Ofício das Artes
Associação para o Ensino, Formação e Desenvolvimento de
Atividades Artísticas

A Ofício das Artes – Associação para o Ensino, Formação e
Desenvolvimento de Atividades Artísticas deu os seus primeiros passos
em Maio de 2013, iniciando o seu percurso com projetos de
desenvolvimento social e local através da Música e seus ofícios.
A Associação, sem fins lucrativos, tem como mote um trabalho de
qualidade que alia o alargamento das perspetivas profissionais,
mobilidade social e artística e desenvolvimentos com foco inicial na
Música e Artes Tradicionais e com vista ao desenvolvimento da região e
situação económica atual.
São projetos da Associação a Escola Profissional para o ensino de
Música, Luthieria e outros cursos profissionais na área artística; o Centro
de Formação de Montemor-o-Novo, e ainda iniciativas socialmente úteis
que contribuem para um envolvimento harmonioso da população.

São exemplos os projetos “Toma Lá Jazz”, “Kind of Blue” e “Construção
de Instrumentos” que utilizam as artes musicais para sensibilizar
diferentes gostos e públicos.
Na Ofício das Artes crê-se que a Música, os Ofícios e as Artes
tradicionais a si associadas desempenham um papel crucial na formação
dos jovens e na consolidação das suas identidades. Existe ainda a
crença de que todos somos verdadeiros aglutinadores de conhecimentos
e competências tanto em contextos formais como informais, bastando
que exista educação nesse sentido.
A Associação pretende assim contribuir para uma mudança eficaz no
processo de ensino e aprendizagem, promovendo parcerias com
Universidades e Instituições privadas e públicas nacionais e
internacionais, na área da Música e Construção de Instrumentos
Musicais, com uma visão sempre projetada para o futuro.
Pensando também no futuro, faz um compromisso de sustentabilidade
ecológica, plantando uma árvore por cada instrumento construído
durante os seus Workshops e Cursos.

Ofício das Artes
Projetos

Escola Profissional
A Ofício das Artes Escola Profissional de Montemor-o-Novo surge como
um dos projetos primordiais da Associação, tendo iniciado com o Curso
de Instrumentista de Jazz em 2015.
Com uma visão inovadora e abrangente no que respeita à forma de
ensino e às opções de Cursos apresentadas – Curso de Instrumentista
de Jazz, Instrumentista de Sopros e Percussão e Construtor de
Instrumentos Musicais -, a Escola assenta nos princípios de
revalorização e preservação do património artístico-cultural.
Oferece aos estudantes com o 9o ano e idade até aos 18 anos um
ensino de qualidade através das melhores práticas pedagógicas e
metodologias de formação mais recentes.
Paralelamente ao ensino de áreas musicais, são lecionadas disciplinas
como Português, História da Cultura e das Artes, Área de Integração,
Educação Física e Física do Som, garantindo aos alunos uma formação
abrangente e equivalente ao 12o ano de Escolaridade.
É promovido e estimulado o pensamento artístico e criativo dos
formandos e garantidos conhecimentos teórico-práticos que lhes
permitem prosseguir para estudos superiores.
A Escola pretende atingir uma posição de referência no universo das
Escolas Profissionais e principalmente nas áreas artísticas com destaque

para a da Luthieria, contribuindo para a consolidação da importância da
construção artesanal de instrumentos de madeira como guitarras, violas
e cavaquinhos.

Centro de Formação
O Centro de Formação Ofício das Artes surge da urgência de formar
profissionais à medida das necessidades da região, através de Ações de
Formação, Formações de Longa Duração (até 3 anos – Cursos EFA e da
tipologia Aprendizagem) e Formações Modulares Certificadas em regime
UFCD (Unidades de Formação de Curta Duração).
Uma das grandes vontades do Centro de Formação é a de reorientar
qualificações de pessoas ativas, apostando na ideia de as especializar
para um maior domínio de atuação na sua área de trabalho ou noutra
considerada mais pertinente.
Paralelamente, e em estreita colaboração com o IEFP, procurará formar
pessoas em situação de desemprego, através de novas qualificações em
função das necessidades diagnosticadas.
Todas as Formações que o justifiquem, funcionam em parceria com
entidades empregadoras detentoras dos equipamentos de que careçam,
como laboratórios, oficinas, lagares ou outros, através de protocolos
para a colaboração e aplicação prática da teoria explorada nos Cursos.
Com sede principal em Montemor-o-Novo, o Centro visa operar não só a
nível local como também noutras localidades que disponham de
instalações para tal, sendo o seu principal objetivo facultar Cursos e
Ações de Formação socialmente úteis que possibilitem gerar emprego e
suprimam as necessidades atuais.

Luthieria na Ofício das Artes
Com a ideia presente de que a Luthieria é uma atividade bastante
especializada e em vias de extinção, a Ofício das Artes decidiu fomentar
o seu ensino e formar uma nova geração de Luthiers onde seja
privilegiada a partilha de experiências e a reflexão entre gerações de
artesãos.
O projeto visa a valorização das Artes Tradicionais, a inserção de Novas
Tecnologias na reparação, restauro e afinação dos instrumentos e
promoção da Cultura Musical entre os mais jovens, bem como a
requalificação desta profissão que reforça os valores de identidade
nacionais associados à preservação da Cultura e Património.
Com o propósito de descobrir, aperfeiçoar e valorizar os talentos
musicais e artesanais da região, a Associação organiza com regularidade
Workshops de Construção, Reparação e Manutenção de instrumentos
musicais sob a direção do (também) Diretor e Professor da Escola, Ulf
Ding.
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