
Com o beneplácito da nossa vetusta torre e seguindo a secular tradição das

publicações académicas coimbrãs, o «Tunalidades» sai quando calha. Surgiu

no ano lectivo de 1995/96, tendo por base uma ideia anterior que repousava

numa folha de “papel vegetal”, algures nos arquivos da TAUC... Mas essa

história já aqui foi contada no número anterior do «Tunalidades» que assinalou

a sua décima edição fazendo uma extraordinária viagem instrospectiva. Dois

anos volvidos, o Tunalidades demonstra que, apesar de não ter sido publicado,

a sua forja continuou activa.

TUNALIDADES EM L ATEX!

Circunstâncias várias determinam os longos

silêncios do «Tunalidades», por isso, para que-

brar o silêncio é necessário um estímulo, um

desafio. E o desafio surgiu: fazer um «Tuna-

lidades» usando LaTeX1 (Quem sabe o que é

o LaTeX, admite imediatamente que é mil ve-

zes mais difícil usá-lo para escrever uma tese,

do que um preservativo2 para fazer aquilo para

o qual foi desenhado! E esta comparação ilus-

tra deficientemente o grau de dificuldade da pri-

meira tarefa!).

Preservativo salva-vidas(!?).

Para além deste, havia ainda outro desa-

fio que era também uma promessa por cum-

prir: Ilustrar e colorir o «Tunalidades»! E tudo

isto porque, os fiéis leitores, pediram insistente-

mente que fosse quebrada a tradicional monoto-

nia da mancha gráfica verborreica.

VERBOSIDADE INÚTIL ?

«Ó meuz amigoz z»!... Já nos debruçámos

sobre esta questão: “O que é útil/inútil?”. Se

a minha logorreia é inútil, há, felizmente, dois

bons remédios: 1) não a ler; 2) fazer melhor!

Se porventura alguém acha que “fazer nada” é

“fazer melhor”, isto suscita uma complexa dis-

cussão filosófica pois trata-se de assumir que

o “nada” é melhor do que o “alguma coisa”.

E essa assunção partirá necessariamente de um

ponto de vista que ajuíza se a coisa é má ou inú-

til, e portanto, bla bla bla et.c. por aí fora!

E assim se faz da verborreia uma arte: a arte

de produzir um rio de palavras, discorrendo so-

bre assunto nenhum!

TAUC .NET MATOU O TUNALIDADES ?

Nah! Nada disso! De facto, durante os úl-

timos dois anos, a “verborreia” foi canalizada

1LaTeX baseia-se em TeX, software vocacionado para preparar livros, teses, et.c.. Donald Knuth é o autor de TeX.
Leslie Lamport foi quem inicialmente desenvolveu o LaTeX.

2A imagem é sugestiva mas será o preservativo ou a conduta sexual dos indivíduos que os salva ou condena?



para o www.tauc.net mas nunca me passou pela

cabeça abolir ou desmaterializar o «Tunalida-

des» pois a edição em papel permanece um ni-

cho muito especial3 − o suporte papel não só

tem outros encantos, como tem outras vanta-

gens!

Longe de ser um “video killed the ra-

dio star”, o Tunalidades e o TAUC.net

complementam-se na missão de informar4 e

acima de tudo, na extraordinária missão de fo-

mentar um certo espírito “TAUC-iano”. Espe-

remos pois que estes dois filhos do mesmo pai,

possam continuar a causar as suas interferên-

cias salutares nos espaços analógico e digital, le-

vando o nome da TAUC ainda mais longe!

EXCERTOS SAÍDOS DA FORJA TUNAL

A forja digital do Tunalidades é um lugar

muito virtual pois fica algures entre meus com-

putadores e os da TAUC. De vez em quando

surge um impulso para escrevinhar algo sobre

a TAUC e por consequência, em vez de cigar-

ros ou noitadas de copos, divirto-me a dar uso

ao Português e a aumentar o número de peque-

nos textos que nesta forja, aguardam há muito,

uma oportunidade para ver a luz do dia! Os ex-

certos que a seguir se publicam saem finalmente

da escura forja pois, embora já frios, há aspec-

tos em que a mensagem permanece indubitavel-

mente actual! Sim, porque no meio da verbor-

reia, há sempre um recado!

