
para todos. A direcção não tem por força de tomar
todas as decisões sozinha. Há pequenas coisas em
que todos podemos participar de modo quase
insensível, por exemplo, dar bons exemplos de
comportamento quando em digressão. Para esta
digressão, de um ponto de vista muito pessoal,
aconselho (conselhos!) a todos uma postura séria
durante toda a viagem que contará com a presença
da Pró-Reitora para os Assuntos Culturais da
Universidade de Coimbra. Deixemo-nos de
comportamentos objectivamente prejudiciais para
a imagem do grupo - daquelas irreverenciazinhas
que saiem caras. Nesta digressão a TAUC não vai
ficar mal vista na questão do comportamento das
pessoas (a isto chama-se fé) e esperemos que a
nível artístico também não (a isto chama-se cautela
científico-bom-senso).

4 semanas de ensaios = ir a Macau?
As presenças nos ensaios são determinantes não

particularmente da presença das pessoas em Macau
- pois isso é um somatório de assiduidade e
empenho nas actividades regulares da TAUC ao
longo do(s) ano(s) - mas muito particularmente
do bom entrosamento do desempenho individual
no desempenho geral do grupo. Por isso e apesar
da época de Setembro, é de todo super desejável
que todos participem em todos os ensaios, de
modo a realizarmos a melhor prestação artística
possível. A única excepção com justa causa são
as pessoas que integram mais do que um grupo e
por essa razão terão maiores dificuldades em
conciliar os estudos com os diferentes ensaios.

Quem vai para o mar (glups!), previne-
se em terra …

Para as viagem aéreas não é fundamental levar
latas de atum ou ervilhas … mas escovas de dentes,
tampões, pensos, etc. e livros de orações terão a
sua utilidade! Em relação a objectos ou vestuário
específicos faremos depois um listita se necessário.
No entanto há coisas que sabemos ser
necessárias…

Verifiquem se têm o passaporte dentro do prazo
de validade e coloquem-no desde já num local
seguro - quem não tem é melhor tratar disso
rapidamente.
A TAUC fará, como é habitual nestas
circunstâncias, um seguro de grupo para
instrumentos mas quem quiser deve tratar dos
seus seguros pessoais.
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Maca calidades Nº 0

Ano 1999/2000

Boletim de informações, conselhos, opiniões e factos da TAUC
Face à confirmação da Digressão a Macau,

convém aproveitar a vossa disponibilidade para a
leitura e redigir umas notas que noutras
circunstâncias não leriam!

A responsabilidade versus o poder da
decisão directiva

Acatar as decisões de uma direcção, assenta
não só no pressuposto explícito de que a direcção
está legitimada para as tomar mas fundamen-
talmente no pressuposto de que a direcção conhece
e deseja o melhor para a instituição e portanto
para todos os elementos que a constituem.
Provavelmente há direcções por esse mundo fora
que acham que é ao contrário e por isso agem em
conformidade, ou seja, tomam determinadas
decisões simplesmente porque têm o poder para
tal, ignorando ou contornando as suas reais
responsabilidades ainda que saibam que não é o
melhor para o grupo.

Apesar de fazer parte desta a da próxima
direcção, sou da opinião (como não podia deixar
de ser) que ninguém é obrigado a estar de acordo
com todas as decisões de uma direcção e sei que
contestar as decisões da direcção não é proibido.
A TAUC, tal como outras associações, tem órgãos
competentes que elegem e destituem os diferentes
corpos gerentes e tratam-se as diferentes questões
em Assembleia Geral, Conselho Artístico, Fiscal
e Disciplinar. (isto é informação!)

