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A Tuna Académica
o que é e o que eu gostaria que fosse por Alves Ferreira
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Outra voz. Que esta chegue ao céu!

Caros Tunos - fiéis leitores do Tunalidades - desta vez e para variar, este espaço dá a palavra
ao ilustre Eng. Alves Ferreira.

Em 1932 matriculou-se na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, na licenciatura
em Ciências Matemáticas. No fim do 3º ano transferiu-se para a Universidade de Coimbra, onde
terminou a licenciatura referida. No ano imediato completou o curso de engenheiro-geógrafo. Após
este curso deslocou-se para Lisboa, onde exerceu a profissão de Engenheiro. Aí esteve pouco tempo,
pois foi nomeado Chefe da Brigada de Estudos da Direcção Hidráulica do Mondego, com sede em
Coimbra. Regressado à Lusa-Atenas aí se fixou. Após convite do Director foi nomeado Observador-
Chefe do Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra, donde transitou para a Faculdade
de Ciências da mesma Universidade pertencendo ao quadro de assistentes. Aquando da criação do
curso de meteorologista resolveu matricular-se, sendo o primeiro português a concluir a licenciatura
em geofísicas.

Ainda aluno da Universidade do Porto, aparece na Tuna Académica com quem fez em Dezembro
de 1934 uma viagem aos Açores e Madeira, tocando violeta e violino a solo. Com a T.A.U.C., percorreu
quase todo o país. Em 1953 foi convidado a assumir a sua direcção, onde, a título gracioso, se manteve
até 1960. A sua acção à frente da Tuna ficou assinalada pela concessão de dois louvores do Senado
Universitário, sempre parco na distribuição de honrarias.

Este texto conta já com 41 anos e é impressionante (e dramática) a sua actualidade. Vale a
pena desenterrar estas e outras palavras desses túmulos de esquecimento onde repousam tantos livros.
Aconselho vivamente esta leitura a todos os que pensam que descobriram algo de novo em relação à
vida da TAUC, que julgam ter aguçado espírito crítico ou mesmo visão integradora.
Perdoem saturar-vos a vista (e doa a quem doer!) mas não podia deixar de sublinhar várias das coisas
com as quais concordo e também tenho dito ao longo deste percurso de sócio da TAUC. Para aprender
a viver parece que é mesmo preciso viver! E uns vivem as coisas mais que outros… Foi o caso do
Engenheiro Alves Ferreira que ainda hoje é lembrado - até em Macau!

Todos sabem que a Tuna Académica da
Universidade de Coimbra - T. A. U. C. - é um
organismo com autonomia administrativa,
incorporado nas actividades culturais da Academia
de Coimbra, cuja finalidade é o cultivo da arte
musical sob a forma instrumental. Paralelamente
existem organismos corais, - Orfeon, o Coral da
Faculdade de Letras e o Orfeon Misto - e ainda
vários grupos que fazem música ligeira não falando
nos de fados e guitarradas, na Orquestra de Câmara
da T. A. U. C. - cuja actividade, mau grado nosso,
não tem tido continuidade - e outros grupos
orquestrais e de câmara que meteoricamente tem
atravessado o céu musical da Associação
Académica .

De todos estes organismos que constituem a
secção musical das actividades culturais
académicas, o mais antigo e o de maiores tradições
é precisamente a Tuna. Entendamo-nos, por

maiores tradições quere-se significar não o sentido
absoluto-artístico, mas o de iniciador de
actividades, criador de iniciativas e até o de
precursor em viagens para além da mãe pátria.

