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Introdução
A música representou uma das actividades de índole cultural que se desenvolveram nos EGUM /
ULM / AAM, porém, as evidências documentais que nos foi possível recolher, para além das
“memórias” que se foram compilando, não permitem elaborar um verdadeiro e fiável resumo
histórico.
Sintetiza-se, desta forma, uma cronologia de eventos, bem como apontamentos relativos às
manifestações musicais mais expressivas.
Há referencias relativas a grupos corais e orfeão, orquestras de câmara, tuna académica, zingazinga e outros, integrados, quer na estrutura da Universidade quer na orgânica da AAM, que
isoladamente ou em parceria contribuíram para a formação, desenvolvimento e divulgação da
música no ambiente estudantil e social da época, integrados por estudantes, professores e
colaboradores.
As pessoas que ao longo de todo esse período que medeia desde 1964 a 1974 preencheriam um
role de razoável dimensão, hoje impossível de elaborar com rigor e isenção de falhas ou omissões,
pelo que, sem desprimor para os demais, serão mencionados, neste resumo, alguns que a memória
e os documentos recebidos permitiram identificar.
Muitos dos participantes seguiram, depois, carreiras musicais inclusive profissionalmente.
Preâmbulo
Logo nos anos iniciais dos EGUM, com a chegada de estudantes do Norte de Moçambique,
nomeadamente da Beira e de outras localidades que se juntaram aos dos Liceus Salazar e do
António Enes, muitos deles trazendo as suas violas, acordeão ou outros instrumentos e habilidades
musicais, forma surgindo manifestações diversas de actividades afins.
Inicialmente, cada qual tocava por si, à excepção do Tó Fernandes e Augusto Cunha, que tinham na
Beira um conjunto e iam arranhando as violas em dupla.
Surge então uma figura central nesse processo, aglutinadora e catalisadora, que foi o Ulisses
Carvalho de Jesus (Urbano) - como ele dizia que o seu nome completo era, com parêntesis e tudo sem a qual muito dificilmente estas actividades teriam ocorrido à época.
É por ele que se transporta para os EGUM a uma forte influencia da tradição musical estudantil
Coimbrã, daí a Orquestra de Tangos à imagem da Universidade de Coimbra, o esforço de constituir
a Tuna, a orquestra e o Coral.
Os planos para a introdução formal de actividades musicais, lista dos materiais e outros
necessários, foram elaborados em conjunto com outros entusiastas dentre os quais se pode referir
o Alexandre Coelho, forma entretanto entregues em reunião para o efeito com o reitor Prof. Veiga
Simão, que aprovou e promoveu a aquisição dos instrumentos musicais.
Momentos cronológicos
·
1

O primeiro ensaio do Coro de Câmara dos EGUM - 16 de Março de 1966 1;

Boletim dos EGUM de 23.03.1966 pg. 6
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·

2

Secção de Música da AAM – ano lectivo de 1967 / 1968:
o

Orfeão;

o

Tuna Académica;

o

Escola de música

·

Exames de voz e primeiros ensaios e a assembleia de orfeonistas da Secção do Orfeão segundo período do ano lectivo de 1967 / 19682;

·

Primeira apresentação da Tuna Académica – Abril de 1969;

·

Departamento de música da ULM – Setembro de 1970;

·

Concerto da Orquestra de Câmara da ULM e Coral da AAM / ULM – Março de 1971;

Boletim da AAM, nº 1 Ano I em 16.12.1967, pg. 5
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Colaboradores
Foram muitos os que colaboraram de forma mais ou menos intensa e contribuíram para que as
manifestações musicais aqui referidas fossem realidade. A memória e a relevância da sua
participação permitem identificar:
·

Maestro Max Fernandes

·

Maestro Mário Barreto

·

Maestro Vítor Marques Diniz.

