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IPCA I Trovas D’Alcaides

Barcelos com tuna mista
Olga Costa
Texto e foto

A Tuna Mista do IPCA
(TMIPCA) organizou, sex-
ta-feira, no Teatro Gil Vi-
cente, o primeiro festival
de tunas mistas de Bar-
celos. O “I Trovas
D’Alcaides” juntou a co-
munidade académica do
Politécnico para uma noi-
te de “Histórias com his-
tória”. O objectivo de cri-
ar uma tuna mista come-
çou a ganhar forma em
2015, com um grupo de
estudantes que tinha em
comum o gosto pela
música. No ano seguin-
te, começaram os primei-
ros ensaios e, em 2017,
o grupo deu mais um
passo com a criação da
Associação Tuna Mista
do IPCA e actuou em
público pela primeira vez.
Esta “aparição” acabou
também por dar à tuna
maturidade e até alguma
responsabilidade em or-
ganizar um festival pró-
prio. E assim aconteceu.
Com o apadrinhamento
da Tuna Feminina do
IPCA, da Tuna Académi-
ca do IPCA e dos “Gallus
Gallus”, o Grupo de Fa-

dos do IPCA, a Tuna Mis-
ta deu mais um “impor-
tante passo na sua ainda
curta história”. Ao BP, a
vice-magister do grupo
anfitrião, Daniela Gon-
çalves, explicou que a or-
ganização de um festival
neste momento veio, de
alguma forma, assinalar
o primeiro ano de exis-
tência desde que a tuna
se constituiu como asso-
ciação. O festival, que
contou como convidadas
a EDUCATUNA (Tuna
Mista da Escola Superior
de Educação de Paula
Frassinetti, Porto), a
TUSALD (Real Tuna Aca-
démica da Escola Supe-
rior de Saúde Dr. Lopes
Dias, Castelo Branco), a

FORTUNA (Nova School
of Business & Economics,
Lisboa) e a QUANTUNNA
(Tuna Mista da Faculda-
de de Ciências e Tecno-
logia da Universidade de
Coimbra), foi um mo-
mento de “consagra-
ção”. Como se percebe,
todas as tunas eram
oriundas de cidades não
tão próximas de Barcelos
quanto isso, à excepção
do Porto. É que, de acor-
do com Daniela Gonçal-
ves, o norte não tem
grandes tradições em tu-
nas mistas e o festival foi
“uma oportunidade”
para promover a cidade
e a cultura de Barcelos
junto de estudantes de
outras paragens.


