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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

Viva a Tuna Académica da Universidade de Coimbra! ... Por muitos e muitos mais anos!
Cáestoueuservindo-meregaladamentedesteespaço,paracomunicardeumaformasempreespecialcom

todosvóssóciose caloirosdestecentenárioorganismodaAcademiadeCoimbra.Começopor dizer,quenão
é minhaintençãomonopolizarestemeiodecomunicaçãodaTuna.De factoquemidealizouo «Tunalidades»
pretendiaquefosseum meio decomunicaçãotipo jornal deparede- o maisabertoe ligeiro possível- entre
todosos sóciose nãosó entreos elementosda direcçãoe os restantessócios.Por essarazãoconvidotodos
vós a utilizar este espaço para comunicarem assuntos de interesse para o organismo.

Porquenão há censura,o «Tunalidades»estáabertoa todo o tipo de macacadas,questõesteóricase
informaçõesúteis,masa preferênciavai naturalmenteparaassuntosquedigamrespeitoaoorganismoou que
tenham interesse para a vida artística.

Num dosnúmerosanteriorestratou-seum poucoda históriada Tuna.Naturalmente,um organismocom
maisde cemanose possivelmentecom maisde 5.000sócios(enfim, muitosnãoaguentarama pedaladae
nãochegarama sóciosefectivos!)temmuito paracontare eudecertolevariaoutrostantosa contaro quese
passounestescentoe dez.Isto escritodavamuitosvolumese longedemim roubar-vostempodeestudopara
lerem o «Tunalidades». 

Toma fôlego e vê se estás em boa forma! Se fumas … desiste … deste parágrafo!
Não,nãovenhofalar dequestõesartísticas,daassiduidadeaosensaios,do comportamentonosensaios,da

solidariedade,dosgruposde trabalhoparacarregarinstrumentosnassaídase portantodaquiloquecadaum
devee nãodevesaber,dasorganizaçõesversusdesorganizações,dosfins daTAUC, dasuamissãocultural,
daspolíticase orientaçõesculturaisnecessáriasparaa TAUC, datácitadesnecessidadededefinir objectivos,
dosproblemasqueameaçama suacontinuidade,damamae dosparasitasdo trabalhodoutrem,assimcomo
do tempoqueestesdispendema conspirarnoscorredorese a lançarintrigasestúpidasquenãobeneficiam
ninguéme acabampor prejudicaro bom nomedo organismoe especialmentedaquelesqueneletrabalham,
dasprioridadesem termosde investimento,daslimitaçõesfinanceiras,dascrisesde braçosde trabalhonas
tarefase realizaçõesquesãoimportantesparao organismo,da importânciadasdigressõese dasprometidas
viagensaocú-de-Judas,dostachosnaEscoladeMúsica,dadegradaçãocontínuado patrimóniomaterialda
TAUC e dosseususos,maususose abusos,do panoramamusicaldo nossopaís,da importânciada música
pimba,daquiloqueunsvêemporquesãogéniosvisionáriose queoutrosnãovêemporquecoitadinhossão
cegos,tambémnãovenhofalar-vosdosconceitos,preconceitos,preconceitosde conceitos,preconceitodo
preconceitonemda oligofrenia,da extinçãodasespéciese dosdinossauros,dos choros,risos,pieguicese
queixumesda directora do grupo de Teatro da Tuna Académica da Universidadede Coimbra, da
desconcertanteigualdade desigual, dos abomináveishomens indiferentes, da distinção entre sexo e
sexualidade,do amor ou da saudade,da necessidadede acabardefinitivamentecom sarausacadémicos
degradantes e tomar a iniciativa de fazer coisas sérias, etc, etc, etc ...

Não, nãovenhofalar-vosde nadadisto! Quero simplesmentesublinhar a necessidade,importância,
pertinência, etc. de gravar e editar o nossotrabalho em CD e por outro lado da importância de fazer
com que estas comemorações dos 110 sejam mais um marco positivo na história da TAUC.

História recente da Tuna:
Todasasorganizaçõespassampor momentosaltose baixose a TAUC nãoé excepção!Após maisum

períodode intensaactividade- queculminoucom ascomemoraçõesdo centenárioem 1988- observou-se
um períodode crise. Emboraa escolade músicacontinuasseactiva e fossemuito procurada,os grupos
instrumentaissentiamdificuldadesem preencheros lugaresdeixadosvagospor todos aquelesque iam
concluindoos seuscursos.Uma feliz excepção,foi o Núcleo de Canto e da Guitarra que duranteeste
períodocresceuem númerode elementose qualidadeartística.A orquestra,apesardo reduzidonúmerode
elementos,mantevea sua participaçãonos sarausacadémicosmas - devido essencialmenteao reduzido
númerode apresentaçõespúblicas- a suaactividadenãofoi muito notadapelaacademiae pelacidade.A
partir do ano lectivo de 1993/94deu-seinício a todo um trabalhoqueviria melhorara situaçãogeral do
organismo:os gruposelevaramos seusníveis artísticos,foram saldadasdívidasque se arrastavamhavia
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anos,fizeram-seinvestimentosmateriais,promoveram-semaisespectáculosem Coimbrae organizaram-se
as tão desejadas digressões. 

