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A Quarentuna de Coimbra#foi fundada em 18/12/2009 e está constituída
como Associação Musical, entidade sem fins lucrativos. É formada por antigos
alunos da Academia de Coimbra que também foram tunos nos seus tempos de
estudante. Conta como membros representantes da maioria das tunas de
Coimbra desse tempo.
O grande objetivo da Quarentuna de Coimbra é a divulgação da música e
cultura da sua cidade, procurando apresentar uma perspetiva original sobre o
tema. No curto trajeto do grupo, destaca-se a participação no “II Encontro
Mundial de Tunas de Mojácar” (Espanha), no evento “Coimbra, a Guitarra, o
Canto e a Poesia“ no Teatro S. Jorge, em Lisboa, com a presença dos mais
históricos nomes da Canção de Coimbra, e no “Conquistador”, encontro
solidário de tunas, em Guimarães.
A intervenção social solidária é igualmente uma das suas prioridades.
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Dr. Luiz Goes, em 2011
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A edição de 2011

O momento da interpretação a solo do
Dr. Luiz Goes (em cima) e a atuação da
Quarentuna de Coimbra (ao lado).

A primeira edição!
Os participantes
de Bach “Jesus a alegria dos
A inauguração de um qualquer
O homenageado desta primeira
Homens”. Foi arrebatador!
projeto tem sempre algo de
edição, uma das mais extraordinárias
Não há encontro sem tunas, pelo
emocionante. Para a Quarentuna de
vozes da canção de Coimbra de
que apadrinharam galantemente este
Coimbra (QdC) ter organizado e
todos os tempos, foi o Dr. Luiz Goes. primeiro Quadragésimo, a Tuna
levado a cabo o primeiro encontro de Este cantautor brindou o recinto do
Veterana da Universidade
tunas de veteranos realizado em
espetáculo, tão cheio que muitos
Portucalense e a Tuna de Veteranos
Coimbra teve ainda outro motivo de
espectadores tiveram que ouvir do
de Viana do Castelo. A sua alegria
alegria: foi a sua apresentação à
lado de fora, com a interpretação de contagiante e qualidade musical
cidade que é a razão da sua
alguns dos seus mais conhecidos
fizeram o espetáculo.
temas, acompanhado à guitarra e
existência.
Responsabilidade Social
Nesta primeira edição, a QdC
viola. Mais tarde, a QdC teve a honra
O Quadragésimo só foi possível
procurou lançar o formato que regerá de participar na interpretação
devido aos apoios dos nossos
o certame. Sendo a música de
conjunta do tema “Cantiga para
patrocinadores, com destaque para a
Coimbra o elemento central da sua
quem sonha”, com um arranjo
Junta de Freguesia de Santo António
atividade, entendeu-se homenagear,
original do grupo que incluiu o tema
do Olivais. Como
a cada edição, um
forma a dar retorno
cultor desta música
à sociedade, cada
que seja uma
tuna convidada
referência para a
proporcionou um
QdC e para todos
espetáculo aos
os amantes deste
utentes de duas
género musical.
instituições de
Começámos esta
solidariedade de
As atuações das tunas convidadas proporcionaram alegres momentos
tradição fortíssimos!
Coimbra.
aos utentes da Cáritas Diocesana e do Centro Social de São José.
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A edição de 2012
Depois do sucesso de
2011, seria muito difícil
manter o mais elevado
nível. Difícil, mas não
impossível!
Para esta edição do
Quadragésimo preparamo-nos para homenagear uma
figura ímpar na canção de
Coimbra. Como autor e
intérprete, ele elevou a arte
a um patamar inaudito com
temas como “Fado da
Mentira”, “Fado do
Estudante”, “Toada Beirã”,
“Cantares do Penedo” ou
“Canção Açoreana”. Ele é
ainda o autor do mais
universal hino da academia
Coimbrã, conhecido e
reconhecido por todos, em
Portugal e no estrangeiro: a
“Balada do 6º Ano Médico
de 1958” - Coimbra tem
mais encanto...”
É com
emoção
mal
contida
que nos

!

orgulhamos de anunciar a
presença, que muito nos
honra, do Dr. Fernando
Machado Soares no
Quadragésimo - Segundo
Encontro de Quarentunas e
Tunas de Veteranos de
Coimbra.
O Dr. Machado Soares
aceitou gentil e fraternamente o nosso convite e
nós mal podemos esperar
para tê-lo connosco sobre
o palco.
Este ano temos um
soberbo cartaz de tunas a
acompanhar-nos nesta
oferta à cidade. A Tuna
Veterana da Universidade
Portucalense, queridos
amigos, repetem a sua
presença do ano passado,
quando nos ajudaram a
iniciar este percurso que
será, não tarda, uma
tradição. Fundados em
2008, levam à letra a
famosa máxima: “Uma
vez Tuno, sempre Tuno”.
Fundados em 1999, a
Tuna Veterana do
Porto

Tuna Veterana da Universidade Portucalense

Tuna Veterana do Porto

Tuna de Veteranos de La Coruña

transporta consigo os
pergaminhos de uma das
mais prestigiadas e
admiradas
associações
musicais
académicas do país: o
Orfeão Universitário do
Porto. Donos de uma
capacidade musical
impressionante, encantarão
o público como só eles
sabem fazer.
Com a sua primeira
apresentação em Março
de 1992, a Tuna de
Veteranos de La Coruña é
uma das mais respeitadas
tunas de veteranos de

Espanha, contando no seu
percurso com uma
invejável lista de atuações
no seu país, em Portugal e
no resto do mundo,
nomeadamente na cidade
do Vaticano. Tendo sido
qualificados como os
“Bardos de La Coruña”,
contam com vários discos
editados.
Feito o resumo do
programa, resta-nos
endereçar o convite a
todos para que participem
nesta festa.
Vemo-nos no dia 22 de
Setembro. Até lá.
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