Espectáculos / Apresentações / Participações
·

Tuna Académica – Primeira apresentação – Teatro Nacional – 21 de Abril de 1969

·

Semana Universitária – Tuna Académica e Grupo Cénico da AAM – 22 de Abril de 1969;

·

O Maestro Marques Diniz que assumira o Departamento de Música da ULM em Setembro
de 1970, promoveu em Março de 1971 um concerto com a Orquestra de Câmara da ULM e
o Coral da AAM, iniciando assim uma parceria e apoio daquele departamento ao Coral da
AAM;

·

Seguiram-se apresentações em, entre outras:
o

Casa de Goa;

o

Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra;

o

Colégio Nª Sr.ª da Conceição, Inhambane – Coro e Orquestra – Dezembro de 1972;

o

Ilha de Moçambique – aniversário da publicação de “Os Lusíadas”;

o

Teatro Manuel Rodrigues;

o

Igreja de Stº António da Polana – intercâmbio com o Coral da Universidade de
Pretória;

o

Festival de Coros Universitários – Portugal – Março / Abril de 1973, com
apresentações em Lisboa, Porto, Coimbra, Barcelos, Amarante, Alcoitão;

o

Digressão, do Coral, à República da África do Sul, com apresentações em
Johannesburg no Clube Português e numa Igreja Católica, integrando como solista
o Tenor Carlos Guilherme – Março de 1974;

o

Apresentações conjuntas do Coral e Orquestra com a Classe de Ginástica Rítmica
Feminina dirigida pela Prof.ª Mª Isabel Sena Lino.
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Notas de interesse
A participação no Festival de Coros Universitários deve representar um marco relevante para o
Coral da AAM, que nessa oportunidade teve ensejo de avaliar a sua evolução em comparação com
a de outros grupos similares. Fizeram-se representar 12 corais, a saber, Lisboa e Lourenço Marques
de Portugal, Faculdade Musical Palestrina de Porto Alegre e Universidade de João Pessoa do Brasil,
Universidades da África do Sul, Japão, França, Alemanha, Espanha, Filipinas, entre outras. O festival
encerrou com a apresentação no Grande Auditório da Gulbenkian de um grupo coral constituído
pelas 400 vozes selecionadas de entre todos os corais participantes, regido pelo Maestro Eldoro,
quando o Coral da ULM se fez representar por elevado numero dos seus integrantes, interpretando
um conjunto de peças renascentistas previamente determinadas. A ULM pode ainda nas suas
apresentações dar a conhecer algo da cultura Moçambicana, ao se apresentar com trajes de cunho
africano e interpretar 3 composições musicais com arranjos do Maestro Marques Diniz,
“Lompfana”, “Apwiya Yamwaramwara” e “Bassopa”.
O Curso Prático de Música Coral e Instrumental de Música da Universidade de Lourenço Marques
dispunha de classes de Educação Musical, de Violino, Viola de Arco, Violoncelo, Contrabaixo, Flauta
e Guitarra Clássica.
Os professores responsáveis por estas classes, colaboravam também na Orquestro, executando as
partituras lado a lado com os seus alunos.
Paralelamente surgiu o conjunto musical “Zinga-Zinga”, que actuava com quem aparecesse e
tocasse, junto da AAM e cafés e restaurantes da cidade, tendo sido inclusive convidados a actuar na
vizinha África do Sul, onde se deslocaram, em mais do que uma ocasião, entre outros o Alexandre
Coelho, o Cabral, o Juca, o Pedro Veludo Gouveia, o Vitor Coimbra, o Jojó, o César Portero, o Flavio
Carmelo e, obviamente, o Ulisses.
Como interprete de tangos há que fazer referencia ao Eduardo Barroso Dias
Posteriormente, e integrado na secção de música formou-se, ainda, o conjunto TOOKADOR'S que
era dirigido pelo Jorge Cabral (organista) e onde
Há ainda tocavam o Luís Zambujo (viola solo), o Abílio Gonçalves (bateria), o Miguel (viola baixo) e
o Victor Coimbra como cantor, percussionista e mais tarde também viola baixo.
Há referências da existência da Orquestra Pitagórica e dos Jograis.
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Imagens para relembrar:

Coral – Apresentação no Teatro Manuel Rodrigues

Coral – Apresentação no Porto – Festival de Coros Universitários – Abril 1973
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Coral – Apresentação no Porto – Igreja de S. Francisco
Festival de Coros Universitários – Abril 1973

Conjunto Tookador’s
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Programas:
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