A importância do Disco Compacto!
Uma paredepintada,os tacosenvernizados,uma casaaprumada- condiçõesnecessáriasparaum bom

trabalho- sãocoisasqueperecerãono tempo.Tambémumbeloespectáculo,umafabulosadigressãoperder-
se-ãoconnosco- com o findar da memória!Registaré fundamentale nuncaserádemais!Paraalém de
documentara nossaactividadenos diferentestipos de registodisponíveis(texto, fotografia,audio,vídeo)
parece-meparticularmenteimportanteo registoaudio na medidaem que capturaa parte fundamentalda
nossaproduçãoartística:os sons,a música!Algo de imaterial queé paranósmuito mais do quesimples
energia que se propaga pelo ar!

Nestesúltimos anos,os nossosgruposconseguiramatingir bonsníveis artísticose por isso surgiu a
vontadede registare editaro trabalhoem CD parao dar a conhecera um conjuntomaisvastode pessoas.
Por oposição às paredes e aos nossos corpos - que ruirão sob o peso do tempo - temos hoje plena consciência
que- graçasaossemprecrescentesdesenvolvimentosdastecnologiasda informação- um registode uma
obra é virtualmente eterno! Quantosjá desejaramter gravaçõesdas grandesobras dos compositores
consagrados,tocadaspelospróprios?E quantopagariam?Quemme derater umagravaçãoda Estudantina
de 1888 ou do Augusto Hilário! Não temos nós essa sorte, porque eles não tinham a possibilidade ... 

Fazer um registo audio especializado(com trabalho de estúdio) é desejávelpois implica estudos
adicionais, desenvolvimentodo espírito crítico e consequentementeelevaçãodos níveis artísticos. É
importantesabero quevamosgravar... muitasquestõessepoderãolevantar.De qualquermodoeucolocaria
em último lugar - por agora - a pertinênciaporque depois de gravadopodemossempreescolhernão
publicar! Mas, face a tudo o que se passano nossomeio musical não tenhograndesdúvidasde que é
pertinentelançarmoso trabalhodos nossosgruposem CD - e isto não é um embarquefácil! De facto,
tambémpor razõesde mercadoe de marketing, temos de entrar nestecircuito de edição ou seremos
ignoradosindependentementedo valor quepossamoster. Emboraactualmente,editarum trabalhoem CD
nãosejasinónimodequalidade,a verdadeé quequemnãotem,nãopodedaraconhecera diferença!Certo?
...

110 anos de actividade ininterrupta!
É necessárionãosódinamizare relançarosnossosgruposmastambémreforçaro papeldoorganismona

divulgaçãodamúsicae promoçãodaculturamusical.Algo quepodeserconseguidoatravésdaorganização
deciclosdemúsicainstrumentale outrasiniciativas,comoasqueestãoa serorganizadasdentrodo espaço
destascomemoraçõesdo 110º aniversário.Incluir o lançamentodos CD nas comemoraçõesdo 110
aniversárioé a todosos níveise por variadasrazõesdesejável.Poupo-meao trabalhode asenumerarpara
não ultrapassar as duas páginas.

Sexo Oral?
A produçãode um trabalhoa editar em CD tarda ... O que é que tem faltado? Interesse?Pessoas

competentes? Dedicação e esforço? Mobilização? Comunicação? Dinheiro? Meios? Níveis artísticos?
Comum trabalhoemCD, queintitulei simplesmente“TAUC aoVIVO” e quealgunsdevósconhecem,

pretendidemonstrarque nadado questionadoatrástem faltado em absoluto!(«Quemtem ouvidos para
ouvir, ouça!»)Se,paraalémdo convívioe daaprendizagem,o quenostrazatéesteorganismoé o prazerde
fazermúsicae dea levaratémuitosoutrosouvidos,entãono actualcontextoé quaseimperativo(inevitável)
produzir um CD, satisfazendoo nossodesejopessoalde registaruma actividadeque nos dá prazere de
ampliar a sua divulgação. Naturalmente,um trabalho desta natureza implica muito empenhopois
artisticamentetemos de ser exigentes.Todos concordarãoque não valerá a pena editar um trabalho
horroroso!Por isso,é importantequecadaum de nós imponhaa si mesmoa obrigaçãode seaperfeiçoar
técnicae artisticamenteafim de conseguirmosum trabalhoo mais cuidadopossívelparadignamenteser
difundidoemCD. E quemnãofor capazdeassumirestecompromissodeveabster-separanãoprejudicaro
conjunto.

Se todos nós permanecermosminimamenteactivos, sentadosnuma cadeira à esperada próxima
digressãozinha e a tocar um instrumento sem qualquer brio, dizendo que somos apenas amadores e que isto é
só parapassarum bocadode tempo,passeare beberuns copos,entãoseremosmais uma mão-cheiade
palermas inconsequentes. (...) 
Enfim, não é esta a minha ambição!

Adamo Caetano


