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De Novo Mar De Novo Mar

No seguimento do seu 50.º aniversário, o gefac apresenta o novo espetá-
culo geral — de novo mar — que aborda a memória individual e coletiva 
como pontos de partida essenciais para a construção do futuro e de uma 
nova sociedade. Tendo a diáspora como referência socio-demográfica e 
as manifestações populares de devoção ao Espírito Santo no Arquipélago 
dos Açores como pano de fundo etnográfico, este espetáculo pretende 
explorar as diferentes dinâmicas da memória - matriz, fonte de aprendi-
zagem, núcleo de coesão social e identidade, húmus, âncora para o futu-
ro – para lançar ao público um desafio: Qual o valor atual da etnografia 
na representação de quem somos e na construção de novos caminhos?

As diversas manifestações da cultura popular constituem, por excelência, 
o momento em que um povo fala lealmente de si, o momento onde um 
povo se revela na sua própria maneira de ser. 
Enraizado nesta consciência, o Grupo de Etnografia e Folclore da Academia 
de Coimbra (gefac) é fundado como Organismo Autónomo da Associação 
Académica de Coimbra (aac) em 1966. 
Desde a fundação temos vindo a desenvolver um exaustivo trabalho de 
recolha, tratamento e divulgação do património imaterial português.  
A nossa atividade tem- se assim desdobrado em diversas vertentes: reco-
lha e pesquisa; tratamento e divulgação das manifestações tradicionais; 
formação; e conceção de espetáculos originais, onde fazemos chegar a 
um maior público o nosso saber adquirido, e o nosso tão característico 
modo de ver e interpretar a cultura tradicional portuguesa. 
Utilizamos as manifestações populares numa perspetiva criativa, principal-
mente nos ajustamentos aos aspetos cénicos, que permitem produzir um 
espetáculo globalizante, não tanto empenhado em demarcar regiões, mas 
sim em acentuar o sentir que provocou o aparecimento das manifestações. 
Os espetáculos gerais que criámos com o intuito de divulgar a música, 
danças, usos e costumes da cultura portuguesa (por exemplo, o eterno 
compromisso, sete luas, a água dorme de noite, você está aqui,  
manhã) revelam a preocupação do Grupo em acompanhar as mudanças 
nas linguagens artísticas, atualizando-se permanentemente de forma a 
comunicar com um público diversificado. 
Com este modo de ver e de viver a cultura popular, o gefac tem levado 
os seus espetáculos a variadíssimos palcos em Portugal e no estran-
geiro, revelando-se um grupo versátil e empenhado em chegar a todo 
o tipo de públicos. 
 — GEFAC

Conceção artística e musical GEFAC
Coreografia GEFAC e Leonor Barata
Cenografia GEFAC e Filipa Malva
Figurinos Filipa Malva
Vídeo Eduardo Pinto
Desenho de luz Jonathan de Azevedo
Fotografia Henrique Patrício
Duração 1H15
Para maiores de 4
SEX 09 JUN - 21H30


