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Relatório de atividades - 2019
1. Introdução
O ano de 2019 é caracterizado pela capitalização das estruturas estabelecidas nos
últimos dois anos para o desenvolvimento de uma escola de música capacitada por
ideias e pedagogias atualizadas. É justo afirmar que existiu em 2019 um avanço no
objetivo de usarmos os nossos recursos humanos, logísticos e financeiros da forma mais
eficiente possível e no sentido da nossa missão. Com um projeto e um conjunto de
prioridades que pensamos serem cada vez mais claros para a comunidade e para os seus
afiliados, a Sociedade Filarmónica Ermegeirense (SFE) continuou em 2019 a trabalhar
afincadamente na sua missão: Promover o ensino da música, fomentar atividades
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 ano providenciada por uma diminuição dos custos em
investimentos em material para o espaço. Esta consolidação explica-se também pelo
aumento de utilização ao sábado, durante o horário de atividade da Escola de música,
resultados que vêm provar mais uma vez a importância de uma estratégia de
alinhamento entre as atividades pedagógicas e lúdicas no espaço do Centro Social da
Ermegeira.

É também de referir que 2019 fica, pelo segundo ano, marcado pela existência de uma
equipa ativa muito reduzida para a gestão das atividades, nomeadamente a
manutenção da abertura diária da cafetaria do Centro Social, gestão e manutenção do
material musical e na organização de atividades lúdicas. A quantidade total de músicos
que compõem a Banda Filarmónica e o rácio de assiduidade na participação das suas
atividades principais continuam a ser uma das maiores preocupações desta Direção.
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2. Direção artística e pedagógica (DAP)
A direção artística e pedagógica é responsável pela definição das atividades da Escola de
Música, pelo desenvolvimento do plano pedagógico e pela coordenação da equipa de
professores. Faz também parte da missão da DAP pensar a relação entre Escola de
Música e Banda Filarmónica e propor uma visão estética para o trabalho artístico
realizado no seio da SFE. A DAP é assegurada pela Débora Bessa.

Escola de música
O habitual desalinhamento do ano civil e do ano letivo obriga qualquer análise ao
funcionamento da Escola de Música a ter em conta o fim e o início dos anos escolares
de 2018/2019 e de 2019/2020.

A consolidação das atividades da escola de música foi em 2018 a prioridade da
Sociedade Filarmónica Ermegeirense. Com uma missão focada no ensino da música e no
crescimento a médio e longo prazo dos elementos da banda filarmónica, as mesmas
prioridades foram observadas em 2019, sendo a grande maioria das horas de trabalho
e de voluntariado observadas durante o funcionamento da escola, aos sábados, no
Centro Social da Ermegeira.

O ano letivo iniciou-se em outubro com algumas reorganizações a nível das aulas
lecionadas, sendo as mais importantes a reformulação das aulas de música para bebés
num formato mensal gratuito (todos os primeiros sábados do mês) e a divisão da Classe
de conjunto em duas aulas diferentes.
É de referir que o período de inscrições para o novo ano letivo foi devidamente
preparado através de um trabalho de divulgação realizado em setembro que consistiu
na distribuição de cartazes e folhetos informativos pelas escolas primárias existentes na
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freguesia de Maxial e Monde Redondo, Ramalhal, Santa Maria, São Pedro e Matacães.
Uma campanha de publicidade nas redes sociais foi também promovida.

No dia 29 de setembro foi organizada a primeira reunião de pais dos alunos da escola
de música, no Centro Social da Ermegeira. A sessão serviu para dar mais informações
aos encarregados de edução sobre o nosso projeto pedagógico e sobre os benefícios da
música, assim como para partilhar e validar questões de ordem logística. A reunião foi
organizada pela DAP e apresentada pela Débora Bessa.

