
Tuna Masculina da Universidade dos Açores - Os Tunídeos completa, em novembro, 25 anos, e organiza o El Açor desde a sua primeira edição

Festival mais antigo
de tunas nos Açores
cumpre 20 edições
Vigésimo El Açor traz tunas de seis academias do país a São Miguel.
Os Tunídeos perspetivam uma edição "mágica" e um Coliseu lotado
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A vigésima edição do El Açor -
Festival Internacional de Tu-
nas, o mais antigo em conti-
nuidade na Região, vai decor-
rer nos próximos dias 22 e 23
de março, a partir das 2OhOO,
fazendo subir ao palco do Coli-
seu Micaelense, em Ponta Del-
gada, seis tunas masculinas a

concurso, todas oriundas de vá-
rias academias do país.

Assim, a Transmontuna -
Tuna Universitária de Trás -
os - Montes e Alto Douro (Vila
Real); aTAFDUP - Tuna Aca-
démica da Faculdade de Di-
reito da Universidade do Por-
to; a EACB - Estudantina
Académica de Castelo Branco;
a Desertuna - Tuna Académi-
ca da Universidade da Beira In-
terior (Covilhã); a Afonsina -
Tuna de Engenharia da Uni-
versidade do Minho (Guima-
rães) e a TAFUL - Tuna Aca-
démica de Farmácia da
Universidade de Lisboa, com-
põem o leque de tunas a con-
curso neste festival que é, des-
de a sua primeira edição,
organizado pela Tuna Mascu-
lina da Universidade dos Aço-
res - Os Tunídeos.

Para além das tunas mascu-
linas a concurso e das atuações
dos Tunídeos, o El Açor vai vol-
tar a contar com a participação
(num registo extraconcurso) de
três tunas da Universidade dos

Contabilizando os
elementos das tunas
convidadas e os da
'casa', "teremos perto
de 400 participantes"
Açores: a TAUA, Tuna Com
Elas e Enf 'In Tuna.

"Contabilizando os elemen-
tos das tunas que aceitaram o

nosso convite para marcarem
presença e os das tunas da 'casa'

teremos perto de 400 partici-
pantes no festival", indicou, Pau-
lo César Andrade, omagisterda
tuna organizadora, em declara-

ções ao Açoriano Oriental.
"É um número grande de pes-

soas e é demonstrativo que não
somos só nós a sentir o peso e

a importância de o El Açor che-

gar às vinte edições. Esse senti-
mento também está a ser vivi-
do pelas tunas de fora que têm
este festival como referência",
prosseguiu o responsável má-
ximo dos Tunídeos.

A tuna organizadora é quem
abre o serão musical de sexta-
feira (este ano, dividindo o pal-
co com 'Os Estorninhos') e

quem encerra o El Açor, prota-
gonizando a última atuação da
noite de sábado.

Sobre esse momento do fes-
tival que antecede a entrega de

prémios e assume sempre a in-
tenção de "surpreender o pú-
blico", Paulo César Andrade não

quis revelar muito. A este jor-
nal adiantou apenas que "a

atuação foi pensada no sentido
de combinar o passado, o pre-
sente e o futuro dos Tunídeos
de uma forma mais mágica".

Os bilhetes estão à venda no
bar da Universidade dos Aço-
res, entre as 9hoo e as 15h00 e,
no Coliseu Micaelense, entre as
15h30 e as 19h00. Nos dias dos

espetáculos, os ingressos pode-
rão ser adquiridos na bilhetei-
ra do Coliseu até às 2lhoo.

Os serões musicais dos dias
22 e 23 de março prolongam-
se com duas 'after-party' que
irão ter lugar em recinto im-
provisado localizado junto ao

quartel da Associação Huma-
nitária de Bombeiros Voluntá-
rios de Ponta Delgada. ?

Magister dos Tunídeos prevê que duas mil pessoas acorram ao festival



Será o último
festival El Açor
com apresentação
dosTunalhos

A vigésima edição do Festival In-

ternacional de Tunas -El Açor,
será a última em que se verão

osTunalhos a apresentar o cer-

tame académico. Atualmente

compostos por João Gregório,
Rui Ámen, HeLder Medeiros (Hel-
fimed) e Tiago Mota Rosa - todos

antigos membrosdosTunídeos-,

apresentam o El Açor desde a

sua primeira vida.

Tendo dado os primeiros passos
como grupo de jograis da Univer-

sidade dos Açores, os Tunalhos

distinguiram-se, fundamental-
mente, pelo humor com que
brindaram o púbLico a cada edi-

ção do festival dosTunídeos.

Neste XX El Açor 'passam o tes-
temunho' aos Cavaleiros da Tá-

vola do Queijo, outro grupo com

raízes tunideanase humorísti-

cas, com quem dividirão a apre-
sentação do evento, ?mbm


