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1. Introdução
O ano de 2018 caracteriza-se pela capitalização da implementação da organização e dos
programas pensados e estabelecidos em 2016 e 2017. Com um projeto e um conjunto
de prioridades agora mais claros para a comunidade e para os seus afiliados, é justo
afirmar que a Sociedade Filarmónica Ermegeirense (SFE) demostra em 2018 a validade
das estratégias aplicadas através do crescimento da sua Escola de música e através do
reconhecimento de entidades privadas e públicas pelo trabalho que tem realizado,
sendo em março a SFE distinguida com o prémio Futuro + do Académico de Torres
Vedras, que destaca anualmente uma instituição torriense que trabalhe em prol da
comunidade e em especial da juventude e que se tem notabilizado no trabalho
desenvolvido ao longo dos anos. É neste contexto que a missão da SFE fica em 2018
clarificada com a disposição dos seguintes objetivos gerais: Promover o ensino da
música, fomentar actividades lúdicas e culturais e participar no desenvolvimento
social da comunidade.
O ano fica também caracterizado por uma melhoria das métricas financeiras do Centro
Social e da sua Cafetaria. Este crescimento explica-se pela consolidação da frequentação
de um público regular (cujo aumento poderá ser explicado pela atenção no
desenvolvimento da qualidade do espaço) e pela abertura alargada ao sábado, durante
o horário de actividade da Escola de música, resultados que vêm provar a importância
de uma estratégia de alinhamento entre as actividades pedagógicas e lúdicas no espaço
do Centro Social da Ermegeira.
É também de referir que 2018 fica marcado pela existência de uma equipa ativa muito
reduzida para a gestão das actividades, nomeadamente a manutenção da abertura
diária da cafetaria do Centro Social, gestão e manutenção do material musical ou até na
organização de atividades lúdicas. A quantidade total de músicos que compõem a Banda
Filarmónica e o rácio de assiduidade na participação das suas actividades continuam a
ser a maior preocupação desta Direção.

2. Direção artística e pedagógica (DAP)
A direção artística e pedagógica é responsável pelo desenvolvimento das actividades da
Escola de Música e da Banda Filarmónica. A DAP é assegurada por Débora Bessa,
maestrina da Banda Filarmónica.

Escola de música
A existência do habitual desalinhamento do ano civil com o ano letivo obriga qualquer
análise ao funcionamento da Escola de Música a ter em conta o fim e o início dos anos
escolares de 2017/2018 e de 2018/2019.
O ano letivo iniciou-se em setembro com 3 novos professores (totalizando-se 8
professores) para as seguintes aulas e instrumentos:
•
•
•

Aulas teóricas (EM1, EM2 e EM3);
Aulas de saxofone;
Aulas de trombone de vara.

A escola de música reiniciou a sua atividade em setembro de 2018 com o seguinte
currículo:
•
•
•
•
•
•
•

Música para bebés;
Iniciação musical I (dos 4 aos 6 anos);
Educação musical I (dos 7 aos 9 anos);
Educação musical II (a partir dos 10 anos);
Educação musical III (dirigido a músicos da banda);
Classe de conjunto (destinado aos os alunos de EM1 e EM2);
Aulas individuais para os seguintes instrumentos: Flauta transversal, clarinete,
saxofone, trompete, trombone de vara, bombardino e percussão.

As incógnitas inerentes à reformulação e reorganização da escola de música em 2017, a
funcionar desde de setembro deste ano no Centro Social da Ermegeira, estavam
essencialmente concentradas no interesse que os novos programas propostos
conseguiriam criar no seio da comunidade e qual seria o número de inscrições e a
assiduidade dos inscritos.

O programa de Música para bebés teve, em 2017, um impacto inicial importante pelo
seu aspeto inovador. Composto por aulas semanais de 45 minutos, esta atividade
dirigida a crianças até 3 anos e respetivos pais demonstrou a extensão radical da
reformulação do contexto pedagógico da nossa escola. Apesar de uma frequentação
inicial de uma média 10 alunos, contámos apenas 3 participantes assíduos no final de
2018, tendo o número de alunos decrescido a partir do inverno de 2017. O facto de a
maioria dos desistentes serem moradores da Ermegeira (coisa que se verifica também
em outras modalidades) mostra que a distância não é um fator principal de resistência
ou de alcançabilidade.