À Tuna, segundo a letra dos seus estatutos,
podem pertencer todos os estudantes universitários
e, por proposta do seu conselho artístico, antigos
tunos que hajam abandonado a Universidade na
situação de licenciados, e alunos do liceu cuja
colaboração seja considerada vantajosa para a
T.A.U.C.. É por esta razão que na minha Tuna,
há um Prof. Universitário de origem inglesa, mas
português por temperamento e coracão - diga-se
de passagem - o Dr. Walter Witcomb, um Prof.
Liceal e arquitecto, o Arq. Dr. Plácido dos Santos,
um Conservador do Registo Civil o Dr. Vilhena
de Carvalho e três «bichos» do Liceu. Com esta
massa tem de ser formado o conjunto instrumental
que eu tenho a subida honra de chefiar. É evidente
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que tal massa é necessariamente heterogénea, nela
tendo lugar autênticas vocações musicais,
elementos de real valor absoluto, alguns bastante
fracos e mesmo uns poucos que... nem música
sabem... Com estes elementos se trabalha, a estes
elementos é preciso dar uniformidade, o sentido
musical e do ritmo, nem que para isso seja
necessário recorrer a meios antipedagógicos ou
aquele processo só possível em Coimbra, de - a
laia do mau aluno - mecanizar as músicas por
ensaios constantes, de modo a poderem ser
executadas por artistas sem técnica e sem
musicalidade. E óbvio que estes casos são as
excepções, embora isso não signifique que a
generalidade é constituída por elementos úteis e
com um nível artístico acima do normal...
académico. Daqui se depreende como é árdua e
difícil a missão de director da Tuna, os sacrifícios
que tem de lhe ser exigidos, os escolhos que tem
de vencer e a carolice sem a qual o inêxito será
fatal. A Tuna enquadra-se, pela sua constituição,
nos conjuntos orquestrais. Não é uma orquestra,
no sentido próprio do termo, pois para o ser falta-
lhe o naipe dos metais - na íntegra - e parte de
instrumentos no das madeiras, tendo a mais do
que elas o naipe dos instrumentos de corda
percutida que podemos dizer individualizam
as tunas. Referimo-nos aos bandolins, bandolas
e violas.

Dadas as dificuldades inerentes a todo o
conjunto orquestral e para além de razões já
enunciadas, a Tuna não cumpre de forma
absolutamente satisfatória a sua missão artística
- ela, como veremos tem outra que, para alguns,
é a mais importante - por causas que posso
sintetizar nas premissas seguintes: a) Falta de
elementos quer numericamente quer com
maturidade artística; b) Falta de continuidade. Na
verdade, para que a T. A. U. C. fosse aquele
organismo que tanto desejaríamos, seria necessário
que ela tivesse - á semelhança do que acontece
com os diversos grupos corais da Academia de
Coimbra - um número de inscrições que
ultrapassasse o fixado para o seu quadro efectivo,
o que permitiria uma escolha tendente a aproveitar
apenas os executantes de nível médio. As
dificuldades de recrutamento são tais que para ter
aquele mínimo de elementos necessários para o
equilíbrio de naipes, vejo-me na obrigação de
recorrer a dedicações que são símbolos - antigos
tunos muitas vezes mais entusiastas do que os
actuais - e a rapazes que ainda não tiveram a honra
de transpor a Porta Férrea. Servindo-me duma
caricatura posso para afirmar: os grupos corais
dispõem de 100 a 200 elementos para escolher 70
a 100; a Tuna de 30 para escolher 35... Julgo que
estes números são elucidativos e dão uma ideia
justa do panorama actual da Tuna. Embora não
queiram significar desinteresse, têm de ser
interpretados dentro das realidades: qualquer
estudante, com ouvido, pode ser orfeonista; para