Decisão Macau
Para viabilizar esta digressão a direcção teve

de realizar muito trabalho, investir tempo e recursos
e tomar grandes decisões - talvez proporcionais
ao montante que será gasto em passagens aéreas
(factos!). É importante dizer que nem sempre se
pode ter a certeza de que se toma a melhor decisão.
No entanto, o «projecto Macau» vai em frente tal
como foi apresentado no plano de actividades e
isto significa que a actual direcção decidiu investir
o dinheiro que podia servir para financiar a edição
dos CDs, numa viagem. Foi uma importante
decisão, que ninguém duvide pois entre outras
coisas significa mais trabalho directivo e
dificuldades para o próximo ano lectivo.

Comportamentos digressivos
Nas pequenas e nas grandes decisões é

importante ter a participação e o apoio das pessoas
porque isso pode contribuir para a auto-confiança
da direcção e traduzir-se em maiores benefícios
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TAUC Show

TAUC Travel Agency?!
Have you ever heard?

No! … Ho! Wait… yes!!

Jolly good chance for great

muuuusicians!

*

Area: 16 sq km

Coastline: 40 km

Climate: subtropical

Population: 490,901

Ethnic divisions: Chinese 95%,
Portuguese 3%, other 2%

Religions: Buddhist 45%, Roman
Catholic 7%, Protestant 1%, none 45.8%,
other 1.2%

Government: Overseas territory of
Portugal scheduled to revert to Chinese
Government in 1999

Levar dinheiro para eventuais despesas em
comida, transportes, bugigangas e imprevistos é
de facto importante. Neste momento há ainda
muitos pormenores para tratar mas à partida
ninguém vai passar seis dias em Macau sem gastar
algum dinheiro. Num cenário ideal teríamos todas
as várias despesas em comida e transportes
assegurada pelo Governo de Macau mas tal não
está garantido. Há um grande número de situações
em que vamos ou podemos precisar de pastel:
táxis, autocarros, barcos, gastronomia local,
cervejitas, souvenirs, objectos do mercado negro
e electrónica de consumo, negócios da China,
casinos, discotecas, shows nocturnos, serviços
profissionais, consumíveis de farmácia, etc. etc.
Escreva-se para quem não sabe que Macau é
soberbamente conhecido por muitos orientais como
um local onde se vão aliviar do dinheiro e não só!
Por tudo isto, convém atempadamente cambiar
escudos pela moeda que mais interessa (USA
Dollars, HKG Dollars ou patacas). Quem tem
cartões tente informar-se se esses realmente
funcionam.

Quem vai e quem fica? Eis a questão.
A actual direcção conseguiu reunir um

financiamento limite para 50 lugares nesta
digressão a Macau  (46 tunos) - mas se alguém
acredita que isto é sinónimo de real abundância
de dinheiro engana-se! (Os subsídios atribuídos
têm sempre um destino e temos de prestar contas
dizendo onde foram aplicadas as verbas - nem
sempre fica muito bem dizer que o dinheiro foi
completamente investido em passagens aéreas
para uma digressão. O dinheiro do Estado (MC)
foi atribuído para prossecução de fins culturais e
nem sempre aos olhos de muita gente se conciliam
digressões artísticas e fins culturais). Esta opção
vai ter os seus custos e esperemos que estes não
se venham a repercutir de forma mais negativa do
que o previsto nas actividades planeadas para o
próximo ano artístico 1999/2000. No período
digressão e pós-digressão os cofres da TAUC e
os gestores vão passar maus bocados. Vamos ter
de trabalhar muito para conseguir concretizar
alguns dos projectos que exigem financiamento -
nomeadamente concretizar o projecto de edição
de CDs e pôr em funcionamento a escola de
música, entre outras coisas que é melhor nem
ambicionar, especialmente num período pós-
eleições legislativas!

A curto prazo, as digressões têm ou poderão ter
um efeito mobilizador e contribuir para o sucesso
do grupo, mas rapidamente isto passa… Um CD
é uma obra que fica como registo do trabalho, que
no futuro pode ser mostrado e invocado, para além
de servir de base para estudo e apreciação e já
para não falar nas possibilidades de uso para
divulgação, etc.… Os bens da digressão são
imediatos e voláteis. Os bens trazidos por um
registo e edição em CD trazem frutos mais



compensatórios a longo prazo. Um CD será um
marco do longo trabalho levado a cabo enquanto
elementos sérios e empenhados dos grupos da
TAUC (opiniões!).