O ano letivo arrancou com 14 novas inscrições, totalizando 29 alunos ativos no final de
2018.
Eis um resumo das principais métricas da Escola de música desde o início do
funcionamento no Centro Social da Ermegeira, tomando em consideração os dois anos
letivos:
•

No total, existiram 44 inscrições e 13 desistência. Uma taxa global de desistência
de 30%.

•

O participação dos alunos mais velhos com modalidade de instrumento
demostrou ser bastante estável entre os dois anos letivos, contando-se 4
desistência num universo de 24 inscrições, uma taxa de 16%;

Tabela 1 – Inscrições desde o início do funcionamento no Centro Social e relação dos
alunos ativos em cada modalidade:

1

Total de inscrições

44

Desistências

13

Ativos no final de 2018 1

31

Música para bebés

4

Iniciação musical

7

Educação musical I

6

Educação musical II

6

Educação musical III

6

Dos quais com aulas de Instrumento

20

Dos quais na Classe de conjunto

14

Alunos com pelo menos uma mensalidade paga nos últimos três meses de 2018.

É de referir o facto de a maioria das inscrições registadas no início do ano letivo de
2018 terem sido fomentadas pelo trabalho de divulgação realizado durante o verão,
através das seguintes actividades e parcerias:
Data

Atividade

Descrição

Localidade

01-06-2018

Aula de divulgação

Divulgação.

Maxial

10/06/2018

Workshop de música eletrónica

Aula de experimentação

Ermegeira

24/06/2018

Aula de divulgação

Divulgação.

Ramalhal

01/07/2018

Música para bebés

Marteleira

08/07/2018

Actividades de fim de ano

Aula em piscina / parceria com a
ACSM.
Actividades para alunos da escola.

11/07/2018

Actividades de divulgação

Divulgação / parceria com Junta de
Freguesia de Maxial e Monte
Redondo.

Ermegeira

Ermegeira

Na nossa análise contínua para a identificação e colmatação de fatores de desistência
dos alunos, foi necessário no início de 2018 colocar em questão as condições oferecidas
para a elaboração das aulas e aplicar soluções para garantir um maior conforto dos
nossos alunos (e respetivos pais no caso das aulas de Música para bebés e Iniciação
musical). Sendo o problema mais evidente o da falta de aquecimento nas salas de aulas
durante o Inverno, foi colocado um aquecedor a gás na sala 2 (oferecido por uma sócia)
no início do ano e adquirido um segundo aquecedor no final do mesmo ano para se
melhorar as condições dos espaços utlizados. O material passou também a ser utilizado
na cafetaria quando necessário, sendo a totalidade dos custos operacionais dos
equipamentos inseridos nas suas despesas de funcionamento.

Para o investimento contínuo da Escola de música, foi realizada em 2018 a compra de
instrumentos de percussão para as turmas da escola e feita a reparação de vários
instrumentos de sopro destinados a alunos ou a músicos da banda para que estes
possam ceder os seus instrumentos aos novos alunos numa lógica de redistribuição do
material. O montante investido ascende a um total de 2650€.

É também de referir que as aulas de Educação musical III, destinadas aos músicos da
Banda Filarmónica, são gratuitas, entrando na lógica de redistribuição dos lucros das
atuação realizadas pela banda que tenham contratação paga. As aulas realizadas e
oferecidas em 2018 para os músicos tiverem um custo direto de 1392€.

Banda de música
Momentos mais importantes:
•

Concerto de celebração da obra de Álvaro Reis com a Banda Comércio e Indústria
de Caldas da Rainha no Teatro-Cine de Torres Vedras, com o apoio da Câmara
Municipal de Torres Vedras (CMTV);

•

Participação no Concerto de Bandas Francisco Rosa Mendes, em Arruda do
Vinhos;

•

Atuação de um quinteto da SFE na Festa do Outono de Serralves, no Porto, em
parceria com a CMTV;

•

Parceria com o Académico de Torres Vedras (ATV) para uma concerto musicado.