pertencer  á Tuna exige-se o mesmo ouvido e pelo
menos conhecimentos rudimentares de solfejo -
salvo no naipe das violas - e da técnica dum
instrumento. Mesmo que esses conhecimentos
sejam incipientes, e é o que acontece na maioria
dos casos, torna o recrutamento difícil ao ponto
de, por  vezes, o impossibilitar. Estas as condições
actuais; as perspectivas futuras não são mais
optimistas, pois de ano para ano se nota um gradual
decréscimento no número de «caloiros» da Tuna.
As causas deste panorama são múltiplas, julgando
não fugir ás realidades se enunciar as seguintes:
facilidade de ouvir grandes concertistas e boas
orquestras, o que leva ao desânimo os iniciados,
se estes não tiverem um querer forte, e os fazem
trocar o arco do violino pelas teclas dum receptor
de rádio; desenvolvimento do gosto pelo jazz,
talvez pela sua mais fácil receptividade, talvez
pela disposição natural dos verdes anos, em
detrimento da música de concerto; facilidade nata
da imitação dos ases do ritmo, quer eles sejam
cantores, pianistas, bateristas ou contra-baixistas,
tornada mais acessível pela possibilidade que o
disco e o gravador dão de se ouvir uma e muitas
vezes a mesma obra; propensão para tocar de
ouvido, modalidade incompatível com a música
de concerto e sobretudo com a disciplina
orquestral; mil e um interesses que solicitam os
rapazes e dão à vida dos nossos dias uma
intensidade tal que não deixa livre tempo para o
estudante se dedicar à aprendizagem do
indispensável solfejo e em seguida à técnica,
mesmo primitiva, dum instrumento; falta de um
organismo coordenador das actividades
musicais da Universidade, cuja finalidade deveria
ser o canalizar para a arte dos sons tantos rapazes
que para ela têm decidida vocação; falta duma
escola de música na Associação Académica; falta
duma Cadeira de História da Música - só existe
no papel - onde um Professor dos nossos dias teria
um largo papel a desempenhar, pois servindo a
Universidade - se levasse o seu mister a sério -
serviria a música ou seja a cultura; falta de
concertos de música gravada, com comentários e
subordinados a uma orientação superior (a tal
orientação que falta...); falta de Concertos VIVOS
reservados a estudantes, onde bons concertistas
tornariam as obras definidores das escolas musicais
acessíveis aos alunos da Universidade; falta de
conferências dinâmicas onde pessoas escolhidas
tornassem conhecidas as bases da ciência e estética
musicais. Numa frase falta de incentivo de cima,
falta de orientação superior, falta de interesse
e não aproveitamento de valores e vocações
existentes. É com prazer que presto justiça a um
punhado de rapazes que tem tentado remar contra
o marasmo e tem procurado desenvolver o gosto
pela música na Academia de Coimbra. A criação
do «Clube do Disco», a série «Música e Cinema»
levada a efeito pela Tuna, as conferências e
concertos promovidos pela Associação Académica,



passear - essa pode ser um acessório - mas
cultivar a arte dos sons. Já pensaram no que
seria uma Tuna com 30 violinos, 10 bandolins e
10 bandolas, 20 violas, uma dezena - no total - de
cellos, violetas e baixos, uma meia dúzia de
estudantes no naipe dos madeiros com as suas
flautas, clarinetes e oboés? Estou a sonhar? Não,
não estou, porque sei que na Universidade há mais
de 4.000 alunos e que aquele número é cerca de
20 % da frequência actual! Com essa centena de
rapazes seria possível fixar o quadro da Tuna nos
60 elementos - para mim o número ideal - e então
ela poderia ombrear, sem desdouro, com
organismos orquestrais profissionalizados, desde
que na escolha do reportório houvesse visão e
conhecimento perfeito das possibilidades
técnicas dos seus elementos. Enquanto isso não
for possível - para quando a escola de música a
funcionar na Associação Académica, para quando
concertos de música gravada e viva, para quando
aulas de História da música, para quando o
interesse da malta, para quando facilidades
materiais concernentes a levar a cabo um
programa cuja  f ina l idade  ser ia  o
desenvolvimento musical da Academia da nossa
Universidade? - procuremos com os poucos
elementos de que dispomos, com a sua dedicação,
com o auxílio dos velhinhos fazer da nossa Tuna
aquela Tuna credora do respeito de todos, capaz
de prestigiar a sua idade provecta e a Universidade
cujo nome glorioso figura na sua bandeira que no
Portugal de cá e no Portugal de Africa, no Portugal
metropolitano e no Portugal insular, no Portugal
de ontem, de hoje e de sempre, tem sido respeitada,
acarinhada, querida, vitoriada e aplaudida.

Texto integral publicado na revista «Rua Larga» Revista
dos Antigos Estudantes de Coimbra, nº 16, Coimbra, 1
de Agosto de 1958 (primeira edição).

Pouco ou nada tenho a acrescentar ao texto
do Sr. Eng.. Imaginem, como puderem, a vida da
TAUC no Portugal de há 40 anos atrás e tirem o
maior proveito das reflexões e da sua agravada
actualidade.

