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Historial  

 Foi no ano de MCMXC (1990 mais precisamente) que um punhado de rapazes da Rua 

de S. Tomé resolveu dar largas à sua veia romântica, iniciando uma série de rondas 

pela Mui Nobre, Leal, Invicta e Património mundial, Cidade do Porto. Daí ao estrelato 

foram umas corridas e uns sustos. Passaram a dedicar mais tempo aos tempos livres, 

passados no bar a ensaiar, e a contribuir para a riqueza das indústrias cervejeira e 

vinícola e, desde então, não mais se separaram (não separe o Homem aquilo que Deus 

uniu).  

 Hoje a Tuna Académica do ISEP com os seus longos anos de existência, mantêm firme 

a máxima com que foi criada: "DIVERTE-TE A TI MESMO E SÓ DEPOIS OS OUTROS". 

Desculpem o egoísmo, mas esta é a atitude própria de um grupo de amigos que tem uma 

data de coisas em comum:  

• Estudantes do glorioso ISEP  

• Amantes da boémia e da boa disposição, mas ainda mais amantes das mulheres 

(nossas e dos outros)  

• Gerados nos ventres das suas mães e envelhecidos em casco de carvalho (tal como 

o Vinho do Porto)  

• E alguma queda para a música (também é importante)  

• Solteiros, descomprometidos, charmosos e mentirosos…  

Continuaremos a percorrer as ruas da nossa cidade e não só, fazendo serenatas às 

donzelas iluminados pela Lua (ou pelos candeeiros da rua). Esperemos que assim 

continuem por muitos e bons anos, AMÉN.  

  

Com as mais cordiais Saudações Académicas  

Tuna Académica do I.S.E.P.   
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Palmarés  

  

Com data oficial de formação de 31 de maio de 1990, a Tuna Académica do ISEP 

nunca mais parou, destacando-se por um motivo ou outro a sua presença em 

festivais, encontros de tunas, digressões nacionais e internacionais e também 

gravações discográficas.  

 

• Festivais: 

• Zona Norte: 
• FITA - Festival Ibérico de Tunas Académicas – Porto;  
• FITUP – Festival Internacional de Tunas da Universidade Portucalense - 

Porto;  
• FITU - Festival Internacional de Tunas Universitárias – Porto;  
• Invicta – Festival Internacional de Tunas da Universidade Fernando 

Pessoa – Porto;  
• FARDAS – Festival de Tunas de Enfermagem – Porto;  
• LITTERAE - Festival de Tunas da Universidade de Letras – Porto;  
• Bracara Augusta - Braga;  
• CELTA - Certame Lusitano de Tunas Académicas – Braga;  
• FESTILHA – Ílhavo;  
• Festa Ibérica – Vila Real;  
• Festival de Tunas de Vale de Cambra – Vale de Cambra;  
• CCB – Festival de Tunas Camilo Castelo Branco – Vila Nova de Famalicão; 

Festival de Tunas Cidade de Barcelos – Barcelos;  
 

• Zona centro: 
• FITAFF – Figueira da Foz; 
• CIRTAV – Viseu; 
• FITUCB – Castelo Branco; 
• FESTUBI – Covilhã; 
• Real Festa – Leiria; 
 

• Zona Sul: 
• Estudantino – Lisboa; 
• Cítara – Évora; 
• Pax Julia – Beja; 
• FARTUNA – Faro; 
• Noites de Baco – Costa da Caparica; 
 

• Ilhas: 
• El Açor – Ponta Delgada; 
• Ciclone – Terceira; 
• ETUMa – Funchal; 
 

• Internacionais: 

• Certamen Internacional de Tunas Ciduad de La Laguna – Tenerife; 
 



 

4  
     

• Digressões: 

  

Em 1992, a Tuna Académica do ISEP, faz a sua primeira digressão, além-fronteiras, 

deslocando-se aos Estados Unidos da América, a convite da comunidade Portuguesa de 

Newark, com diversas atuações em festas Portuguesas, Americanas, e na televisão 

local, permanecendo nos EUA cerca de um mês deslocando-se também ao Canadá.  

  

Em 1994, a Tuna efetuou a sua segunda digressão aos EUA, de novo a convite da 

comunidade Portuguesa de Newark, onde permaneceu um mês e percorreu todos os 

estados até à Florida.  

