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Vivam! A pedidode váriasfamílias é reeditadoestetexto queconcertezaalgunsrecordarão,visto
que foi o primeiro (e único) número do «Tunalidades» no ano artístico de 1995/96.

Eisumnovoanoecáestamosnóscantandoe tocandoo momentopresente.Ao contráriodaquiloque
dizem alguns mentirosos(e temosprovasescritase gravadas!)nós sim somosos seguidoresdirectose
inequívocosda Estudantina de Coimbra de 1888, ou seja,os legítimosherdeirosdo projectoe património
históricoquenosdeixaramaquelesquehá mais de um séculofundaramesteorganismo.No entanto- por
ignorância,acreditamos- o seunomee imagemsãoindevida,imprópriae (já agora)incompreensivelmente
usadospor outrémquenãodedireito (…enfim,apósalgumas“intervençõescirúrgicas”o discursotemvindo
paulatinamente a mudar mas ainda há alguns cancros que têm de ser extirpados).

A velha história!
Em Fevereirode 1888,apósumavisita da Estudantinade Santiagode Compostelaà nossacidade,

um grupo de 40 estudantesda Universidadede Coimbra, entusiasmadoscom o sucessoque fizeram os
«nuestroshermanos»aodesfilartriunfalmentepelasruasdacidadee ao actuarno antigoTeatroAcadémico
(situadono espaçohoje ocupadopela Biblioteca Geral da U. de Coimbra),propuseram-seconstituir um
grupo musical semelhante. Pouco depois, em 5 de Abril 1888 fizeram a sua ante-estreia ali na rua da Ilha (em
casadeum SenhorDoutorquecelebravajustamentea tomadado capeloemmedicina)e um mêsdepois,no
dia 5 deMaio, já soba regênciado sr. dr. SimõesBarbas,foramatéAveiro pararealizarum espectáculode
beneficência.Os dadosestavamlançadose asprimeiraspedrasda fundaçãodesteorganismotambém!Nos
anosqueseseguiramo projectoconseguiuos necessárioscontinuadoresquelogicamenteo mantiveramde
pé até aos nossos dias (o projecto, entenda-se!).
À semelhançada Estudantinade Santiagode Compostelade 1888,a Estudantinade Coimbrade 1888 era
constituídapor váriosinstrumentos- violino, violas-de-arco,violoncelos,contrabaixos,bandolins,bandolas,
guitarras,violões, baixo, clarinetes,flautas...- e se não fosseo casodos instrumentosligados à cultura
popular espanholae portuguesa,poder-se-iadizer que os dois agrupamentostinham composiçõesiguais.
Essacomposição,apesarde algumasvariações,manteve-seidêntica ao longo dos anos:desdea primeira
estudantina (1888) e formações subsequentes, até à orquestra actual.

Curiosidades
“Consta”quea EstudantinadeSantiagodeCompostelade1888veio a Portugalparapediraonosso

rei a comutação da pena que pesava sobre um estudante da Universidade de Compostela. Obviamente o rapaz
nãoeraboapeça,cometeualgumdelito e por issoestavanagaiola!Masoscolegas,magnânimosesolidários
empreenderamuma cansativaviagem até Portugal para o resgatarem.Em caminho,e para custearas
despesasda viagem,passarampor Coimbra.Tinham esperançaque os colegasuniversitáriosportugueses
lhes pagariamuns copose arranjariamalgunscobresparaprosseguiremviagem até Lisboa, ondeestava
agendadaa intercessãojunto do soberano.Traziamconcertezaum reportóriodeamolecercorações,masnão
seiseo nossorei foi emcantigas..Depoisdissoe atéhoje...,Ai ... saudade!Quantosvolumesdehistóriase
escreveriam com as histórias dos nossos «antigos Tunos»!(?) Ai, rios de tinta ... e (bom) tinto!

O nosso aniversário?
Curiosamente,foi coma designaçãode«AcademiaMusical de Coimbra» quea primeiraformação

do grupo realizouum espectáculono dia 5 de Abril de 1888no «TheatroAveirense».O instrumentalera
constituídopor dez violinos, dois violoncelos,um contrabaixo,dois clarinetes,duasflautas transversais,
cinco bandolinse catorzeviolões;os restanteselementospertenciamaoscorose ao grupo dramático.Do
programaconstavao Hino Académicode Coimbra, umasuite de valsasde Waldteufel,um passo-doblede
Espinoza,umapolcadeMazzi, duaspeçasparaorquestrae corose,daautoriado dr. SimõesBarbas,a valsa



Recordaçõesde Coimbrae o passo-dobleViva Aveiro, alémde outrostrechosmusicais.Esteespectáculo
contou ainda com a representação de uma comédia em um acto pelo grupo dramático. 

Porqueesteespectáculomarcao nascimentodo grupoqueviria, oito anosmais tarde,a adoptaro
nome de Tuna Académicada Universidadede Coimbra, esta foi a data escolhidapara comemoraro
aniversáriodestavetustae venerávelsenhora,queapesardasuarespeitávelidademantémesterostosempre
jovem.