“Para bons entendedores meia palavra basta”
Como tudo na vida, as nossas realidades sociais

não podem ser descritas com um só modelo ou
uma só teoria. A mesma pessoa cria vários modelos
para compreender e mais tarde agir sobre uma
realidade concreta. O “Espaço TAUC 1999” é
mais uma destas realidades socio-culturais que
precisa de modelos e teorias para funcionar. É
verdade que este tipo de associação da qual
fazemos parte, está sujeita á mudança com um
ritmo porventura maior do que o de outras
instituições. Os sócios sucedem-se - entram,
permanecem e saem num relativo curto espaço
de tempo. As  orientações e o dinamismo alteram-
se necessariamente pois as pessoas são diferentes

os concertos realizados na Faculdade de Letras a
expensas dos Institutos estrangeiros são iniciativas
dignas de todo o louvor, são iniciativas que nos
parecem credoras de todo o estímulo e que
merecem ser continuadas. E a Universidade o
que faz?!... Focado este aspecto negativo do
problema, passemos ao outro, o da falta de
continuidade, mais grave, por insolúvel, dado
que a própria estruturação universitária assenta
nessa descontinuidade. Na realidade todos os
organismos académicos quer os culturais quer os
desportivos lutam contra a constante renovação
de elementos o que dá azo a variações na forma
dos quadros, levando-os dum ano para o outro
duma posição de destaque para outra em que a
inferioridade dita a sua lei. Parece-nos ser, agora,
fácil compreender-se porque é que a Tuna nem
sempre se apresenta dentro daquele nível que todos
gostaríamos e de modo a não desprestigiar a
Universidade de que é parte integrante. Podemos
afirmar que se não fosse o querer de alguns rapazes
- como eu gostaria de escrever todos os rapazes
- o trabalho constante e persistente e o muito
interesse que tenho pelos assuntos académicos, a
Tuna não seria aquilo que é, - se em valor absoluto
se cota dentro da modéstia o seu valor relativo
tem de subir a um ponto elevado na escala de
valores - a Tuna não se apresentaria de modo a
não envergonhar o seu passado e a Universidade
a que orgulhosamente pertence, a Tuna não
despertaria junto do público que a ouve e aplaude
o interesse que, quase sempre, consegue despertar.
Sei bem que para além do aspecto artístico, para
além do seu valor intrínseco, ela representa para
muitos dos seus auditores o passado e isto significa
muito. Este é o lado francamente positivo e que
só por si justifica a sua existência: a Tuna é um
dos mensageiros de Coimbra, um dos elos que
ligam ás gerações de hoje as de ontem, um dos
veículos de que a Academia se serve para manter
bem viva a fogueira da saudade que arde no peito
daqueles que um dia tiveram a honra de envergar
a capa e batina, a honra de serem da Universidade
de Coimbra. Mas, se mo permitem, eu queria
que a Tuna fosse mais do que a saudade da Via
Latina, da alta arrasada, da Lapa dos Esteios,
dos Penedos, dum amor que se deixou naquela
rua, dum companheirismo sem igual, numa
palavra de Coimbra; eu desejava que ela valesse
por si mesma e não pelo que representa; eu gostava
que ela fosse aplaudida não só pelos antigos
estudantes - a generosidade destes é ilimitada -
mas por todos que a ouvissem, mas aplaudida -
repito-o uma vez mais - pelo seu valor musical
e não pelo seu valor simbólico. Difícil ? Fácil ?
Bastaria que os alunos da Universidade criassem
gosto pela música, que lembrassem que da cultura
faz parte indissolúvel o conhecimento dos
valores que a música deu à história da cultura
universal, que os capas e batinas de hoje se
capacitassem que a finalidade da Tuna não é
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e imprimem o seu carácter à vida do organismo.
A TAUC de hoje terá diferenças em relação à
TAUC de ontem. Os sócios de ontem podem não
se rever nos projectos de hoje! Apesar de toda a
liberdade de gestão e orientação é preciso olhar
com muita atenção, estudar o carácter desta
instituição, observar os seus fins e respeitá-los por
muito grandes que sejam as pressões para as
mudanças pouco virtuosas. Pois é! Isso é política
- política apartidária e distanciada de grandes
ideologias - política cultural.

