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Eis um novo ano e cá estamosnós cantandoe tocandoo momentopresente.Ao contráriodaquilo que
dizemalgunsmentirosos(e temosprovasgravadas!)nóssim somosos seguidoresdirectose inequívocos
daEstudantina de Coimbra de 1888, ou seja,os legítimosherdeirosdo projectoe patrimóniohistórico
que nos deixaram aquelesque há mais de um século fundaram este organismo.No entanto - por
ignorância, acreditamos - o seu nome e imagem são indevida, impropria e (já agora)
incompreensivelmenteusadospor outrémquenãode direito (…enfim fica prometidoqueum dia destes
eles vão ouvi-las!).

A velha história!
Em Fevereirode 1888, apósuma visita da Estudantinade Santiagode Compostelaà nossa

cidade,um grupo de 40 estudantesda Universidadede Coimbra, entusiasmadoscom o sucessoque
fizeramos«nuestroshermanos»aodesfilartriunfalmentepelasruasdacidadee aoactuarno antigoTeatro
Académico(situadono espaçohoje ocupadopelaBibliotecaGeralda U. de C.), propuseram-seconstituir
um grupomusicalsemelhante.Poucodepois,em 5 de Abril 1888fizerama suaante-estreiaali na ruada
Ilha (emcasadeum SenhorDoutorquecelebravajustamentea tomadado capeloemmedicina)e um mês
depois,no dia 5 de Maio, já soba regênciado sr. dr. SimõesBarbas,foram atéAveiro pararealizarum
espectáculode beneficência.Os dados estavamlançadose as primeiras pedrasda fundaçãodeste
organismotambém!Nos anosque se seguiramo projecto conseguiuos necessárioscontinuadoresque
logicamente o mantiveram de pé até aos nossos dias (o projecto, entenda-se!).

À semelhançada Estudantinade Santiagode Compostelade 1888,a Estudantinade Coimbrade
1888 era constituída por vários instrumentos- violino, violas-de-arco,violoncelos, contrabaixos,
bandolins,bandolas,guitarras,violões,baixo,clarinetes,flautas...- e senãofosseo casodosinstrumentos
ligadosà cultura popular espanholae portuguesa,poder-se-iadizer que os dois agrupamentostinham
composiçõesiguais. Essacomposição,apesarde algumasvariações,manteve-seidêntica ao longo dos
anos: desde a primeira estudantina (1888) e formações subsequentes, até à orquestra actual.

As curiosidades
“Consta” que a Estudantinade Santiagode Compostelade 1888 veio a Portugalparapedir ao

nosso rei a comutaçãoda pena que pesavasobre um estudanteda Universidadede Compostela.
Obviamenteo rapaznãoeraboapeça,cometeualgumdelito e por issoestavanagaiola! Masos colegas,
magnânimose solidários empreenderamuma cansativaviagem até Portugal para o resgatarem.Em
caminho,e paracustearasdespesasdaviagem,passarampor Coimbra.Tinhamesperançaqueos colegas
universitáriosportugueseslhespagariamunscopose arranjariamalgunscobresparaprosseguiremviagem
atéLisboa,ondeestavaagendadaa intercessãojunto do soberano.Traziamconcertezaum reportóriode
amolecer corações, mas não sei se o nosso rei foi em cantigas...
Depoisdissoe atéhoje...,Ai ... saudade!Quantosvolumesdehistóriaseescreveriamcomashistóriasdos
nossos «antigos Tunos»!(?) Ai, rios de tinta e (bom) tinto!



O nosso aniversário?
Curiosamente,foi coma designaçãodeAcademiaMusical de Coimbra queaprimeiraformação

do gruporealizouum espectáculono dia 5 de Abril de 1888no «TheatroAveirense».O instrumentalera
constituídopor dezviolinos, dois violoncelos,um contrabaixo,dois clarinetes,duasflautastransversais,
cincobandolinse catorzeviolões;os restanteselementospertenciamaoscorose aogrupodramático.Do
programaconstavao Hino AcadémicodeCoimbra, umasuitedevalsasdeWaldteufel,um passo-doblede
Espinoza,umapolcade Mazzi, duaspeçasparaorquestrae corose, da autoriado dr. SimõesBarbas,a
valsa Recordaçõesde Coimbra e o passo-dobleViva Aveiro, além de outros trechosmusicais.Este
espectáculo contou ainda com a representação de uma comédia em um acto pelo grupo dramático. 

Porqueesteespectáculomarcao nascimentodo grupoqueviria, oito anosmaistarde,a adoptaro
nome de Tuna Académicada Universidadede Coimbra, estafoi a data escolhidapara comemoraro
aniversáriodestavetustae venerávelsenhora,que apesarda sua respeitávelidade mantemesterosto
sempre jovem.

Povo Tauquiano ,, ,, ,, o nossopassadoé rico, gloriosoe dignode reverência,maspreparai-vos
paratrabalhar,porqueo presentepedetantoou maisqueo passado!O nossoorganismodiversificoua sua
actividadeaolongodosanose issoimplicou e implica continuamente,muito trabalhoe responsabilidade-
já para não falar em dinheiro e outros custos.

Actualmente,a Tunaenglobaos seguintesgrupos:a orquestra,o grupode Ragtime,o grupode
música popular («Contos velhos,rumosnovos»), dois grupos de fados e uma escola de música.
Recentementeorganizou-seum cursodeJazzquepretendeculminarna formaçãodeumaescolade jazze
em termosde realizaçõesascoisasnãoficam por aqui ... Paraalémdo cumprimentodosobjectivosque
norteama existênciadosnossosgrupose escolademúsica,surgemcontinuamenteoportunidadese ideias
paraenriquecero trabalhodosgrupose alargaro lequedeactividadesdo organismo.Todossãochamados
a participar,quernastarefassimplese desinteressantes(masnecessárias),quernastarefasimportantese
degranderesponsabilidade.Por issocaro$Tunos nãosequedempeloslimites mínimosdeparticipaçãoe
trabalho.Creioquedificilmentea T.A.U.C. poderásergrandeseformospequenos.Visto deoutroângulo,
todosnósengrandeceremossecom o nossotrabalho,empenhadoe «desinteresseiro»,engrandecermoso
organismo ao qual damos corpo.

Em nomeda direcçãoe corposgerentesda T.A.U.C., desejoa todosumaboaquadranatalíciae
um Novo Ano sarapintado de coisas boas, com alta estima e consideração

Adamo Caetano