QUEM ESPERA SEMPRE ALCANÇA ?

(Redigido em Fevereiro de 2001, após a conclusão das obras.)

Há muito tempo desejávamos acabar com

o mau aspecto “da praxe” das nossas sa-

las. Tivemos de esperar vários anos até reunir

po$$ibilidade$ para realizar as obras nas salas

da T.A.U.C. (o dinheiro sobra sempre!). Foi um

investimento considerável, não só em dinheiro

mas também em tempo e força braçal (dos pou-

cos carolas que apareceram para vergar a mola!).

Agradecemos àqueles que disseram que vinham

e não puseram cá os coutos! :) Há coisas que

simplesmente nunca mudam! Enfim, muito se

poderia dizer sobre isto mas mais uma vez: «O

silencio é ouro!». Além disso, a nossa satisfa-

ção ao contemplar a obra feita é tão grande que

se dissipa qualquer vontade de protestar contra

o universo.

Sala de ensaios em Janeiro de 2001.

Fazer obras era uma necessidade, tratava-

se de criar condições dignas para trabalharmos

mas, como já afirmei noutro Tunalidades, uma

parede pintada ou um soalho envernizado é algo
3Obviamente, a ecológica edição on-line também está garantida pois o Tunalidades e o TAUC.net são íntimos amigui-

nhos, aliás irmãos! :)
4Em rigor eu deveria escrever “Boletim lúdico-info-formativo da TAUC” mas tantas letras dariam cabo do cabeçalho!



que passa. Daqui a dias estará tudo na mesma

e ninguém se lembrará como estava reluzente e

limpo depois das obras concluídas.

Como realização pessoal as obras não terão

sido uma grande realização (embora alguns tu-

nos valorizem isso)! As grandes digressões e

outros Projectos são marcos de realização incon-

testavelmente superiores. Para mim, uma rea-

lização verdadeiramente importante é a edição

dos CDs. As salas hão-de voltar a ficar degrada-

das e o actual edifício da A.A.C. há-de ruir mas

muito depois disso ainda alguém poderá ouvir os

acordes e as fífiazitas no CD da Orquestra e tre-

merá de «Meeedo!!» ao ouvir o CD dos RAGS.

Não haveria boa memória que me valesse e me

fizesse auto-perdoar se não gravasse, tendo essa

possibilidade. «Cristina, não vás levar a mal mas

registar é fundamental!».

Muito tempo passou depois do planeamento

inicial destas duas metas (as obras e edição

dos CDs audio)... Agora que finalmente foram

atingidas, aqueles que esperaram poderão dizer,

«Quem espera sempre alcança», mas eu prefiro

dizer «Quando se trabalha, mais tarde ou mais

cedo chega-se lá!».

Capas dos CDs editados em 2001.

É a velha história: «Quem quer, VAI!»

(Aqueles que “só querem”, ficam à espera a ver

o que acontece).

UMA COISA CHAMADA DIRECÇÃO

Redigido numa qualquer noite esquecida de 1999.

Direcção não é tacho. Direcção é trabalho

feito na sombra das horas esquecidas ou p’ra es-

quecer(?). Direcção não serve para tirar curso de

teatro ou representação dramática. Uma direc-

ção nunca deve esperar reconhecimento (espera

vã!). Se trabalhou não fez mais do que a sua

obrigação. Direcção pode ser sacrifícios, abor-

recimentos e coisas adiadas. Direcção pode ser

amargo na frustração ou doce na realização mas

ainda assim «o amargo vem à boca, vingador,

como disse o escritor. . . ». Para uns, direcção é

penacho e a adulação dos caloiros− Deus nos

livre desses! Direcção não é escritório privado

com recursos prontos para usar e abusar.

Enigmático?! Nah! A direcção define o rumo!