O Trabalho na TAUC
Como em todos os ramos de actividade, trata-se
de projectar e orçamentar, definir directrizes
teóricas, estabelecer programas práticos, mobilizar
e angariar recursos humanos e financeiros, geri-
los e produzir de acordo com os fins da instituição:
cultivar a arte musical, apostar na formação e
realização humana. Há quem tente atalhar e
começar pelo fim (produzir) - mas trabalho
desorientado e sem programa, gasta o dinheiro,
desmobiliza as pessoas, produz "batatinhas" e leva
a becos sem saída!
Em relação ao modo de trabalhar acredito que não
há mais nada para inventar e naquele esquema há
espaço para infinita criatividade. A TAUC deve
e tem de se manter alheia a quaisquer ideias de
transformação em máquina empresarial - agência
de espectáculos ou viagens fáceis ou lugar de
passatempo e mero recreio fútil. Estas perspectivas
para além de redutoras do ponto de vista de
realização humana em associação, trazem a
perversão dos objectivos do organismo dito
cultural. Modelos de funcionamento sempre os
houve. Seria concerteza excessiva pretensão pensar
que o actual modelo é o melhor que alguma vez
aqui passou. Tanto mais que passaram pelas
direcções da TAUC pessoas com uma média de
idades, maturidade e formação superiores que
conseguiram grandes realizações e conseguiram
afirmar o nome da TAUC. Olhando para as últimas
direcções alguns desses antigos dirigentes diriam
que a actual TAUC está entregue a caloiros ou
(pior) à bicharada. Enfim, apesar da inexperiência
das pessoas, que conduz necessariamente a erros
de fundo, o funcionamento estrutural tem sido
francamente bom e a gestão dos recursos
financeiros tem sido muito boa - penso eu de que!.

 Claro que a questão central continua a ser a
orientação artística. Importa tocar bem. Apresentar
uma produção artística com qualidade. Para isso
temos de investir em direcção artística superior.
Paralelamente temos de criar e manter uma política
de orientação cultural com uma fasquia mais
elevada. Isto é o fundamental, depois os apoios e
a manutenção das infra-estruturas são mais
facilmente conseguidas graças aos mecanismos
de feedback positivo que existem na nossa
sociedade. Claro que se as primeiras falham (a
orientação artística e a política cultural) o feedback

positivo ao invés de crescimento pode significar
extinção. Chegados a estas simples constatações,
os actuais tunos têm de procurar mais professores
habilitados para orientarem os actuais projectos
artísticos da TAUC e criar outros.
É um facto triste e inegável: nos últimos anos a
TAUC tem vindo a perder alguns dos bons
professores. E estes são em última análise quem
segura as pontas; aqueles que alertam quando a
qualidade passa muito rente ao chão; os únicos
que nos podem puxar pelos cabelos e tirar deste
pântano de areias movediças. Não é difícil
reconhecer isto e se a minha opinião não basta,
perguntem a quem quiserem. Com a devida
reverência para com as pessoas que actualmente
desenvolvem trabalho de orientação, não posso
deixar de observar que precisamos de mestres e
não auxiliares em formação para desempenhar ou
substituir as funções e a sabedoria dos mestres.
Com humildade reconheço que preferia mil vezes
ver um bom mestre e maestro para os bandolins
do que ter-me a mim como mais honesto e
esforçado monitor de caloiros - ainda que isso
signifique obrigatoriamente pagar um honorário
mais elevado mas obviamente justo e merecido.
Precisamos de bons professores para imporem um
ritmo de trabalho pedagogicamente estruturado -
nada de amadorismos, ou seja, ir inventando. Os
caloiros merecem o melhor (Heresia!). A TAUC
e os seus grupos merecem o melhor. É assim que
pensam outros grupos e nós não nos devemos
contentar com menos. Devemos encarar estes
pequenos desafios da vida associativa com tanta
ou mais audácia com que enfrentaremos os grandes
desafios da vida profissional. A vida é feita de
mudança: muda para melhor ou para pior depende
do ponto de vista, mas mal de nós se isto estivesse
sempre na mesma. Seria uma monotonia. Não
seria Vida!

Meus amigos z z, quem tiver ouvidos para
ouvir, ouça. E quem tiver olhos e neurónios para
ler, leia. Mas ouçam, leiam e interpretem bem!
Pois ouvir e ler, dá saúde e faz crescer!

A. C.

Este espaço é para todos os que sabem ler mas não
lêem!

Ah! Lindo menino! Tu és daqueles que gosta de ler! Então
vá! Xô! Xô! Vai à Feira do Livro! Chega de Bananalidades!
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