A escola de música reiniciou a sua atividade em outubro de 2019 com o seguinte
currículo:
•

Música para bebés (mensal);

•

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 I (destinado aos alunos de EM1);

•

Classe de conjunto II (destinado aos alunos de EM2);

•

Aulas individuais para os seguintes instrumentos: flauta transversal, clarinete,
saxofone, trompete, trombone de vara, bombardino e percussão.

O ano letivo de 2019/2020 iniciou-se com 4 novas inscrições, totalizando 27 alunos
ativos no final de 2019, menos 2 do que em 2018, sendo a diferença explicada por
desistências em iniciação musical e pelo fecho da turma de música para bebés, cujos
alunos passam a não estar contabilizados na nossa lista devido a natureza mensal e
gratuita da aula (apresar de continuar a existirem os necessários registos de
participação).
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O ano letivo de 2018/2019 terminou oficialmente no dia 28 de julho com a 2º audição
dos alunos da escola de música da SFE, que viu este ano o seu público mais do que
dobrar em relação à 2018, dando desta forma confiança ao trabalho realizado por toda
a nossa comunidade musical.

Eis o resumo das principais métricas da Escola de música, tomando em consideração as
métricas ocorridas em 2019:

•

No total, existiram 15 inscrições e 3 desistência, todas da turma de Iniciação
Musical. Uma taxa global de desistência de 20%, menos 10% do que no ano de
2018;

•

A participação dos alunos mais velhos com modalidade de instrumento continua
a ser estável entre os dois anos letivos, não tendo havido desistências no ano de
2019;

•

Foram lecionadas durante o ano 788 aulas na escola de música da SFE, num total
de 672 horas de trabalho para os 9 professores que contribuíram com a sua
experiência e dedicação;

•

O programa mensal de Música para bebés (que começou em novembro de
2019), registou os seguintes participantes:

Data
Participantes
02/11/2019
3
07/12/2019
7
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Eis a representação numérica dos alunos inscritos na escola de música por modalidade
e o tempo de aulas gerado pelos alunos em aulas individuais e em aulas conjuntas:

Alunos
Modalidade
MB
IM
EM A
EM B
EM C
EM D

27
Tempo aula
de turma (h)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Banda
Adaptado
Conjunto A
Conjunto B

0,75
0,75

Total tempo
individual (h)

Alunos

0,00
4,50
3,75
6,00

0
4
0
7
5
7

2,00
1,00

3
1
7
12

Os tempos apresentados na tabela em cima apenas tomam em consideração as aulas
pagas aos professores profissionais, sendo excluído o tempo das aulas dos alunos de
Fabion Marques (4h30), sendo este último professore voluntário e por isso não
remunerado. Este tempo deverás ser tomado em consideração na criação de futuros
orçamentos sendo provável que parte destas aulas sejam lecionadas por um professore
contratado.

Até ao final de 2019, do total de alunos inscritos, 24 pagam mensalidades, valor que
ascende a um total de 270€ por mês e que é inteiramente dedicado ao funcionamento
da escola. As aulas de Educação musical III, destinadas aos músicos da Banda
Filarmónica, são gratuitas. As aulas realizadas e oferecidas em 2019 para os músicos
tiverem um custo de 1026€, menos 366€ do que no ano 2018 pelo facto de os músicos
da banda filarmónica terem comparecido a menos aulas.

5

Banda de música
Destacamos os momentos e as atuações mais relevantes do ano de 2019:
•

Concerto de comemoração do 25 de abril, realizado no Centro Social da
Ermegeira, sendo este um dos eventos oficiais das comemorações a nível do
concelho de Torres Vedras. O espetáculo contou com a participação da SFE e da
Sociedade Filarmónica Incrível Aldeiagrandense, que atuaram individualmente e
em conjunto;

•

Primeira participação ao Enterro de Carnaval de Torres Vedras;

•

Apresentação de um Concerto Orientado para a festa de aniversário com
conteúdo original e repertório clássico;

•

Por sugestão da nossa instituição, organização de um concerto no evento Oeste
Infantil numa estratégica de divulgação para a escola de música. O concerto
contou com a participação de alunos da escola;

