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Introdução 
 

O ano de 2020 é caracterizado pelas consequências diretas e indiretas da pandemia na 

vida da comunidade local e pelas ações criadas para a mitigação dos seus efeitos nos 

projetos que a Sociedade Filarmónica Ermegeirense (SFE) desenvolve ao longo do ano. 

A pandemia e as necessárias medidas de segurança para a conter reorientaram a vida 

social para o espaço interior, para o espaço familiar, enquanto ao mesmo tempo vimos 

as gerações mais novas encontrar no espaço digital um refúgio para a possibilidade de 

uma existência exterior. Foi neste contexto que a SFE orientou os recursos necessários 

para testar soluções que pudessem contribuir para a mitigação destes efeitos. 

Através das suas 4 áreas de trabalho, a SFE continuou a desenvolver ações alinhadas nas 

ideias de uma missão fundamental que tem sido revisitada nos últimos anos devido às 

grandes alterações que a nossa comunidade tem experienciado. Com a experiência 

acumulada dos últimos 4 anos, estamos agora mais seguros do que nunca que a 

Sociedade Filarmónica Ermegeirense tem a missão de participar no enriquecimento 

social e cultural da comunidade através dos valores da filarmonia e da cidadania 

participativa. 

Apresentando alguns dos projetos mais significativos de 2020, foi já com esta missão em 

mente que a nossa Direção Artística e Pedagógica (DAP) apresentou aos nossos alunos 

e encarregados de educação uma nova metodologia de trabalho baseada numa 

aproximação holística do crescimento e desenvolvimento pessoal para alunos, 

professores, país, músicos e voluntários através do envolvimento na natureza (em 

coordenação com o projeto do Parque da Ermegeira), mas também através das ações 

de mitigação da pandemia nas atividades da nossa escola de música, sendo a criação da 

Escola Itinerante o melhor exemplo. 

Ao abrir as nossas portas a todos os músicos da região às Residências Artísticas, a DAP 

também participou ao processo de partilha cultural que acreditamos ser essencial para 

o desenvolvimento de um movimento filarmónico mais unido e mais preparado para os 

desafios da descentralização da cultura no conselho de Torres Vedras e da alteração dos 

paradigmas culturais e educativos na nossa comunidade. 



    
 

3 
 

Na área do Centro Social, o ano fica marcado tanto pela negativa através do 

encerramento da cafetaria durante o período de confinamento, mas também pela 

positiva com o aluguer do espaço, cumprindo desta forma o objetivo fundamental desta 

área de trabalho para o ano de 2020. 

 

Resta apenas notar mais uma vez a existência de uma equipa de trabalho demasiado 

pequena para a criação e gestão dos projetos e das atividades que podem e que devem 

ser desenvolvidas, sejam na área da Banda com a manutenções do material musical, 

sejam na área do Centro Social. Apesar disso, mesmo com as dificuldades acrescidas 

causadas pela pandemia, a organização eficiente desenvolvida nos últimos anos pelas 

direções, e o trabalho desenvolvido pela nossa coordenadora da DAP e pelos 

professores da Escola de música permitiram desenvolver de forma consistente projetos 

de interesse para a nossa comunidade. 
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Direção artística e pedagógica (DAP) 

 

A direção artística e pedagógica é responsável pela definição das atividades da Escola de 

Música, pelo desenvolvimento do plano educativo 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 coordenada 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 2019/2020 e de 2020/2021. 

 

A consolidação do projeto educativo da escola de música foi, em 2019/2020, 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 2020, 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 de 2019/2020 da Escola de música decorreu dentro da normalidade entre 

o início do ano letivo até ao mês de março.  

Existiram três novas inscrições no início do ano letivo e foram renovadas todas as 

inscrições do ano letivo anterior. 

A estrutura de professores e disciplinas lecionadas manteve-se igualmente 

(instrumentos, três turmas de formação musical, duas de classes de conjunto, e iniciação 

musical). 
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O ano não teve um término oficial, que normalmente acontece em julho. Decidiu-se, 

antes, concluir o ano letivo com a estrutura presencial em março aquando do início do 

confinamento (14 de março) e oferecer aos alunos diferentes atividades para 

colmatação das consequências da pandemia. Com a observação de diversas dificuldades 

de adaptação dos alunos e famílias, decidiu-se adotar uma política de flexibilidade que 

facilitasse a experiência de confinamento e escola online para todos. Ofereceram-se 

várias modalidades a que os alunos se juntaram quando a sua organização e vida familiar 

o permitiu. 

