
ESPETACULO DECORREU NO SÁBADO NO THEATRO CIRCO

Tuna Feminina do Instituto Superior Técnico
foi a vencedora do Trovas

A Tuna Feminina do/\ Instituto Superior
/ \ Técnico (TFIST)
/ \ foi a vencedora do
XXIII Trovas Festival de
Tunas Femininas Trovas.

Para além de levar o

grande prémio, a TFIST
ganhou o prémio de
"Melhor pandeireta" e

o "Prémio Caracol" que
corresponde ao melhor
instrumental.

Nesta 23 edição do fes-
tival organizado pela Ga-
tuna - Tuna Feminina da
Universidade do Minho,
o prémio de "Melhor So-
lista" e "Melhor estandar-
te" foi para a Tuna Femi-
nina de Biomédica.

O "Melhor tema" foi pa-
ra a Tuna Feminina do
Orfeão da Universidade
do Porto e a "Tuna mais
tuna" para a Tuna Maria.

Esta edição do Trovas
teve como tema central
o desporto.

Segundo a presidente
da Gatuna - Tuna Femi-
nina da Universidade do

Minho, Maria Vaiadas, a
Gatuna sente-se «muito
acarinhada pela cidade
de Braga».

«Isso deixa-nos muito
contentes. Tivemos uma

sala composta e que ade-
riu muito ao nosso espe-
táculo», disse a presidente.
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Maria Vaiadas explicou
que não ficaram indife-
rentes ao facto de Braga
ter o título de Cidade Eu-
ropeia do Desporto 2018.

«Não ficamos alheios
do que se faz à nossa volta
e procuramos que o Tro-
vas tivesse algo a ver com
a temática do desporto já
que Braga é a Cidade Eu-

ropeia do Desporto. Foi

pedido às tunas que fi-
zessem algo na sua atua-

ção que tivesse a ver com

o tema e notou-se e as tu-
nas esmeraram-se nesse

aspeto. Fomos abençoa-
das com o tempo, esteve

um dia ótimo durante a
tarde tivemos várias ati-
vidades a decorrer.

À noite terminou da
melhor forma com um
espetáculo muito caloro-

so, muito bem acolhido
na sala principal do Thea-
tro Circo», concluiu a res-

ponsável pela tuna femi-
nina.

Tuna vencedora em frente ao Theatro Circo