Alguns pontos importantes
1)Tanto quanto possível seria desejável que

todos fossem à digressão. 2) Habitualmente as
direcções tentam gerir de forma pouco conflituosa
as questões "do quem vai e quem fica". 3) Ser ou
não ser convocado para uma digressão não é nem
deve ser encarado como um prémio ou uma
penalização. 4) As questões do merecimento são
muito relativas e portanto, sob os diversos pontos
de vista individuais, nunca consensuais. 5) Estar
na TAUC com o único fito de ir a digressões (os
caçadigressões ou penduras) e fingir interesse
artístico nas vésperas das mesmas é uma
perspectiva um bocadito pobre - penso eu de que.
6) Ninguém é absolutamente imprescindível. Há
sempre soluções. Artistas e vedetas que se armem
em difíceis em vez de assumir posturas humildes,
lembrem-se que isso só lhes fica mal! Quem quiser
fazer um teste real ao seu grau de imprescin-
dibilidade tem agora uma oportunidade. Falte aos
ensaios e veja se no dia 3 está no avião para Hong
Kong. 7) A direcção e directores artísticos dos
grupos, por opção, deixam a última palavra à
assembleia geral - isto para evitar reclamações
posteriores, indignações e etc. 8) Em relação às
pessoas que estiveram afastadas - por opção ou
condicionalismo próprio - dos ensaios e da
actividade regular da TAUC no passado ano
lectivo, não existe nenhuma razão especial para
acreditarem que vão de certeza à digressão. 9)
Cada caso é um caso que deverá ser analisado em
grupo se tal situação for realmente necessária
(pela análise rápida parece que não há muitas
razões para alarmes, ou seja, há lugar para os
assíduos e empenhados - são menos que 46!!!).
10) As digressões são projectadas como um todo,
considerando as várias perspectivas de interesse
sob um ponto vista geral e não em função de
interesses particulares e/ou pessoais. 11) Sugestões
e reclamações sérias e responsáveis, fundamen-
tadas e ponderadas, está na hora de as fazer (por
escrito, por favor)! Se alguém acha por exemplo
que deveríamos ficar lá mais dias… os interve-
nientes nesta digressão, que projectaram,
subsidiaram e organizaram acham que são mais
do que suficientes, logo prevalece a opinião destes!
Quem quiser projectar e realizar uma viagem
integralmente paga por entidades, durante mais
dias, etc., avance imediatamente - sugerimos por
exemplo USA em 2000. Quem quiser passar mais
dias em Macau será bem recebido para o ano pelas
companhias aéreas, hotéis, por todos os que
ganham nota com os turistas e pelo governo chinês,
claro! 12) Em relação a tudo o que correr mal
nesta viagem, ninguém se apresse a crucificar
pessoas. Em assembleia falaremos - de preferência

3

*



com todos sentados do princípio ao fim.
13) Mãos para trabalhar (e não atrapalhar) são
muito bem-vindas. Aliás como tem sido dito não
é preciso ser da direcção para trabalhar. O cargo
de colaborador para pessoas trabalhadoras está
aberto especialmente àqueles que muito falam,
pouco fazem, acham que têm mais visão do que
os que fazem parte da direcção, etc…

Rags não vão a Macau.
Tal como aconteceu aquando da digressão a

Toulouse (e apesar dos esforços directivos - facto),
o grupo de Rags não estará presente em Macau.
Esta foi uma decisão que teve de ser tomada pela
direcção simplesmente face à não garantia de
continuidade do grupo. Em Maio, a direcção
decidiu e ficou decidido e tornou-se uma decisão
impossível de reverter.

