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TFIPCA XII edição Capas Traçadas

Diversão e companheirismo
Edite Miranda
Texto e foto

A “Música de Interven-
ção” foi o tema propos-
to pela Tuna Feminina do
IPCA (TFIPCA) para a XIII
edição da Capas Traçadas
“Venham Mais Cinco”,
que aconteceu no passa-
do fim-de-semana, em
Barcelos. Na sexta-feira,
as escadas do Bom Jesus
da Cruz foram o tablado
das serenatas, daquela
noite da saudade onde os
acordes das guitarras fo-
ram a expressão máxima.
O Barcelos Popular este-
ve presente no sábado,
dia do Festival de Tunas
femininas que ocorreu no
Teatro Gil Vicente. Ao
palco subiram quatro Tu-
nas a concurso: a TFEP
(Tuna Feminina de Econo-
mia do Porto), a TeSuna
(Tuna Feminina de Tecno-
logia da Saúde do Porto),
a TFAAUAv (Tuna Femini-
na da Associação Acadé-
mica da Universidade de
Aveiro) e a Tun'ao Minho
(Tuna Académica Femini-
na da Universidade do

Minho) e duas extra con-
curso: TAIPCA (Tuna Aca-
démica do IPCA) e TFIPCA
(Tuna Feminina do IPCA).
Todas se moveram pelo
prazer da interpretação
musical, da prestação em
palco, do desejo de evo-
lução, das experiências e
da exaltação em ser Tuna.
Os prémios que recebe-
ram foram apenas “uma
forma simbólica de lhes
agradecer o trabalho que
tiveram a preparar-se
para este festival”, afian-
çou a magistra da
TFIPCA, Mafalda Cardo-
so, que adiantou ainda
que o objectivo é “que as
pessoas se divirtam ao

máximo pois o mais im-
portante é a música, a
diversão e o companhei-
rismo”. Ouviram-se re-
portórios ligados à “Mú-
sica de Intervenção” e as
canções de Zeca Afonso
foram das protagonistas,
ao lado de outras igual-
mente importantes. Re-
corde-se que o Capas Tra-
çadas é “um evento cul-
tural e musical, que con-
ta com a participação de
várias Tunas Femininas de
todo o País, trazendo
consigo a boa disposição
e o espírito tunante que
é tão natural neste uni-
verso” de estudantes do
ensino superior.