•

Convite pela Fundação INATEL para a atuação durante a Final Nacional de
Futebol 11, no Parque de Jogos 1º de Maio, em Lisboa;

•

Anulação do evento Concerto de Bandas Francisco Rosa Mendes em Arruda do
Vinhos por motivos técnicos alheios à organização. É relevante notar que este
imprevisto impactou o planeamento dos ensaios e fomentou a criação de um
plano de trabalho alternativo. É de referir a participação do presidente da
direção e da maestrina às reuniões de participação que aconteceram em Arruda
dos Vinhos nos dias A SFE é convidada para a edição de 2020;

•

Segunda parceria com o Académico de Torres Vedras (ATV) para um concerto
musicado em Santa Cruz com o músico Charlie Mancini;
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•

Atuação da banda na Procissão da Ermegeira;

•

Entrada de um novo músico para a banda filarmónica no concerto de Natal:
Martim Fontes (flauta transversal).

Eis a lista completa das atuações da Banda Filarmónica e dos grupos de música, com a
quantidade de músicos, número que inclui músicos externos:

Data

Atuação

Tipo de atuação

Localidade

Músicos

02/03/2019

Carnaval de Torres Vedras

Desfile

Torres Vedras

16

04/03/2019

Carnaval de Torres Vedras

Desfile

Torres Vedras

16

06/03/2019

Enterro do Carnaval de Torres

Desfile

Torres Vedras

14

17/03/2019

Concerto de aniversário

Concerto

Ermegeira

25

14/04/2019

Procissão em Matacães

Procissão

Matacães

17

19/04/2019

Procissão do Senhor Morto

Procissão

Varatojo

24

24/04/2019

Concerto

Ermegeira

26

25/04/2019

Concerto comemoração 25 de
abril
Cerimónia do 25 de abril

Apresentação

Maxial

19

12/04/2019

Festa de Monte Redondo

Festa

Monte Redondo

21

01/06/2019

Concerto Oeste Infantil

Concerto

Torres Vedras

27

09/06/2019

Concerto para a Inatel

Apresentação

Lisboa (Alvalade)

23

16/06/2019

Festa de Matacães (manhã)

Festa

Matacães

21

16/06/2019

Festa de Matacães (tarde)

Festa

Matacães

22

14/07/2019

Festa de Abrunheira (manhã)

Festa

Abrunheia

21

14/07/2019

Festa de Abrunheira (tarde)

Festa

Abrunheia

24

19/07/2019

Concerto Onde de Verão

Desfile

Santa Cruz

23

28/07/2019

Póvoa de Penafirme (manhã)

Festa

Póvoa de Penafirme

24

28/07/2019

Póvoa de Penafirme (tarde)

Festa

Póvoa de Penafirme

25

04/08/2019

Procissão em Colaria

Procissão

Colaria

21

13/08/2019

Cinema musicado (ATV)

Parceria

6

01/09/2019

Ermegeira

Procissão e animação

Aeroclub Torres
Vedras
Ermegeira

08/09/2019

Festa do Ramalhal

Procissão e concerto

Ramalhal

26

10/11/2019

Desfile

Torres Vedras

22

29/11/2019

Festa da Cidade de Torres
Vedras
Filarmonias de Natal

Apresentação

Torres Vedras

17

01/12/2019

Filarmonias de Natal

Apresentação

Torres Vedras

9

08/12/2019

Filarmonias de Natal

Apresentação

Torres Vedras

13

15/12/2019

Filarmonias de Natal

Apresentação

Torres Vedras

10

22/12/2019

Concerto de Natal

Concerto

Ermegeira

22

26
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Lista das atividades lúdicas e pedagógicas organizadas para os músicos da banda e
alunos da escola:
Data

Atividade

Nota

03-02-2019

Almoço de novo ano dos músicos da banda
e dos voluntários do Centro Social.
Passeio em Belém e concerto nos Dias de
Música do CCB.
Visita ao Palácio Nacional de Mafra.