O projecto da digressão a Macau começou a
ser delineado (em Outubro de 98) e foi apresentado
ainda em 1998 - muito antes de Toulouse. Toulouse
foi uma oportunidade que surgiu com dois meses
de antecedência e foi agarrada. Relembro que
antes disso estava planeada uma ida em Julho a
Itália com paragens por França que nunca chegou
a acontecer pois felizmente aconteceu Toulouse
que consumiu o orçamento. O grupo de Rags
mostrou-se indisponível para ir a Toulouse e o seu
actual director falou em descontinuar o grupo
(facto!). Apesar das insistências directivas para
mobilizar os elementos, de modo a manter e
revitalizar o grupo, este não foi a Toulouse (factos).

Entretanto o projecto de digressão a Macau
(inicialmente um tiro calculado para o mato) teve
alguma receptividade e com os subsídios recebidos
a direcção resolveu apostar tudo neste projecto
pois ultimamente a TAUC (orquestra) tem andado
sempre pela Europa (facto!). Na altura em que
fomos contactados pelo Governo de Macau falava-
se ainda em descontinuar o grupo de Rags e face
a isso um outro projecto artístico - que já anda na
forja desde 1996 - foi proposto para ir a Macau
(foi também proposto para ir a Toulouse mas
depressa se reconheceu que não havia tempo nem
disponibilidade por parte dos tunos para preparar
um programa). Na reapresentação do projecto ao
Governo de Macau e demais entidades, avançámos
com o projecto Carlos Seixas e vários recursos
humanos foram mobilizados (facto).

 Digam o que disserem, estas ocasiões com
data marcada, são estímulo e ponto de arranque
para projectos que de outro modo teriam sempre
arranque adiado. Esperemos que o Ensemble de
Plectro tenha uma bem sucedida reedição (nasceu
no seio da TAUC em 1966/67) e esperemos que
o grupo de Rags se reorganize corajosamente pois
apesar de felizmente ter realizado alguns
espectáculos durante este ano lectivo, precisa tal
como os outros grupos de orientações artísticas,
definição de objectivos e plano de continuidade.
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O grupo de Rags é praticamente o único dentro
das actividades académicas de Coimbra que recruta
um determinado "segmento" de instrumentistas,
ou seja, não compete com ninguém pelos mesmo
músicos, é um nicho que está pouco explorado
(facto). Por outro lado, a natureza deste grupo é
diferente e portanto desenjoativa face ao panorama
fast idioso da sonoridade das  "Tunas
Acagadémicas"(facto). É também essa, além da
qualidade atingida, uma das razões dos fortes
aplausos académicos e não só! Duas excelentes
razões para dar continuidade a este projecto e
outros afins, como por exemplo um quinteto
clássico de metais (opinião).

A actual direcção é, por várias razões,
absolutamente contra a extinção do grupo de Rags
(facto). Especialmente porque a TAUC nunca será
pequena demais para abarcar este e outros projectos
musicais com qualidade e tanta procura (opinião).
Além disso, parece-me que a continuidade deste
grupo tem estado condicionada por uma certa falta
de iniciativa e um direito proprietário que não
existe, nem pode existir, nem nunca vai existir
(opinião). Cada indivíduo deve também assumir
uma quota parte de responsabilidade pela
continuidade e orientação dos grupos. Aliás, nunca
me lembro de ter dito e/ou escrito que ter um bom
Director Artístico é sinónimo de desligar o cérebro
e deixar cegamente a música e o destino do grupo
nas mãos desse (opinião).

Do ponto vista individual e para quem se quer
alhear destas questiúnculas, o que é objectivo é
quehá elementos dos Rags que estão afastados
logo à partida de Macau e isso em última análise
é muito chato pois se nem os penduras e
oportunistas gostam de ficar de fora, muito menos
os indivíduos com real valor artístico cujo trabalho
devia ser acarinhado. Mas a situação é o que é, e
a direcção não é responsável por ela.

AC