Comemoração do 110º aniversário.
O centenáriodaTAUC (1988)foi umadataquelogicamentemereceugrandeatençãopor partedos

sócios da altura. As comemoraçõesforam - como não podiam deixar de ser - grandiosase o extenso
programacultural prova que se trabalhoucom afinco! Depois do centenário,houve um decréscimode
actividadee a TAUC passoupor maisumadaquelascrisescíclicas!Estacrisefoi bastantegravenamedida
emquea presençadosgrupos(particularmentedaorquestra)deixoudesefazersentirno seu“espaçovital” -
a Academia- e isto foi agravadocom o constanteaparecimentodeoutrosgruposmusicaisacadémicosque
aindaporcimatêmcomodesignaçãogenérica“TunasAcadémicas”- é o quesechama«pontapéemcimade
canelada»!.De facto, a conjuntura não nos tem sido nada favorável mas felizmente desde1994/95
retomámosaquilo queacreditoserum bom caminhoe quevale a penapercorrerna medidaem quepode
enriquecer as nossas pacatas existências!

Emboranemtodospossamestardeacordo,a importânciados110anosé a importânciaquepodeter
qualqueroutro aniversário:111º,125º,150º,169º,175º,180º,200ºanos,etc. No casoda TAUC, cadaano
quepassaé, por si só,argumentosuficienteparafestejarmosaindacom maiscagança,masnestemomento,
seriaoporTuno aproveitara ondadascomemoraçõesdos110anosdaAAC paraguindaro nomedaTAUC e
mais uma vez dar a conhecer «a diferença». Durante este ano - com o argumento das comemorações dos 110
anosde existência- devemosaproveitarpararelançaras nossasactividadescom um poucomaisde vigor.
Peranteas expectativascriadaspela Expo 98 seriadesejávelfazer grandesapostasem termosartísticos-
comopor exemploestudar e preparar minuciosamenteosreportórios dosgrupos e o espectáculoglobal
- e rentabilizaresteinvestimentocoma ediçãodeum CD daTAUC parafins dedivulgação- algoqueseme
afigura,no mínimo, muito importantee quesó poderátrazervantagensparao organismo.Ao contráriodo
quealgunspoderãopensar,ummelhoramentoartísticoe uminvestimentonumprojectodegravaçãoe edição
emCD, nãosónãoinvalidaaspretensõesderealizarastãodesejadasdigressõescomopode,pelocontrário,
criar melhoresoportunidadesde fazer “digressõesde qualidade”. Paraisso, é importanteparticiparmos
todos, pois não seremos demais! Estou confiante de que todo o tempo e trabalho que investirmos dará os seus
frutos. E esperoquesejamostantosa semearcomoa colher! ... (não,nãovamoscomernenhumacolher!).
Haja organização, comunicação e boa vontade!

Caloiros… o nossopassadoé rico, gloriosoe digno dereverência,maspreparai-vosparatrabalhar,
porqueo presentepedetanto ou mais queo passado!O nossoorganismodiversificou a suaactividadeao
longodosanose issoimplicou e implica continuamente,muito trabalhoe responsabilidade- já paranãofalar
em dinheiro e outros custos...

Actualmente,a Tunaenglobaosseguintesgrupos:a ORQUESTRA,o grupodeRAGTIME, o grupo
de MÚSICA POPULAR («Contosvelhos, rumos novos»),dois gruposde FADOS e uma ESCOLA DE
MÚSICA (aindaa escoladeJazzdeparceriacomo OAC, a oficina,etc)e emtermosderealizaçõesascoisas
nãoficam por aqui ... Paraalémdo cumprimentodosobjectivosquenorteiama existênciadosnossosgrupos
e escolade música,surgemcontinuamenteoportunidadese ideiasparaenriquecero trabalhodosgrupose
alargaro lequede actividadesdo organismo.Todossãochamadosa participar,quer nastarefassimplese
desinteressantes(mas necessárias),quer nas tarefasimportantese de granderesponsabilidade.Por isso
carí$$imos futuros Tunos não se quedempelos limites mínimos de participaçãoe trabalho.Creio que
dificilmentea T.A.U.C. poderáserum grandeorganismoseformospequenos.Visto de outro ângulo,todos
nósengrandeceremossecomo nossotrabalho,empenhadoe «desinteresseiro»,engrandecermoso organismo
ao qual damos corpo. 

Palavrascomo estasescrevem-seciclicamente... e o resultado,regrageral,não pagao tempode
quemasescreve!Esperopelomenos,deixaraqui implícitosalgunsargumentosquelevemalguéma arrancar
o cú da cadeira.Tambémeu sou daquelesque - semhostilizar - digo aos que só vêem na TAUC uma
oportunidade de passear, que devem investir esse tempo a estudar! Com alta estima e consideração,

A. Caetano