Restaurante Solar Dona Isabel

28-04-2019
18-05-2018

Passeio e oferta de bilhetes para o concerto
de encerramento.
Dia Internacional dos Museus e Noite dos
Museus.

Recursos humanos e organização da equipa da DAP
A ano de 2019 fica também marcado pela necessidade de existir uma divisão das
responsabilidades de maestro de diretor artístico e pedagógico, neste momento ambas
asseguradas pela Débora Bessa, que em dezembro informou a direção da sua vontade
em poder estar focada em exclusivo no trabalho de direção artística e pedagógica. As
diligências para a contratação de um novo maestro foram iniciadas no mesmo mês e
estão dependentes da elaboração do orçamento para 2020.
A divisão das duas responsabilidades tem como principal objetivo garantir a qualidade
dos projetos educativos e artísticos da SFE, sendo impossível este trabalho continuar a
ser feito por apenas uma pessoa.
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Gestão dos recursos
São considerados recursos os instrumentos e materiais musicais, partituras, fardas e
toda a infraestrutura que permite o desenvolvimento das atividades 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 atividades da Banda Filarmónica,
é da maior importância garantir o correto armazenamento e a manutenção adequada
do material no sentido de diminuir os custos com reparações que possam ser evitadas
e garantir a disponibilidade dos instrumentos. Com a existência 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 fomentada em 2019 através das seguintes ações:
•

Aquisição de um desumidificador de grande dimensão para conservação do
material e instrumentos musicais em reserva na sala 1 do Centro Social da
Ermegeira;

•

Finalização da 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 2019 foram, assim como em 2018, as mínimas, devendo existir nos
próximos anos uma preocupação 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;

•

Aquisição de caixas de plástico de grande capacidade para a armazenagem de
antigas fardas.
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3. Centro Social
O Centro Social da Ermegeira (CSE) manteve o seu compromisso de disponibilizar,
diariamente, um espaço de encontro e de lazer, e de organizar eventos e atividades à
nossa comunidade.

Cafetaria
O funcionamento da cafetaria continuou a ser assegurado por uma equipa de sócios
voluntários de tamanho insuficiente. 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. Consideramos o modelo de voluntariado da cafetaria como esgotado
devendo o aluguer do espaço ser equacionado em 2020.

Os lucros da cafetaria reverteram integralmente ao funcionamento do Centro Social e à
gestão do edifício.

Eventos e espetáculos no Centro Social
Lista dos eventos culturais e lúdicos organizados no Centro Social da Ermegeira:
Nº

Data

Evento / espetáculo

Nota

1

17-03-2019

Concerto de aniversário da SFE.

Concerto explicado.

2

24-04-2019

Concerto comemoração 25 de abril

3

19-05-2019

Fórum as associações

Enquadrado nos eventos oficiais das comemorações
do 25 de abril no conselho de Torres Vedras.
Partilha de ferramenta de gestão financeira da SFE.

4

28-07-2019

Audição da escola de música

5

30-07-2019

Cinema no Centro Social

Rei Leão

6

03-08-2019

7

05-08-2019

Reunião de preparação para a
procissão da Ermegeira
Cinema no Centro Social

Aladdin

8

01-09-2019

Arraial Ermegeira

Depois da procissão da Ermegeira.

9

17-12-2019

Org. Junta de Freguesia Maxial e Monte Redondo.

10

22-12-2019

Festa de Natal das crianças da
freguesia.
Concerto de Natal
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A sala de espetáculo do CSE recebeu os ensaios semanais e ensaios de naipe da Banda
filarmónica.

