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Projeto 

Intercâmbio cultural entre a Banda Filarmónica de São Brás de Alportel com a 
Harmonie des Mineurs - Centre Musical Municipal de Roche la Molière, França 

 

Tema central: Intercâmbio cultural e musical de âmbito internacional 

Associação dinamizadora: Associação Cultural e Recreativa Escola de Música 

Sambrasense - ACREMS (Banda Filarmónica de São Brás de Alportel) 

Período de realização: 10 a 15 de Julho de 2019 

Local: Roche la Molière, Saint-Étienne, França 

 

2 - Objetivos 

- aprofundar e dar continuidade ao intercâmbio cultural e musical entre as bandas 

filarmónicas de São Brás de Alportel e Harmonie des Mineurs; 

- estabelecer laços culturais e sociais entre escolas de música de Portugal e França; 

- participar nas celebrações oficiais do 14 de Julho (dia da Bastilha) em Roche la Molière; 

- divulgar o ensino da música e a tradição filarmónica portuguesa além-fronteiras; 

- trocar experiências pedagógicas e de performance entre escolas de música e 

agrupamentos musicais; 

- reforçar a noção da música como linguagem universal e unificadora dos povos; 

- reforçar a aprendizagem musical através de processos educativos não formais, 

designadamente interculturais; 

- conhecer novas realidades sócio-culturais; 

- estabelecer laços de proximidade com a comunidade portuguesa da região de Saint- 

-Étienne; 

- facilitar o relacionamento de músicos portugueses com músicos de outros países. 

 

3 - Fundamentação 
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A Banda Filarmónica de São Brás de Alportel teve o seu início, como projeto 

de banda filarmónica, em 2006 e realizou a sua primeira atuação em março 

de 2007. Desde aí, evoluiu, cresceu e tem vindo a formar músicos (na sua maioria jovens) 

para consolidar a  

 

 

 

banda. Realiza e organiza concertos, atividades pedagógicas na área da música, desfiles 

e procissões, dentro e fora do concelho. 

Além da banda filarmónica, mantém em funcionamento uma escola de música com três 

professores que ensinam instrumentos de sopro e percussão, dinamiza o projeto 

pedagógico “A Banda vai à Escola”, em parceria com agrupamento de escolas e município 

(único projeto do género na região do Algarve) e apoia o grupo Young Melody (criado em 

2017), composto por jovens músicos da banda. Atualmente é composta por 28 músicos 

oriundos de São Brás de Alportel, Faro, Loulé, Tavira, Olhão e Albufeira, bem como 

residentes estrangeiros que vivem no Algarve. Conta ainda com a colaboração dos 

professores da escola de música e de cerca de 13 músicos externos que a auxiliam, de 

forma regular, nas atuações. Em média, a banda efetua cerca de 18 atuações por ano. Para 

garantir esta regularidade, realiza cerca de 35 a 40 ensaios por ano. 

A visibilidade da banda alicerça-se na sua atividade desenvolvendo parcerias com 

Município de São Brás de Alportel, Fundação Inatel, Santa Casa da Misericórdia de São 

Brás de Alportel, Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e Banda da Sociedade 

Filarmónica Artistas de Minerva de Loulé, Banda de Nª. Sra. de la Cinta (Huelva) e Centre 

Musical Municipal de Roche la Molière (Harmonie des Mineurs). 

Quanto ao intercâmbio com Roche la Molière e a mais que centenária Harmonie des 

Mineurs, iniciou-se em 2015 a partir da ideia de um natural de São Brás – Miguel Dias – 

que habita em Roche la Molière e manifestou o desejo de unir a sua terra de origem e 

aquela em que vive. Lançado o desafio às duas escolas de música/bandas, iniciaram-se os 

contactos para atingir esse objetivo junto dos municípios que abraçaram o projeto. 
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Seguiram-se três intercâmbios musicais e culturais entre pequenas 

delegações da Filarmónica de São Brás de Alportel, a Harmonie des Mineurs 

e o Centre Musical Municipal de Roche la Molière, e, em 2018, realizou-se um quarto 

intercâmbio com a deslocação de 30 músicos da Harmonie a São Brás, de modo a ter 

contacto com as nossas tradições musicais e participar na Festa da Tochas 

Floridas/Procissão da Aleluia. Para completar este ciclo de intercâmbios, queremos levar a 

Filarmónica de São Brás de Alportel a Roche la Molière em 2019, algo muito ansiado por 

todos os envolvidos em Portugal e França. 

 

 

 

 

 

4 - Público-Alvo 

- Músicos, alunos, professores e diretores da ACREMS/Banda Filarmónica de São Brás 

de Alportel; 

- Músicos, professores e diretores da Harmonie des Mineurs; 

- Alunos e professores do Centre Musical Municipal de Roche la Molière; 

- Autoridades locais de São Brás de Alportel e Roche la Molière; 

- Habitantes de Roche la Molière; 

- Comunidade portuguesa de Roche la Molière e região de Saint-Étienne; 

- Autoridades consulares portuguesas na região de Saint-Étienne. 

 
5 - Formato do Evento 
- Data: 10 a 15 de julho de 2019 

- Local: Roche la Molière, Lyon e Saint-Étienne. 

- Atividades: celebração do 14 de Julho, concertos, trocas pedagógicas e formativas, 

ensaios, visitas culturais. 

- Programa: está ainda em definição o programa detalhado. 
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6 - Plano de Merchandising 
T-shirts alusivas ao evento e com publicidade às entidades apoiantes para uso dos 

intervenientes.  

 

 

7 - Plano de Divulgação 
Nota de imprensa a divulgar o evento e todos os apoios, em Portugal e França. 

Divulgação nas redes sociais utilizadas pela Banda Filarmónica de São Brás de Alportel 

(Facebook e Instagram). 

 

8 - Orçamento previsto 
O orçamento prevê apenas as viagens, pois o alojamento e alimentação dos cerca de 35 

músicos é da responsabilidade da entidade recetora em França (Harmonie des Mineurs). 

No entanto, há que ter em conta de que se trata de uma viagem em época alta e que implica  

 

 

o transporte de instrumentos musicais de grande volume, o que a torna mais cara. De 

acordo com algumas pesquisas feitas em companhias aéreas, e partida de Faro para Lyon, 

o orçamento previsto é o seguinte: 

- cerca de quatrocentos euros por passageiro (bilhete de ida e volta e taxas de bagagem 

incluídas) num total de catorze mil euros para os 35 membros da comitiva. 

 
 


