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Editorial
Num momentoem que a TAUC atravessaum momento de muito stress,pois os interesses

TAUCianos começam a vir ao de cima, heis que surge uma lufada de ar fresco:

(Sócia da TAUC em plena actividade sindical)

Assim eu,enquantoredactor,editor, impressor,jornalista,fotógrafo, apanhabolase outroscargos
de que não me consigo lembrar, senti a obrigação de realizar o primeiro Buçalidades (órgão oficial da contra
informaçãodaTAUC) por forma a desanuviaro ambientecriadonosúltimos tempose, ao mesmotempo,
tentarabrir um espaçode reflexãosobrequestõesacadémicase não só, ondea boçalidadealheiavai ser
tema principal.

Pedro Nunes
SINDICATO DOS LAMBÕES PATROCINA BUÇALIDADES

Há já algumtempoqueo SindicatodosLambõessepretendeassociaraumapublicaçãoperiódicade
qualidadefirmadano meio literário e jornalístico. Até o próprio PrémioNobel da Literatura dissenuma
dassuasentrevistas“ ...efectivamente,a leituraperiódicado Buçalidadesdeu-mea conhecera informação
queeu desconhecia,abrindo-meumanova dimensão(a BuçalZone)queme permitiu escreveraquilo que
nuncatinha conseguidoescrever.É um facto quea rubricado referidoperiódicoComoaprendera ler e a
escreverem 7 fascículos fez-me avançarpara a conquistado meu prémio. Como tal quero desdejá
agradecer ao Buçalidades e aos mecenas sindicais que tornaram possível este grande projecto cultural. ...”.

Comodevemter percebidoo Sindicatodos Lambõesandasempreà frente,pois mesmoantesdo
Buçalidadesser lançadono mercadoliterário já estavaa ser lido por uma percentagemconsiderávelda
populaçãoportuguesa(emtermosrelativosasvendassituavam-seentreasvendasdo jornal de informação
sobreplaneamentofamiliar SEXUS e do semanáriosobreactividadessociaisMaria). Nestemomentoas
vendas ultrapassam as da Nova Gente.

Antes de nos despedirmos deixamos a nossa nova máxima sindical:

Não deixes que outros lambam por ti
Esperamosque o Buçalidadesatinja as suasmetasculturaise afins. Boa sorte e contemcom o

Sindicato dos Lambões para as situações mais inoportunas.

ESPAÇO PUBLICITÁRIO
Instituto de massagens Madame Bixá, reserve a sua mesa privada e assista ao nosso xô.
Adamálho o homem do c...vem-me conhecer no 039824645 (Completo)
Clonix p`rás dores de cabecix e de dentix
Sindicato dos Lambões, fazemosrecepçõesPresidenciais,Ministeriais, Reais e afins. Casamentose
baptizados só aos fins de semana.
Notona: Esteperiódicoestásujeitoà censuraSindicale nãoestáabertoa todososTunosquequeiramver

publicados artigos relacionados ou não com a TAUC ou com a Académica.