Organização da procissão da Ermegeira e do arraial com quermesse
•

A Sociedade Filarmónica Ermegeirense decidiu em 2019 concentrar os recursos
habitualmente usados na criação das festas de S. João e S. Martinho na
organização da procissão da Ermegeira, que já não acontecia há 8 anos. A
organização do evento iniciou-se com uma reunião de planeamento realizada no
dia 3 de agosto no Centro Social, onde as diferentes responsabilidades foram
definidas e acordadas. O entusiasmo e ajuda da população aliada à capacidade
de liderança e planeamento da SFE foram os fatores determinantes para o
grande sucesso deste evento que pode agora, numa lógica de melhoramento
contínuo, ir crescendo de forma sustentada ao longo dos próximos anos através
do mesmo modelo de gestão.

Atividades recorrentes
•

Desde setembro de 2019, o Centro Social disponibiliza o seu espaço para a
realização das aulas de pilates que já aconteciam na antiga escola primária da
Ermegeira. As aulas realizam-se todas às quartas-feiras, às 21h00. Com ajuda da
nossa área de comunicação e de um pequeno investimento em publicidade nas
redes sociais, a turma inicial de 10 alunos praticamente dobrou a quantidade
média de participação, sendo o objetivo em 2020 de chegarmos aos 30 alunos.

Obras e gestão do património

•

A substituição das janelas da sede histórica (Casa Azul) foi concluída com a
aplicação dos fundos atribuídos pela Câmara Municipal de Torres Vedras para o
efeito;
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•

Em abril, a Junta de Freguesia de Maxial e Monte Redondo faz trabalhos de
reparação ao piso exterior, perto da entrada do Centro Social, que estava
levantado devido ao crescimento das raízes dos plátanos situados nas
proximidades, procedendo à remoção de parte destas raízes. A mesma operação
foi efetuada com a árvore pimenteira situada perto do estacionamento. A Junta
de Freguesia também fez a remoção dos bancos de madeiras que estavam em
mau estado para serem reparados. Os bancos em questão ainda estão em
reparação;

•

Instalação de uma escada de madeira para o acesso ao sótão sul. A escada de
madeira foi instalada no início do ano, tendo sido uma doação da empresa
Madeiropa Madeiras, Lda. O Centro Social e a escola de música ganharam desta
forma mais um espaço onde é possível a realização de atividades;

•

A sala de jogos localizada no piso inferior do Centro Social foi transformada em
sala de aula, tendo as paredes sido isoladas com as caixas de ovos oferecidas
para o efeito. A ventilação existente na sala (antigo espaço dedicado a
fumadores) foi selada para melhorar o controlo da temperatura e humidade;

•

Em agosto foi realizado um pedido aos serviços da Câmara Municipal de Torres
Vedras para a instalação de iluminação pública no Parque de Jogos Infantil no
contexto da área do Parque Verde da Ermegeira. O pedido está em fase de
avaliação;

•

Foi realizado em dezembro um pedido de ajuda para a reparação de duas
pequenas zonas do piso da sala de espetáculo localizadas em frente das portas
de emergência, onde a madeira apodreceu com o contacto da água. A madeira
em falta vai ser doada. Terá então de se encontrar uma solução para o trabalho
de instalação da nova madeira;

•

As obras para a reparação das infiltrações do telhado do Centro Social foram
finalizadas em dezembro.
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Doações
O Centro Social da Ermegeira continuou a receber várias doações de sócios e de
empresas alinhadas com os projetos que tivemos em curso. Eis a doações mais
importantes:
•

Móvel para a biblioteca;

•

Sofá para a sala de estar;

•

Escada de madeira para o sótão;

•

Livros.

