
XX Celta: um festival de tunas 'Azeiteiro'
A AZEITUNA - Tuna de Ciências da Universidade do Minho apresentou ontem o XX Celta. 0 Certame Lusitano de Tunas

Académicas promete ser palco de irreverência e de desafio ao politicamente correcto.

Azeituna quer voltar a encher o Theatro Circo com festa e irreverência
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Nos dias 6 e 7 de Dezembro, o

Theatro Circo acolhe o XX
CELTA - Certame Lusitano de

Tunas Académicas, organizado
pela Azeituna - Tuna de Ciências
da Universidade do Minho. Es-

pera-se sala cheia nas duas noi-
tes de um festival que junta a

concurso a Tuna Académica de

Lisboa, Tuna de Engenharia da
Universidade do Porto, Tuna
Universitária do Instituto Supe-
rior Técnico, Magna Tuna Car-

tola, Hinoportuna, Scalabituns,
Tuna Universidade Católica Por-

tuguesa - Porto e Desertuna -

Tuna Académica da Universida-
de de Beira Interior.

'Azeiteiro' é o tema do XX
Celta, apelando os promotores

ao sentido de humor e criativida-
de das tunas nas suas interpreta-
ções.

Ontem, na apresentação do XX
Celta, Emanuel Gouveia, Antó-
nio Melo e João Raminhos, ele-
mentos da Azeituna, destacaram

que o tema da edição deste ano
visa "desafiar o politicamente
correcto" e promover "o gosto
pela festa e pelo convívio".

A Azeituna promete surpresas
durante o desenrolar dos espec-
táculos na sala grande do Thea-
tro Circo e nas festas do certa-
me, que decorrerão no espaço
TOCA ( antigas salas de cinema
do Braga Shopping).

A organização registou dificul-
dade acrescidas na angariação
de apoios para a realização do

Certame Lusitano de Tunas Aca-
démicas mas, mesmo assim, de-
cidiu manter o preço dos bilhe-
res. Os ingressos para cada uma
das noites do Certame variam
entre os cinco e os nove euros.

A Azeituna e a Tuna Universi-
tária do Minho apresentam- se no
XX Celta extra-concurso.Com
400 tunos em palco, esperam-se
cerca de dois mil espectadores
para os dois dias do Celta.

Hoje, os elementos da Azeitu-
na fazem uma actuação solidária

no Banco Alimentar Contra a

Fome de Braga. Antes do festi-
val 'Azeiteiro', os tunos de ciên-
cias apresentam- se amanhã, no
Theatro Circo, na récita do I o de

Dezembro.


