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Bol et i m  i n f or m at i vo  d a  T un a A cad émi ca d a Uni v er si d ade de Coi mbr a

Caros Tunantes,

apesarde se podertransmitir pessoalmenteestamensagemà maior partedosTunosnum ensaioqualquer,
pareceuimportante que todos os sócios dela tomassemconhecimento,sendo este texto foi a forma
encontrada para o fazer.

Em 5 de Abril de 1998a TAUC completaráo 110ºaniversárioapóso primeiro concerto(foi umaactuação
privadaemcasado Dr. JoaquimMartinsdeCarvalho,homenageando-opor ter tomadocapeloemmedicina;
a primeiraactuaçãopúblicafoi no «TheatroAveirense»em5 de Maio de 1888).Por estacasajá passaram
muitos músicose diversosgruposmusicais(a Orquestraé único que se mantémem actividadedesdea
fundaçãodo Organismo);perdeu-sea contaao númerode digressõese concertosrealizados;diversosciclos
de músicainstrumentalforam produzidoscom considerávelsucesso;já se ganhouum primeiro lugar num
festivalinternacional(Neerpelt– Bélgica,em1967,como ConjuntodeCâmara«CarlosSeixas»),tendosido
atribuídaa medalhade ouro do Ministério da EducaçãoBelga; temosuma escolade músicae diversos
grupos musicais.

No entanto,quandose tentou discutir um plano de actividadespara o presenteano artístico na última
AssembleiaGeral (Dezembro97) verificou-se que estiverampresentesmeia dúzia de Tunos, ou seja,
praticamentesó a Direcçãoe a Mesada A. G. Ondeé queestáa culturade grupocapazde produziralgo
mais do que uma mão cheia de espectáculos por essas terrinhas fora? 

Na verdade,a elaboraçãoe aprovaçãode um plano de actividadesé muito mais do que uma mera
formalidade.Trata-seda iniciativa estratégicamais importantequeum organismopodetomar.Só assimse
podedecidir consensualmentea forma de investiros capitaisexistentes,a orientaçãoartísticado Organismo
e as realizaçõesculturais e de entretenimento(leia-se digressões).Ainda mais importante,o plano de
actividadesé a garantiadequeasacçõesa realizarsãoum objectivodaTuna,umamotivaçãocomume não
de um grupo restrito. O envolvimento de todos os sócios é a melhor forma de assegurar a continuidade.

Concretizando, este ano é uma boa ocasião para levar a cabo algumas iniciativas interessantes:
- intercâmbio com outros grupos;
- digressão;
- compra de instrumentos musicais;
- gravação de CD’s;
- comemorações do 110º aniversário;
- etc.

Mas um conjunto de iniciativas como este não é realizável por uma Direcção – são necessários vários grupos.
Além disso,fará sentidoproduzi-lassemo Organismoprimeiro decidir seasquerou asachaimportantes?
Pessoalmente,parece-mequenão.Porissosepropôsa marcaçãodeumaAG paradiscutiro projectoanexoe
outrosqueentretantosurjam.A dataescohidafoi 4 deMarçoàs21:30(a convocatóriaestáfixadano painel
da TAUC).

O desafio está lançado. És capaz de o aceitar?
As melhores saudações tunais.

A organização da comissão organizadora do 110º Aniversário,

Jorge Lopes

PS: junto segueo Curriclum Vitae da TAUC e a propostade actividadesa realizar no âmbito das
comemorações do 110º aniversário.
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