Parque Verde da Ermegeira
•

Em março de 2019 procedeu-se a limpeza do terreno e das linhas de água
localizados junto à Fonte do Brejo. Os lavadouros públicos foram igualmente
desimpedidos da matéria orgânica que ocultavam toda a área envolvente. Os
trabalhos foram realizados através do aluguer dos serviços de uma
retroescavadora pagos pela SFE;

•

Em dezembro, a Junta de Freguesia de Maxial e Monte Redondo disponibilizou
uma retroescavadora para a preparação de 30 buracos para a plantação de
árvores no terreno principal do Parque Verde. Foram também concluídos os
trabalhos de limpeza dos lavadouros públicos e feito o abate de um pinheiro de
grande dimensão em risco de queda perto da fonte do Brejo. A árvore abatida
mantém-se no local até que a direção tome uma decisão acerca do seu
aproveitamento;

•

Os trabalhos de preparação dos buracos para a plantação das árvores
começaram em dezembro pelas mãos de membros da direção e da ajuda de um
sócio, sendo o objetivo fazer crescer a equipa de trabalho e plantar as árvores o
mais rapidamente possível.
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4. Comunicação
O departamento de comunicação foi criado em 2017 da necessidade de partilhar de uma
forma consistente a missão e as atividades 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
Como em 2018, mantemos o compromisso de partilhar todas as atividades e
informações importantes da vida da SFE através das redes sociais e meios digitais. O
Instagram da SFE atingiu os 400 seguidores no fim de 2019.

Publicações
A Agenda Mensal, o panfleto distribuído no Centro Social e na Ermegeira contendo
informações sobre as atividades da SFE, eventos locais e informações acerca do
calendário desportivo e televisivo, ganhou no meio de 2019 um ritmo de publicação
estável.

Relembramos que a 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 120 exemplares, a Agenda Mensal
tem sido produzia de forma estável graças ao contributo de Cristiana Ricardo
(saxofonista da banda música).
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Projeto Contas Certas
No âmbito do Fórum das Associações de Torres Vedras, um conjunto de eventos
coordenados pela Câmara Municipal de Torres Vedras, a Sociedade Filarmónica
Ermegeirense fez a proposição de partilhar o ficheiro de gestão financeira criada e usada
pela direção. É neste contexto que foi criada uma versão simplificada na nossa
ferramenta que pode ser encontrada no website da nossa instituição, na área Projetos.
Apesar de a apresentação prevista no Centro Social não ter acontecido por falta de
inscrições, o trabalho realizado foi partilhado pela comunidade. Temos a informação
que o ficheiro é hoje utilizado por algumas associações do nosso concelho.

5. DAF
No âmbito da capacitação dos membros dos corpos gerentes, a direção da Sociedade
Filarmónica Ermegeirense tomou o compromisso de ter uma forte participação às
formações do plano proposto pela Câmara Municipal de Torres Vedras com a
colaboração da Confederação Portuguesa da Coletividades de Cultura, Recreio e
Desporto, assim como representar a nossa instituição nos vários encontros e reuniões
de trabalhos aos quais é convidada.
Eis a lista de reuniões e representações que acontecem em 2019:
Data

Reunião / Evento

Localização

Representante

07-02-2019

Reunião Festival novas invasões

Torres Vedras

Débora Bessa

13-02-2019

Reunião preparação Carnaval 2019

Torres Vedras

Fabion Marques

15-02-2019

Reunião Bandas Filarmónicas CMTV

Torres Vedras

20-02-2019

Reunião preparação concerto 25 de abril

Torres Vedras

27-02-2019

Reunião preparação concerto de bandas

28-02-2019

Reunião Rede Cultura 2027

Arruda dos
Vinhos
Torres Vedras

07-05-2019

Reunião preparação concerto de bandas

24-09-2019

Assinatura adenda protocolo 2018

Débora Bessa / Fabion
Marques
Débora Bessa / Fabion
Marques
Débora Bessa / Fabion
Marques
Débora Bessa / Fabion
Marques
Débora Bessa / Fabion
Marques
Fabion Marques

22-10-2019

Reunião para parceria com Associação
Estufa
Assinatura adenda protocolo 2019

23-12-2019

Arruda dos
Vinhos
Torres Vedras
Ermegeira
Torres Vedras

Débora Bessa / Fabion
Marques
Fabion Marques
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