Eis a lista completas das atuações da Banda Filarmónica e dos grupos musicais e
ensemble:
Data

Atuação

Tipo de atuação

Localidade

Músicos

10-02-2018

Carnaval de Torres Vedras

Desfile

Torres Vedras

N/D

12-02-2018

Carnaval de Torres Vedras

Desfile

Torres Vedras

N/D

13-02-2018

Carnaval de Torres Vedras

Desfile

Torres Vedras

N/D

11-03-2018

Concerto aniversário SFE

Concerto

Ermegeira

N/D

25-03-2018

Procissão em Matacães

Procissão

Matacães

22

30-03-2018

Procissão em Varatojo

Procissão noturna

Varatojo

25

07-04-2018

Concerto

Torres Vedras

27

25-04-2018

Concerto de celebração da
obra de Álvaro Reis
Concerto de 25 de abril

Concerto

Carvoeira

N/D

27-05-2018

Concerto Sons de Cá

Concerto

Torres Vedras

24

17-06-2018

Festa de Matacães

Peditório / Procissão

Matacães

24

15-07-2018

Festa de Abrunheira

Peditório / Procissão

Abrunheira

27

20-07-2018

Concerto Onda de Verão

Concerto

Santa Cruz

31

29-07-2018

Festa de Póvoa de Penafirme

Peditório / Procissão

Póvoa de Penafirme

24

05-08-2018

Festa de Colaria

Procissão

Colaria

25

11-08-2018

Encontro de bandas

Arruda dos vinhos

31

29-09-2018

Concerto de bandas Francisco
Rosa Mendes
Quinteto SFE em Serralves

Ensemble / parceria

Porto - Serralves

5

30-09-2018

Quinteto SFE em Serralves

Ensemble / parceria

Porto – Serralves

5

21-10-2018

Cinema musicado

Projeto / Parceria

Ermegeira

10

11-11-2018

Quinteto SFE

Apontamento musical

Torres Vedras

5

02-12-2018

Filarmonias de Natal

Animação de rua

Torres Vedras

13

08-12-2018

Filarmonias de Natal

Animação de rua

Torres Vedras

10

09-12-2018

Filarmonias de Natal

Animação de rua

Torres Vedras

12

22-12-2018

Filarmonias de Natal

Animação de rua

Torres Vedras

12

23-12-2018

Concerto de Natal

Concerto e audições

Ermegeira

25

Lista das actividades lúdicas e pedagógicas organizadas para os músicos da banda e
alunos da escola:
Data

Atividade

Nota

07-04-2018

Jantar para a banda.

29-04-2018
06-04-2018

Passeio em Belém e concerto nos Dias de
Música do CCB.
Concerto no Teatro-Cine de Torres Vedras.

Com a banda Comércio e Indústria de
Caldas da Rainha antes do Concerto de
celebração da obra de Álvaro Reis.
Passeio e oferta de bilhetes para concerto
no CCB.
Voice´n´Combo – Standards do séc. XX.

17-06-2018

Almoço para a banda.

31-07-2018

Cinema.

21-10-2018

Almoço para o grupo.

14-12-2018

Concerto no Teatro-Cine de Torres Vedras.

No Centro Social durante a atuação para a
Festa de Matacões.
Oferta de bilhetes para filme musical Mama
mia 2.
Atividade / evento Cinema musicado.
Oferta de bilhetes para concerto Natal com
Voice’n’Combo.

