
Quatro tunas a concurso no XXII TROVAS
SÁBADO, às 21 horas, realiza-se o XXII TROVAS, uma iniciativa da Gatuna que tem como palco o Theatro Circo. Ontem, a Tuna

Feminina da Universidade do Minho esteve a promover este festival na FNAC de Braga.
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Gatuna actuou ao vivo na FNAC para divulgar o TROVAS que decorre no sábado

'Fábulas' é o tema do XXII
TROVAS - Festival de Tunas
Femininas que decorre no próxi-
mo sábado, a partir das 21 horas

no Theatro Circo. A organização
é da Gatuna - Tuna Feminina da

Universidade do Minho que on-
tem esteve na FNAC de Braga a

promover o evento.
No palco principal do Theatro

Circo vão actuar quatro tunas a

concurso. São elas a TFIST —
Tuna Feminina do Instituto Su-

perior Técnico de Lisboa, a
TFMUL — Tuna Feminina de
Medicina da Universidade de

Coimbra, a Estudantina Femini-
na da Universidade de Coimbra
e a TFIPCA — Tuna Feminina

do Instituto Politécnico do Cá-
vado e do Ave.

Extraconcurso vai actuar a Tu-
na Universitária do Minho como
convidada.

Os ingressos para o espectácu-
lo no Theatro Circo já estão à
venda nos locais habituais.

O XXII TROVAS decorre na
noite de sábado, mas o programa
abre já na sexta-feira, como ex-

plicou Ana Pereira, responsável
pela comunicação da Gatuna, ao
Correio do Minho: "Na sexta-
-feira teremos um jantar de

boas-vindas com as tunas parti-
cipantes no restaurante panorâ-
mico da Universidade do Mi-
nho. No sábado, durante a tarde,

teremos o tradicional passa cal-
les na cidade de Braga para di-
vulgar o espectáculo da noite".

O programa contempla ainda

workshops abertos não só às tu-

nas, mas à população em geral.
"Estes workshops são uma for-
ma de mostrarmos à cidade
aquilo que fazemos para além do

TROVAS. Ontem, ao final da

tarde, a Gatuna promoveu o
TROVAS na FNAC. Ao vivo fo-
ram interpretados cinco temas
— 'Maxixando', 'Braguesa',
'Saudade do fado', 'Cavaleiro
Andante' e 'Alguém como tu' —
que encantaram os muitos clien-
tes que estavam na loja.


