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Cultura e
Desporto

para todos”

Surge assim a banda, que cresce até aos dias de hoje a par
equipados com o essencial para a prática letiva mas sempre na
com a vertente desportiva, sempre voltada para a comunidade e foi
perspetiva do melhoramento.
naturalmente qua apareceu o ensino da música e da dança. Nas
Um dos eventos mais importantes realizados é o «Tomarimduas últimas décadas, e dada a sua forte
bando», o mais importante de Portugal
implantação na comunidade local, comee de referência mundial. Nasceu de uma
çou a emergir a necessidade de dar resideia do professor Luís Ferreira, diretor
A Associação Sociedade
posta a novas exigências. Assim, o leque
pedagógico da música e diretor artístico do
de atividades foi crescendo e, atualmente,
festival, e já recebeu os nomes mundiais
Filarmónica Gualdim Pais
para além da banda filarmónica, funciona
mais sonantes a tocar em Tomar. “É um
é uma entidade com 141
uma Escola Vocacional de Música e uma
festival diferente em que esses músicos
anos e nasceu de uma
Escola Vocacional de Dança com alvará do
profissionais passam dias com os miúdos
Ministério da Educação. Na área desportiva
a ensinar workshops de forma gratuita”,
associação já existente em
funcionam as modalidades de ginástica,
sublinha o dirigente. Todos os anos, na
Tomar, estando voltada
judo e natação com resultados de exelencia
parte da dança, realizam sempre um ou
para o povo e para uma
e atletas Olímpicos. Para tornar possível a
dois espetáculos no encerramento do ano
manutenção de todas estas áreas de ativiletivo. Este ano, dia 16 de fevereiro, vai ser
maneira diferente de fazer
dade, a instituição construiu uma nova sede
a primeira parte de um espetáculo que se
cultura.
social que foi inaugurada em 1988. A área
pretende mais abrangente, que visa colocar
social é outra vertente a que a instituição
os dançarinos de todas as idades a fazer
tem dedicado grande carinho, mantendo
um espetáculo para a comunidade. Para
em atividade um Centro de Atividades de
além disso, realizam audições trimestrais,
Tempos Livres vocacionado para crianças que frequentam o 1º
o concerto de ano novo e assinalam as datas festivas com eventos
ciclo de escolaridade.
em parceria com o Município e a Santa Casa da Misericórdia.
Como nos explica Alexandre Antunes, presidente da associaPara o futuro, a grande preocupação e a colocação dos proção, “os nossos valores e missão é «cultura e desporto para todos»,
fessores e essa clarificação passa por ser um sonho, uma vez que
independentemente de terem ou não posses. Até há poucos anos,
impede projetos a longo prazo. Não obstante, pretendem “consolidar
os músicos da banda eram formados por outros músicos e, ainda
o «Tomarimbando», que já vai para a 12ª edição, e fazer um festival
hoje, temos as mais diversas valências, não havendo ninguém que
de dança nos mesmos moldes, para mostrar que temos qualidade
deixe de estar ou frequentar uma atividade por dificuldades. O outro
na arte que os nossos alunos produzem”, conclui Alexandre Antunes.
grande valor é fazer com qualidade, que é o que sempre exigimos
aos diretores pedagógicos.”
Como projeto educativo, o objetivo é ter uma escola onde
consigam ensinar desde a iniciação até ao ensino superior. Este
ano já conseguiram colocar o ensino secundário em funcionamento,
dando um passo em frente nesse objetivo. Lecionam, na música,
desde a iniciação, passando pelo básico, secundário e regime livre.
Na dança, começam na pré-iniciação até ao secundário, em igual
contexto, regendo-se pelo programa nacional, englobando a técnica
de dança clássica, contemporânea e expressão criativa.
“Acreditamos que fazemos um ensino de qualidade, em parceria com os agrupamentos, e cerca de 80% das crianças das turmas
no regime articulado são as com melhor aproveitamento”, explica
o diretor. “Esta oferta educativa é benéfica para o aluno porque
desde cedo desenvolvem uma atividade que exercita o cérebro
e o faz pensar noutros parâmetros: tira-os do espaço da escola e
prepara-os”, acrescenta.
Em termos de instrumentos lecionam todos os de música
clássica, a cerca de 300 alunos, contando com 30 docentes. Estão

