Estudantes da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Vem fazer parte de um dos grupos de teatro
académico mais emblemáticos de Portugal! Grupo de Teatro de Letras: Grupo de teatro académico
mais antigo da Universidade de Lisboa, é também um dos mais lendários do meio académico
português. Começou em 1965, com o intuito de fundar uma associação de estudantes (proibidas à
época) encoberta por um grupo de teatro, o Grupo de Teatro de Letras (GTL). Desempenhou, por isso,
um importante papel de oposição ao regime Salazarista. Desde 1989, que conta com a encenação do
emblemático Ávila Costa, que tem proporcionado ao grupo um grande crescimento qualitativo,
adquirindo o grupo um carácter de escola de teatro e formação pessoal, do próprio actor. No GTL não
há espaço para vedetismos, o que move o grupo é criar e aprender, a encenação de um espectáculo é
só um pretexto. Ávila Costa: É raro, no meio teatral português, nunca dele se ter ouvido falar.
Estreou-se como actor no Teatro Experimental de Cascais, em 1978. Dedicando-se à encenação e à
formação, leccionou no IFICT, Chapitô, e dá formação na In Impetus. Em 1981, concluída a sua
Formação de Actor pelo Conservatório Nacional de Lisboa, trabalha em companhias como o Teatro da
Cornucópia, a Companhia Nacional de Teatro Popular e Teatro Maizum, sendo dirigido por Luís Miguel
Cintra, Carlos Avillez e Rogério de Carvalho. Em 1983, integra, como actor, o GTL e há mais vinte
anos que o encena. Data limite 30-09-2015 Local Lisboa Data de realização 17-09-2015 Contactos
grupodeteatrodeletras@gmail.com 912450778 Partilhar isto:
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