
ENCONTRO DE  QUARENTUNAS E TUNAS DE VETERANOS

QuadragésimoQUARENTUNA  DE  COIMBRA



QUADRAGÉSIMO - ENCONTRO DE QUARENTUNAS E TUNAS DE VETERANOS

	
 Page 2

Dr. Luiz Goes, em 2011
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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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O momento da interpretação a solo do 
Dr. Luiz Goes (em cima) e a atuação da 
Quarentuna de Coimbra (ao lado).

A primeira edição!
A inauguração de um qualquer 

projeto tem sempre algo de 

emocionante. Para a Quarentuna de 
Coimbra (QdC) ter organizado e 

levado a cabo o primeiro encontro de 
tunas de veteranos realizado em 
Coimbra teve ainda outro motivo de 

alegria: foi a sua apresentação à 
cidade que é a razão da sua 

existência.
Nesta primeira edição, a QdC 

procurou lançar o formato que regerá  

o certame. Sendo a música de 
Coimbra o elemento central da sua 

atividade, entendeu-se homenagear, 
a cada edição, um 
cultor desta música 

que seja uma 
referência para a 

QdC e para todos 
os amantes deste 
género musical. 

Iniciámos esta 
tradição fortíssimos!

Os participantes
O homenageado desta primeira 

edição, uma das mais extraordinárias 

vozes da canção de Coimbra de 
todos os tempos, foi o Dr. Luiz Goes. 
Este cantautor brindou o recinto do 

espetáculo, tão cheio que muitos 
espectadores tiveram que ouvir do 

lado de fora, com a interpretação de 
alguns dos seus mais conhecidos 
temas, acompanhado à guitarra e 

viola. Mais tarde, a QdC teve a honra 
de participar na interpretação 

conjunta do tema “Cantiga para 
quem sonha”, com um arranjo 

original do grupo que incluiu o tema 

de Bach “Jesus a alegria dos 
Homens”. Foi arrebatador!

Não há encontro sem tunas, pelo 
que apadrinharam galantemente este 
primeiro Quadragésimo, a Tuna 

Veterana da Universidade 
Portucalense e a Tuna de Veteranos 

de Viana do Castelo. A sua alegria 
contagiante e qualidade musical 
fizeram o espetáculo.

Responsabilidade Social
O Quadragésimo só foi possível 

devido aos apoios dos nossos 

patrocinadores, com destaque para a 
Junta de Freguesia de Santo António 

dos Olivais. Como 

forma a dar retorno 
à sociedade, cada 

tuna convidada 
proporcionou um 
espetáculo aos 

utentes de duas 
instituições de 

solidariedade de 
Coimbra.

A edição de 2011

As atuações das tunas convidadas proporcionaram alegres momentos 
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 preparámo-

-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...”

Isso 
mesmo: o 

homena-
geado de 
2012 foi 

o Dr. 
Fernando 

Machado Soares!
O Dr. Machado Soares 

aceitou gentil e fraterna-
mente o nosso convite. 
Infelizmente, por razões de 

ordem pessoal, não lhe foi 
possível estar presente, 

tendo na ocasião enviado 
uma comovente carta, que 
foi lida perante a assis-

tência do evento, com 
grande impacto em todos 

os presentes, pelas 
palavras amigas que a 
todos dirigia e pela 

evocação da memória do 
primeiro homenageado do 

Quadragésimo, o Dr. Luiz 
Goes.

O Espetáculo
Com casa completa-

mente cheia, foram estes 

os participantes nesta 
grande festa da música de 
cariz académico:

A Tuna Veterana da 
Universidade Portucalen-

se, queridos amigos, 
repetiu a sua presença 

do ano anterior, 

quando 

nos ajudou a iniciar este 
percurso que será, não 

tarda, uma tradição. 
Fundados em 
1999, a Tuna 

Veterana do Porto 
transportou consigo os 

pergaminhos do Orfeão 
Universitário do Porto. 
Donos de uma capacidade 

musical impressionante, 
proporcionaram um dos 

momentos memoráveis da 
noite.

