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MAIS UM FATAL
RITA BERTRAND

Como de costume, o

FATAL - Festival Anual

de Teatro Académico
de Lisboa, este ano

entre 10 e 19

de Maio, tem
em competi-

ção peças de
muitos grupos de tea-

tro universitário - 11 ao
todo, de Lisboa, Porto,

Coimbra e Trás-os-

-Montes. Há também

workshops vários (no

Caleidoscópio e no

Pólo das Gaivotas),

espectáculos fora de

competição - quatro,
com destaque para
Performances Gastro-

nómicas, do grupo dos

funcionários da Univer-

sidade de Lisboa, no

sábado, 12, àsl9h, na

Cantina Velha da Cida-

de Universitária - e até
convidados estrangei-
ros: um grupo universi-

tário de Marraquexe,
Marrocos, e outro de
Ourense, Espanha, que
actuam dias 11 el3no
auditório da Biblioteca

de Marvila.

Também como de

costume, há uma ho-

menagem no progra-
ma, só que em vez de

ser a uma personalida-
de de relevo histórico,

político e cultural do

País, é a uma institui-

ção: nesta 19. a edição, o

FATAL distingue o
TEUC - Teatro dos Es-

tudantes da Universida-

de de Coimbra. Funda-
do em 1938, cumpre
portanto 80 anos e é o

grupo de teatro acadé-
mico em actividade
contínua mais antigo
da Europa. Mas, a cada

ano lectivo, continua a

reinventar-se.

Isso mesmo procura-
rá demonstrar numa
das peças em competi-

ção, com a sua assina-

tura: A Ilha dos Pássa-

ros, com encenação de

Rita Morais, que se

apresenta na sexta, 18,

às 21 h, no Auditório da

Junta de Freguesia de

Benfica, onde o festival

termina no dia seguin-
te à mesma hora, com
Três Tristes Tigres, uma

criação do Teatro Uni-

versitário do Porto.

Mais destaques? Opera
dos Mendigos, no dia

15, no Auditório da Bi-

blioteca de Tclhciras -

nada menos que a

adaptação de Václav

Havei do clássico oito-
centista de John Gay

que em tempos inspi-

rou Brechete Weill a

escrever A Ópera dos
Três Vinténs. O

19.° FATAL -FESTIVAL
ANUAL DE TEATRO

ACADÉMICO
DE LISBOA

CIDADE UNIVERSITÁRIA, IST,

TEATRO THALIA, COMUNA,
818. MARVILA ETELHEIRAS,

CALEIDOSCÓPIO, PÓLO GAI-

VOTAS E JUNTA DE BENFICA

De 10 a 19/5 • Programa em

http://fatalulisboa.pt/ • Grátis


