
Game of Tunas apoia mulheres
vítimas de violência doméstica
Solidariedade TAGV é palco hoje do VIII Festival Lágrimas de Amores que junta
as melhores tunas e ajuda a Comunidade de Inserção Renascer
Bruna Correia

O vigésimo quinto aniversário

do Coral Quecofónico do Ci-

frão, o apoio às mulheres víti-

mas de violência doméstica e

a oferta de uma viagem a Sa-

lamanca são alguns pormeno-
res que levam hoje, pelas
21h00, aTuna da Faculdade de

Economia da Universidade de

Coimbra - Coral Quecofónico
do Cifrão - até ao Teatro Aca-

démico Gil Vicente (TAGV)

para a 8a edição do Festival Lá-

grimas de Amores. "Game of
Tunas" é o tema desta inicia-

tiva, que premeia a melhor das

melhores tunas.

O Coral Quecofónico do Ci-

frão aliou-se à Caritas Dioce-

sana de Coimbra e parte do va-
lor dos bilhetes será revertido

para as vítimas de violência
doméstica da Comunidade de

Inserção Renascer.

João Figueiredo, responsável

de Marketing e Comunicação
da tuna, referiu que esta par-
ceria foi «uma sugestão mú-
tua», acrescentando que o pro-
jecto para apoiar as vítimas de

violência doméstica «foi o in-

dicado».

Todos aqueles que assistam

hoje ao espectáculo têm ainda

a oportunidade de ganhar uma

viagem a Salamanca, uma
oferta da parceria entre o Co-

ral Quecofónico do Cifrão e a

QuebráTour, um dos patroci-
nadores do festival, que vai ser

sorteada no palco do TAGV
ATuna Académica da Facul-

dade de Economia do Porto, a
Transmontuna - Tuna Univer-

sitária de Trás-os-Montes e

Alto Douro, a Desertuna -
Tuna Académica da Universi-

dade da Beira Interior e a Loo-

ney Tuna - Tuna Académica
da Faculdade de Psicologia e

de Ciências da Educação da

Universidade do Porto, vence-

doras de edições anteriores, re-

gressam a Coimbra para "lu-

tarem" pelo Trono Coraleiro.

As tunas competem também

por outros prémios, e um deles

será atribuído pelo público. A
convidada VenusMonti -Tuna
Académica da Faculdade de

Direito da Universidade de Lis-

boa contribuirá para «dar mais

algum brilho ao espectáculo».
Ontem a noite já foi especial

com um espectáculo de sere-

natas para as vítimas.

Os bilhetes custam 5 € para
o público geral e 3€ para estu-

dantes e podem ser adquiridos
na bilheteira do TAGV i

Festival Lágrimas de Amores já conta com a 8 a edição


