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Universidade de Lisboa 
distingue 50 anos do GEFAC
111 A Universidade 

de Lisboa (UL) distinguiu 
quarta-feira o Grupo de 
Etnografia e Folclore da 
Academia de Coimbra 
(GEFAC) pelo trabalho que 
o organismo académico 
desenvolve há 50 anos na 
promoção da cultura po-
pular. A homenagem, com 
a entrega da medalha da 
instituição ao GEFAC, que 
este ano celebra meio sécu-
lo, decorreu na Reitoria da 
UL, na cerimónia de apre-
sentação do 17.º Festival 
Anual de Teatro Académico 
de Lisboa (FATAL).

“O GEFAC é um grupo com 
um trabalho muito especí-
fico na área do teatro”, disse 
à agência Lusa Rui Teigoso, 
da organização do FATAL. 
Nas últimas décadas, além 
da recolha etnográfica e da 
divulgação do legado da 
cultura popular em diver-
sas regiões de Portugal, o 
organismo autónomo da 
Associação Académica de 
Coimbra criou “espetácu-
los transdisciplinares” que 
aliam a música tradicional 
às artes de palco, como a 
dança e o teatro, referiu.

Rui Teigoso disse que o 
GEFAC desenvolveu ainda 
“um importante trabalho” 
de recolha e edição do te-
atro popular da zona de 
Miranda do Douro, tendo 
vincado que o grupo, pelo 
qual já passaram centenas 
de estudantes da Universi-
dade de Coimbra, “é muito 
singular” na forma como se 
apresenta em público.

“O GEFAC cultiva em 

palco uma forma de estar 
celebratória e com muita 
alegria”, salientou o or-
ganizador do FATAL, que 
enquanto técnico superior 
da Reitoria da UL integra o 
seu Núcleo de Programação 
Cultural e Ligação à Socie-
dade do Departamento de 
Relações Externas e Inter-
nacionais.

O grupo de Coimbra co-
memora este ano meio sé-

culo da sua fundação, o que 
“significa 50 anos de espe-
táculos de danças tradicio-
nais, de música e de teatro 
popular, sem esquecer as 
numerosas recolhas etno-
gráficas realizadas”, disse à 
Lusa Ricardo Rodrigues, da 
direção do GEFAC.

O psiquiatra João Curto, 
antigo coordenador da 
coletividade estudantil, à 
qual esteve ligado cerca de 
30 anos, tendo encenado 
vários espetáculos, repre-
sentou o GEFAC na sessão 
solene de homenagem, em 
que participaram Ana Pau-
la Guimarães, diretora do 
Instituto de Estudos de Li-
teratura e Tradição da Uni-
versidade Nova de Lisboa, 
e António Feijó, vice-reitor 
da UL para a Cultura.

João Curto disse que o 
“trabalho meritório” do 
grupo, agora reconhecido 
pela UL na abertura do FA-
TAL, em Lisboa, “contribuiu 
imenso para afirmar a cul-
tura tradicional” portugue-
sa, nas suas áreas, “como 
matéria-prima cultural de 
elevado valor, como está 
hoje demonstrado”.

António Feijó, vice-reitor da UL, entrega medalha a João Curto
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