  

Em 1997 deu-se a terceira Viagem além-fronteiras com a ida ao Brasil, terra quente e 

hospitaleira, onde fomos a convite da casa de Portugal do Brasil, para as comemorações 

do dia de Portugal. Nesses festejos atuamos em direto para a RTP internacional 

programa que foi seguido por vários países.  

  

Em outubro de 1998 deslocamo-nos pela 3ª vez aos Estados Unidos onde atuamos em 

festas de comunidades portuguesas inclusive na televisão.  

  

Em setembro de 2001 a Tuna realizou a sua primeira tour pela Europa. Passamos 

então por cidades tais como Bordéus, Paris, Amesterdão, Luxemburgo, Genebra, 

Lausanne, Turim, Mónaco, Barcelona e Madrid. Nesta tour pela Europa visitamos as 

comunidades portuguesas.  

  

Em setembro de 2002 fomos em digressão ao Canadá, nomeadamente à Comunidade 

Portuguesa de Toronto e posteriormente à de Montreal, onde efetuamos inúmeras 

atuações nas várias associações portuguesas e também na Nathan Philips Square a 

convite da Cidade de Toronto.  

  

Em 2004, efetuamos o nosso regresso à Suíça, passando também pela Áustria, 

juntando-nos às comunidades portuguesas e afins para relembrar o nosso espírito mais 

boémio e divertido.  
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Em 2007 deslocamo-nos à França, Bélgica, mais propriamente a Bruxelas a convite do 

Parlamento Europeu, e Holanda onde fomos muito bem acolhidos pela Associação 

Portuguesa de Amesterdão.  

 

Em 2015 deslocamo-nos a Paris, Amsterdão e Eindhoven e juntamo-nos a contactos 

emigrantes, de forma a espalhar o nosso espírito e boémio pelas variadas cidades 

europeias. 

  

• Registos Discográficos: 

  

A Tuna Académica do ISEP fez, em 1992, o seu primeiro registo magnético editando a 

sua primeira cassete, da qual vendeu cerca de 3500 exemplares, sendo reeditada mais 

tarde, em 1994.  

  

Em 1999 surge o primeiro registo discográfico intitulado “The Best of” estando nele 

contidos vários originais e versões de músicas conhecidas popularmente.  

  

Em 2004 lançamos um novo CD "A tradição ainda é o que era" no qual enquadramos 

músicas novas e originais e melhoramentos das mais solicitadas.  

  

Por fim, em 2011, lançamos o nosso mais recente trabalho “Vintage” celebrando com ele 

mais de 20 anos de história, assim como a chegada às 20 gerações de tunos.  
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• Objetivos: 

  

Com este Portfólio a Tuna Académica do ISEP pretende dar a conhecer um pouco da 

sua história e mostrar interesse em animar os vossos eventos/visitas turísticas. Estamos 

disponíveis para atuar antes, durante ou no encerramento dos vossos jantares ou até 

mesmo na chegada dos turistas ao local.  

 

Deixamos os nossos contactos com esperança que haja algum feedback. Tentamos 

através desta iniciativa cativar o vosso interesse pois o vosso apoio seria importante 

para nós, principalmente a nível de divulgação.  

 

Não apresentamos qualquer tipo de orçamento pois, caso estejam interessados em 

contratar os nossos serviços, a discussão desse orçamento seria mais favorável por via 

telefónica ou até mesmo pessoal pois depende, naturalmente, do tipo e duração da 

atuação.  

  

  

  

  

Pedro Sequeira (Magister) – 915 898 064  

Pedro Alves (Relações Públicas) – 918 887 171 

 

Site: www.taisep.com 

Email: tunaisep@gmail.com 

Youtubue: www.youtube.com/user/taisep 

Instagram: www.instagram.com/taisep_oficial/?hl=pt 

Facebook: https://www.facebook.com/taisepoficial/ 

 

Instituto Superior de Engenharia do Porto  

Rua de S.Tomé s/nº. Paranhos 4200 - Porto  

  

  

Sem mais de momento nos despedimos, 

Com as mais Cordiais Saudações Académicas, 

Tuna Académica do ISEP.  

http://www.taisep.com/
mailto:tunaisep@gmail.com
http://www.youtube.com/user/taisep
http://www.instagram.com/taisep_oficial/?hl=pt