Direcção não é tirania mas exige pulso firme

contra a devassa, a alienação e os abusos sobre

os recursos, por parte dos poucos (sempre mui-

tos) que teimam em destruir em segundos o que

leva meses e anos a conseguir− especialmente a

cultura do espaço de trabalho. Direcção também

significa gerir interesses e aturar joguitos de “in-

fluenciação”. Direcção também implica demasi-

adas vezes: aturar bocas, boatos, maledicências,

boicotes e birras e procurar ignorar ou superar

tantas estúpidas pequenices e tacanhices. Numa

direcção podem-se aprender muitas coisas mas

também há quem passe pela água sem se mo-

lhar. Direcção é fundamental para uns e no en-

tanto, para outros, tem uma existência de contor-

nos tão vagos e indefinidos que tange a inexis-

tência. Existe uma direcção mas não existe uma

coisa dicotómica designada “direcção e o resto

do mundo”. Para trabalhar deveríamos ser sem-

pre NÓS e nunca “Ei vós daí direcção!”. Uma



direcção aponta direcções ou simplesmente flui

e vai a reboque, de acordo com a lei da inércia.

O que é para mim direcção? Direcção é neces-

sidade5, é paixão, é loucura, insensatez ou do-

ença. É tudo isto e muito mais. É, para cada um

de nós, aquilo que deixarmos e quisermos que

seja.

«PRIMEIRO QUE TUDO , ESTUDO!»

A maior parte do trabalho de uma Direcção,

não é, nem deve ser limpar salas e reparar tudo

o que está velho e degradado assim como fa-

zer atendimento de alunos e coisas do género.

A direcção aponta e define direcções ou direc-

trizes, o seu trabalho é orientar trabalho: anga-

riar/mobilizar recursos, geri-los, definir objecti-

vos e tentar alcançá-los. Por isso, o trabalho de

direcção deve ser um trabalho essencialmente de

cabeça− estudo, planeamento e orientação da

concretização. O que acontece na T.A.U.C., em

boa parte das coisas, na maior parte das vezes,

é o seguinte: a direcção “faz tudo” e portanto

dispersa-se de tal modo com pequenas coisas

que se “esquece” ou passa ao lado do essencial!

E não adianta dizer que só “faz tudo” porque não

informa ou não mobiliza os outros sócios porque

estes até têm obrigação de se interessarem e pro-

curarem ajudar. Seria porreiro que, sob determi-

nada perspectiva, todos os tunos fizessem parte

da direcção e se auto-mobilizassem para fazer o

trabalho imprescindível mais aquele que quises-

sem inventar. Mas a perspectiva que anima de-

masiadas almas consiste simplesmente em apa-

recer com as malas feitas, no dia e na hora da

colheita dos frutos e ainda assumir que fazem

um grande favor. E tudo o resto? Permanece in-

visível. Enfim, há uma certa “cultura de espaço

tauc-iano” que deveria ser cultivada por todos.

À direcção cabem as tarefas de elaborar

projectos ou planos de actividades, redigi-los,

apresentá-los (com o objectivo de angariar finan-

ciamentos) e depois gerir de acordo com os re-

cursos humanos disponíveis, et.c..

A máquina de escrever (emails?).

Da qualidade das ideias, da sua redacção e apre-

sentação, dependerá a atribuição de apoios fi-

nanceiros. Portanto, oestudo(planeamento es-

tratégico) e aredacçãosão as vertentes funda-

mentais do trabalho directivo. Desnecessário

será dizer que o estudo e a redacção, de coisas

com pés e cabeça, são tarefas que exigem muito

tempo e dedicação.

Uma boa forma de ficar com uma noção do

trabalho desenvolvido pela direcção consiste em

ler os Planos e Relatórios de Actividades e a cor-

respondência enviada. Quem for capaz de o fa-

zer não só aprende com isso, como ganha cons-

ciência do tempo e trabalho investido na redac-

ção de todos esses textos. Depois, poderá reco-

nhecer qual é afinal a vertente mais importante

do trabalho directivo.

DESCE O PANO

E aqui está o prometido “Tunalidades Ilus-

trado” feito com LaTeX! O próximo desafio é

fazer o «Tunalidades B.D.»! Sim, é isso! Pala-

vras para quê? :)

Coimbra, 14 de Junho de 2004
A. C.− Redactor, Tipógrafo, Editor, Ardina e Apanha−Bolas.

5Necessidade que se sente quando nos apercebemos de que as coisas precisam de uma gestão e de um motor inovador.