Devem ser salientados, pela sua importância, os seguintes momentos:
•

O encontro de bandas realizado em Ribeira Ruiva, antecedido por um almoço de
convívio em Constância oferecido para toda a banda e onde também
participaram os membros da nossa comunidade que acompanharam a banda. As
vagas para o almoço e a viagem de autocarro foram distribuídas através da
organização de inscrições;

Gestão dos recursos
São considerados recursos os instrumentos e materiais musicais, partituras, fardas e
toda a infraestrutura que permite o desenvolvimento das actividades pedagógicas e
lúdicas programadas e geridas pela DAP.
No contexto do desenvolvimento de um projeto de longo prazo que investe na formação
de músicos que poderão ter uma participação ativa nas actividades da Banda
Filarmónica, é da maior importância garantir o correto armazenamento e manutenção
adequada do material no sentido de diminuir os custos com reparações que possam ser
evitadas e garantir a disponibilidade dos instrumentos. Com o crescimento do programa
de Iniciação musical e com o consequente aumento de potenciais alunos de
instrumento, a existência de um plano para a gestão destes recursos é hoje um
elemento fundamental.

Esta gestão foi materializada em 2018 através das seguintes ações:

•

Centralização do armazenamento dos instrumentos musicais em reserva no
Centro Social da Ermegeira;

•

Identificação, inspeção e catalogação dos instrumentos musicais;

•

Aplicação de medidas técnicas no armazenamento dos instrumentos (desmontar
de peças móveis, aplicação de lubrificantes, etc.). É de referir que as ações
aplicadas em 2018 foram as mínimas, devendo existir no próximo ano um foco
muito maior no cuidado destes recursos. Apesar de trata-se de uma tarefa pouco
exigente em tempo, a existência de um responsável ou voluntário por este
trabalho de manutenção deve ser considerada essencial e urgente;

•

Conclusão da centralização, organização e catalogação do arquivo musical. Trata
de um marco muito importante para a gestão do património da SFE e para a
garantia da preservação do seu legado cultural. O arquivo musical é também um
importante ativo para o desenvolvimento das atividades da Banda Filarmónica,
podendo a aquisição de novos peças ser bastante dispendiosa;

•

Limpeza e arrumação do sótão sul do Centro Social para armazenamento de uma
parte do arquivo de documentos financeiros;

•

Preparação da reabilitação do sótão sul para a realização de aulas de música,
através da instalação prevista de uma escada de madeira para o seu acesso. A
escada de madeira será instalada em 2019 e será oferecida através de uma
pareceria.

3. Centro Social
O Centro Social da Ermegeira (CSE) manteve o seu compromisso de disponibilizar,
diariamente, um espaço de encontro e de lazer à nossa comunidade.

Cafetaria
O funcionamento da cafetaria continuou a ser assegurado por uma equipa de sócios
voluntários.
É de referir a dificuldade do funcionamento deste modelo com uma equipa constituída
por apenas 4 pessoas para assegurar a abertura 7 dias por semana.
Os lucros da cafetaria reverteram integralmente ao funcionamento do Centro Social e à
gestão do edifício.

Eventos, espetáculos e utilização do espaço
Lista dos eventos culturais e lúdicos organizados no Centro Social da Ermegeira:
Nº Data

Evento / espetáculo

Nota

1

11-03-2018 Concerto de aniversário da SFE.

2

07-04-2018 Jantar de bandas.

3

10-06-2018 Worshop de música electrónica.

4

23-06-2018 Arraial de S. João

5

26-06-2018 Sessão de cinema.

No contexto do “filmes com grandes bandas sonoras”.

6

21-10-2018 Cinema musicado.

Pareceria com o ATV e Charlie Manchini.

7

14-12-2018 Festa de Natal das crianças da freguesia.

Org. Junta de Freguesia Maxial e Monte Redondo.

8

23-12-2018 Concerto de Natal da SFE.

Com lanche comunitário oferecido pelos sócios.

Com a banda Comércio e Indústria de Caldas da
Rainha antes do Concerto de celebração da obra de
Álvaro Reis.

Como é habitual, a sala de espetáculo do CSE recebeu os ensaios semanais e ensaios de
naipe da Banda filarmónica.

Obras e gestão do património
As obras para a reparação das infiltrações do telhado do Centro Social estão na sua fase
final, faltando a substituição das placas do teto falso. É necessário relembrar que as
obras em questão deveriam ter sido finalizadas durante o ano de 2018, existindo um
forte atraso em relação ao planeamento inicial acordado com o empreiteiro da obra.

