
20 anos de FATAL. Festival de Teatro Académico chega esta quinta-feira 

O Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa chega dia 2 de maio às salas de 
espetáculos lisboetas e a entrada é livre. O “Vida Extra” vem dizer-lhe como tudo 
começou e como evoluiu o festival 
 
MAFALDA FRAZÃO 
 

Nuno Morais / FATAL FB 

 
Cartaz da 20ª edição do FATAL 
Página oficial do Facebook do FATAL 

O FATAL é um festival de teatro académico organizado pela Universidade de Lisboa desde 
1999. Comemora este ano a 20ª edição e conta com vários grupos por todo o país. 
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“Celebrar o FATAL é viver o Teatro Universitário. É reviver, no eterno agora, a inocência e 
a inquietação da juventude, a liberdade de estar, de agir e, sobretudo, de pensar.” — é 
assim que se apresenta o festival este ano no site oficial. 

De 2 a 12 de maio o FATAL apresenta 20 espetáculos, distribuídos por duas 
categorias: “Em Competição” e “Mais FATAL”. Os espetáculos na categoria “Em 
Competição” são avaliados para uma série de prémios finais, enquanto que os espetáculos 
na categoria “Mais FATAL” não concorrem a estes prémios, pelo facto de os grupos não 
reunirem as condições necessárias para entrar em competição, como por exemplo, não 
serem constituídos por estudantes. 
Os prémios são três ao todo: Prémio FATAL do público, atribuído ao espetáculo que 
obtém a mais alta classificação dos espetadores do festival; Prémio FATAL que distingue 
o melhor espetáculo; e o Prémio FATAL — Cidade de Lisboa, que consagra o 
espetáculo mais inovador. Os dois últimos são atribuídos pelo júri do festival, que este 
ano é composto por Anick Bilreiro, em representação da Câmara Municipal de Lisboa, 
Jorge Lucas, como representante da Fundação Calouste Gulbenkian, Teresa Faria, em 
representação do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa e os atores Pedro Saavedra e Ricardo Teixeira. 
Este ano, como é costume, o festival volta a incluir na programação “Outras Cenas” — 
performances e exposições que vão ter lugar em vários espaços da Universidade de Lisboa. 
Nesta edição, o festival renova parcerias e vai a cena em diferentes equipamentos culturais 
da cidade de Lisboa. Os espetáculos vão ser apresentados em várias salas de espetáculos 
lisboetas, entre elas o Auditório Carlos Paredes, o Auditório da Biblioteca de Marvila, o 
Auditório Orlando Ribeiro e o Auditório da Cantina Velha da Universidade de Lisboa. 
Todas as peças vão ser apresentadas às 16h, 18h ou 21h30, conforme é possível consultar 
no site oficial do festival. 

São 20 os grupos que vêm a cena este ano e que celebram esta edição comemorativa. Entre 
os mesmos existem grupos maioritariamente da cidade de Lisboa, mas também de outras 
como o Porto, Coimbra, Covilhã e Évora. 

A entrega de prémios vai ser feita dia 17 de maio às 18h na Cantina Velha da 
Universidade de Lisboa e vai também existir uma série de tertúlias, cuja programação 
pode ser consultada no site oficial do FATAL. 
A entrada para os espetáculos é gratuita e as reservas podem ser feitas até às 16h do 
dia do espetáculo, mas para os espetáculos a realizar no fim de semana, a reserva deve ser 
efetuada até às 16h da sexta-feira imediatamente anterior, através do e-mail 
fatal@reitoria.ulisboa.pt. 
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Grupo Artec da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na 20ª edição do festival 
Página oficial do Facebook do FATAL 

 
UM FATAL SUCESSO 
 
O primordial motivo que esteve na origem do Festival Anual de Teatro Académico de 
Lisboa (FATAL) foi a necessidade e a vontade de estimular e promover o teatro 
académico em Portugal. O Departamento de Actividades Culturais e de Imagem, 
hoje Núcleo de Programação Cultural e Ligação à Sociedade, da Reitoria da 
Universidade de Lisboa, trouxe até nós aquele que hoje é o maior festival de teatro 
académico do país. Já considerado uma referência cultural em Lisboa, o FATAL é um lugar 
de troca de experiências entre grupos de teatro e entre plateia e a cena. 
Ao longos destas 20 edições do festival, foi possível contar com o apoio e disponibilidade 
de grandes salas de espectáculos do país, como é o caso do Teatro da Trindade, Teatro 
Municipal São Luiz ou Maria Matos, que acolheram gentilmente inúmeros 
espectáculos. O FATAL também teve a honra de poder contar com grandes nomes da área 
do teatro e do espectáculo em Portugal enquanto membros do júri, como é o caso de Ruy 
de Carvalho, que foi Presidente Honorário do Júri de 2006 a 2011. 
É importante destacar os acontecimentos e criações mais relevantes na história do FATAL, 
como a implementação de tertúlias a seguir à apresentação dos espetáculos, na 4ª edição 
do festival. A partir da 6ª edição, chegou ao festival a programação paralela, composta 
por workshops, debates e masterclasses. Foi também nesse ano que ocorreu a 
atribuição dos prémios FATAL e FATAL – Cidade de Lisboa, ainda hoje 
implementados. Além destes prémios, o FATAL pensa que também é importante que o 
público dê a sua opinião, uma vez que sem público não existe teatro e é precisamente a 
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pensar não só nos estudantes, mas também nos espectadores que este festival é realizado. 
Foi com isto em mente que foi criado o Prémio FATAL do público em 2005. 
Em 2008 foi criada a Revista FATAL, com vista a expor diversas problemáticas do teatro 
académico, dando corpo a reflexões sobre os espectáculos, testemunhos dos grupos e 
encenadores, opiniões dos jurados e do público e discursos elaborados por respeitadas 
personalidades do teatro português. Infelizmente, a revista foi descontinuada, mas alguns 
testemunhos continuam a ser transmitidos através das tertúlias e das entrevistas 
elaboradas pela imprensa a jovens estudantes, espectadores, estagiários do festival e, até 
mesmo, membros do júri. 
Assim, o FATAL veio dar voz ao teatro académico, elevando-o a um patamar mais visível 
culturalmente. Hoje em dia, o festival é um marco na cultura lisboeta e assume o papel 
de elemento unificador entre gerações e pessoas de meios científicos distintos, 
aproximando-os através do gosto pelo teatro e pela partilha do saber. O FATAL, desde 
1999, faz com que as opiniões dos estudantes sejam ouvidas com maior intensidade pelas 
ruas da cidade de Lisboa, consciencializando todos aqueles que estejam dispostos a escutar 
a palavra autêntica que o teatro académico possui e a aceitar o seu lugar na sociedade 
como arte capaz e digna de notoriedade. Há 20 anos uma nova história no teatro 
académico começava a ser escrita. Devagar se foi longe e hoje o FATAL conta com o 
carinho do público e dos estudantes portugueses e estrangeiros. 
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