Finalmente, com a sua 

primeira apresentação em 
Março de 1992, a Tuna de 

Veteranos de La Coruña, 
uma das mais respeitadas 

tunas de veteranos de 
Espanha, mostrou porque 

conta com uma invejável 
lista de atuações em todo o 
mundo e porque são 

qualificados como os 
“Bardos de La Coruña”.

Uma grande festa!

Responsabilidade Social
A QdC manteve, como 

manterá sempre, o com-
promisso de retribuir à 

sociedade um pouco do 
que recebe dela. Nesta 

edição, repetimos as visitas 
às instituições. Muita 
emoção nos utentes e nos 

tunos que os visitaram.

Tuna Veterana da Universidade Portucalense

Tuna Veterana do Porto

Tuna de Veteranos de La Coruña
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Continuamos a senda de 
homenagear monstros sagrados 

da Canção de Coimbra. Este ano 
celebramos a vida e obra de 
Augusto Camacho Vieira.

Nascido em Novembro de 1924 
em Godinhela, Miranda do Corvo, o 

Dr. Camacho Vieira inicia a sua 
instrução já a residir na cidade da 
Figueira da Foz, onde permanece até 

ao terceiro ano liceal, indo terminar 
(1942-43) o Curso Complementar de 

Ciências em Coimbra, no Liceu D. 
João III (actual José Falcão). 
Chamado ao serviço militar, é 

admitido, ainda assim e na condição 
de “bicho”, em 1944, no Orfeon 

Académico, como primeiro tenor. 
Mais tarde integra a Tuna Académica 
e igualmente o Grupo de Fados da 

Tuna. Até ao término do seu curso, 
em 1953, é elemento ativo nos 

organismos académicos, com 
preponderância para os que se 
relacionam com a Canção de 

Coimbra.
Repúblico do Palácio da 

Loucura, é um boémio saudável que 
reúne a amizade e estima de todos 
quantos se  cruzam com ele. 

Ativíssimo musicalmente, canta 
acompanhado pelos grandes 

instrumentistas da sua geração, 
tornando-se, ele mesmo, um dos 
maiores de todos os tempos, com 

memoráveis atuações em Portugal e 

no estrangeiro, fazendo furor no 

Brasil integrado na digressão do 
TEUC .

Gravou, ao longo da sua vida 
mais de 70 temas, vários dos quais 
de sua autoria.

Profissionalmente, elevou  
grande altura a ortopedia, nomeada-

mente a desportiva, tendo sido 
médico d’ Os Belenenses e da 
Selecção Nacional de futebol por 

larguíssimos anos.
Do seu carácter disse uma vez o 

Dr. Camilo Araújo Correia ser “a 
melhor pessoa do mundo”.

É uma honra e um privilégio tê-lo 

connosco nesta ocasião.

O Espetáculo
Juntam-se à QdC duas tunas 

amigas que nos vêm acompanhando 

no nosso percurso. São elas a Tuna

Veterana da Universidade 

Portucalense e a Tuna Veterana do 
Porto e dispensam mais apresenta-

ções por serem, por nós e pelo 
público, considerados “da casa”.

As novidades deste ano são 

protagonizadas pela Tuna Antigua del 
Distrito Universitario de Granada, 

fundada em 1995, que tem marcado 
presença pelo mundo fora e que 
prepara agora a edição do seu 4º CD; 

e pela Cuarentuna Universitaria de 
Magisterio de Santander, que reuniu, 

em 2012, o conjunto dos antigos 
tunos da Tuna de Magisterio de 
Santander.

Responsabilidade Social
Este ano visitaremos a Cáritas 

Diocesana, o Centro Social de São 
José, a Casa dos Pobres e Casa de 
Repouso da Sofia.

Cuarentuna Universitaria de Magisterio de Santander Tuna Antigua del Distrito Universitario de Granada

A edição de 2013
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