Na parte inferior do Centro Social habitualmente aberta aos sócios (cafetaria e sala de
estar), foram mais uma vez adquiridos equipamentos destinado a modernização e
higienização das casas de banho como também se procedeu a continuação da
actualização da iluminação para lâmpadas de baixo consumo (LED) e de maior eficiência
luminosa, tanto no interior do edifício com no exterior.

Projetos
Parque verde
No final do ano, foram plantadas as primeiras árvores do projeto para a criação de um
Parque Verde nos terrenos da SFE. As árvores foram cedidas através do programa
nacional de reflorestação nacional, fomentado no nosso concelho pela Câmara
Municipal de Torres Vedras. Recebemos através desta iniciativa 50 árvores, das quais 30
foram plantadas.
Procedeu-se igualmente à identificação da área descrita no plano inicial, fechando-se o
seu acesso com a colocação temporária de fitas de sinalização.
No mesmo contexto, durante o mês de setembro e outubro foram recolhidas a
semeadas bolotas de carvalho e sobreiro para a sua germinação.
O espaço do Parque de jogos infantil também mereceu a nossa atenção tendo sido
removidos detritos e colocado um caixote de lixo para utilização do público.
Biblioteca e ludoteca
Através da doação por parte de sócios e membros da comunidade, a biblioteca e
ludoteca do Centro Social foi criada no seu espaço. As prateleiras disponíveis
inicialmente para o projeto tornaram-se hoje insuficiente, estando uma centena de
livros armazenados à esperem de ser catalogados e disponibilizados.
Isolação sonora para salas de estudo
Através da doação de caixas de ovos por parte de sócios e membros da comunidade,
pretendeu-se com este projeto recolher o material suficiente para a isolação acústica da
antiga sala de jogos, criando-se desta forma mais um espaço para o estudo da música.

4. Comunicação
O departamento de comunicação, em 2018 gerido essencialmente por dois membros da
banda filarmónica, surgiu em 2017 da necessidade de partilhar de uma forma
consistente a missão e as actividade da SFE, tanto através de meios físicos como digitais,
e desta forma envolver sistematicamente a comunidade, encontrar novos alunos e
sócios, aumentar a equipa de voluntários e participar na valorização do trabalho das
bandas e sociedades filarmónicas a nível local e nacional.

Redes sociais e meios digitais
A área de comunicação foi responsável pela elaboração do novo website da SFE, lançado
em setembro de 2018, tento como principal objetivo a criação de um suporte de
qualidade para a divulgação dos programas da Escola de música nas campanhas
publicitárias realizadas no mesmo mês.
Este grupo de trabalho manteve uma presença contínua da SFE nas redes sociais,
divulgando sistematicamente todos os seus eventos e as suas iniciativas.

Publicações e parcerias
Durante o verão de 2018, criou-se a Agenda Útil, um panfleto distribuído no Centro
Social e na Ermegeira contendo informações sobre as actividades da SFE, eventos locais
e informações acerca do calendário desportivo e televisivo. A criação e distribuição de
um suporte físico com estas informações respondeu à necessidade de existir uma via de
comunicação que pudesse chegar a todas as faixas etárias da nossa comunidade. Com
uma tiragem de 150 exemplares, a Agenda Útil foi distribuída durante três meses, tendo
sido a sua produção parada devido a aplicação de recursos em outras prioridades, sendo
o tamanho da equipa de voluntários para a criação desta publicação insuficiente.
O ano fica também marcado pela criação de uma vontade clara para o estabelecimento
de parcerias com empresas ou instituições que tenham um papel ativo em projetos da
SFE. Contamos no final do ano três parcerias com empresas locais que ajudaram ou que
estabeleceram protocolos concretos em troca de referências publicitárias nos nossos
meios de comunicação e eventos, estando o logotipo de cada empresa presente no
nosso website.

5. Departamento administrativo e financeiro (DAF)
Processos concluídos
O processo de centralização das contas bancárias e da gestão dos recursos financeiros
da SFE foi concluído em 2018, existindo desta forma apenas uma conta bancária e uma
gestão centralizada.