Devido às interrupções letivas verificadas no início do ano de 2020 devido à pandemia, 

as atividades da escola de música sofreram vários hiatos. Assim, com o apoio de alguns 

professores de instrumento que se disponibilizaram para tal, a escola de música 

ofereceu aos seus alunos diversas possibilidades (sem cobrança de mensalidades). Estas 

foram propostas de trabalho assíncrono online, aulas síncronas online, aulas 

presenciais com o projeto da Escola Itinerante (quando foi permitido), e aulas 

presenciais individuais no Centro Social, com um currículo simplificado e construído da 

forma mais segura possível.  

As atividades de colmatação das consequências vividas durante a pandemia foram 

gratuitas para os alunos durante todo o restante ano letivo, até ao mês de setembro. 

 

No início do ano letivo de 2020/2021, em outubro, iniciou-se um novo projeto educativo 

e artístico da escola de música e da banda filarmónica que veio modificar os modelos 

anteriormente estabelecidos. Esta nova metodologia foi adotada com o objetivo de 

modernizar e aplicar uma abordagem mais próxima dos participantes da comunidade 

de alunos e músicos, na sua grande maioria jovens. Criou-se uma experiência de 

crescimento holístico, não apenas musical, onde o desenvolvimento pessoal é 

colocado no centro de toda a atividade da Sociedade. O novo projeto educativo 

encontra-se no anexo I deste documento. 
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O ano letivo 2020/2021 iniciou-se em outubro com a implementação do novo projeto 

educativo que veio colocar a segurança e o crescimento holístico dos alunos e músicos 

em primeiro plano. De forma a minimizar o cruzamento de alunos ao sábado, as aulas 

de instrumento passaram a ser lecionadas durante a semana pelos nossos professores 

de instrumento, com exceção dos alunos que se deslocam de mais longe. Seguindo a 

metodologia adotada, os alunos foram organizados em equipas de trabalho que 

desenvolvem o seu trabalho separadamente num tempo de área de projeto, deixando 

de existir as disciplinas de classe de conjunto e formação musical. 

No dia 3 de outubro foi organizada a primeira reunião do ano de pais dos alunos da 

escola de música, no Centro Social da Ermegeira. A sessão serviu para dar mais 

informações aos encarregados de educação sobre o novo projeto educativo, assim como 

para partilhar e validar questões de ordem logística e de segurança. A reunião foi 

organizada pela DAP e apresentada pela Débora Bessa. 

No dia 21 de novembro decorreu a primeira Oportunidade Educativa (parte do novo 

modelo de desenvolvimento holístico) onde os alunos dedicaram um dia a 

aprendizagens de cariz ambiental e à plantação de árvores no Parque da Ermegeira, 

projeto da SFE. 

A escola de música reiniciou a sua atividade em outubro de 2020 com o seguinte 

currículo: 

• Iniciação musical (até aos 7 anos); 

• Área de projeto  

• Aulas individuais para os seguintes instrumentos: flauta transversal, clarinete, 

saxofone, trompete, trombone, bombardino e percussão. 

 

Neste ano letivo juntou-se à equipa da DAP o professor Hugo Gomes para aulas de 

percussão e consolidámos a participação do professor João Lopes como professor 

residente de saxofone. 

De forma a manter um nível elevado de segurança e de prevenção, não se realizaram as 

aulas de conjunto e de música para bebés.  
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O ano letivo de 2020/2021 iniciou-se com 24 inscrições. 

• Mantiveram-se as inscrições do ano de 2019/2020. 

 

• 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. 

 

Banda filarmónica 
 

A Banda de música retomou os seus ensaios regulares em julho de 2020 com todas as 

medidas de segurança em vigor.  

O facto de dispormos de um salão com muito espaço também possibilitou a 

concretização do próximo passo no projeto educativo da Banda – a abertura das 

Residências Artísticas a todos os músicos da região. Desta forma, entre Setembro e 

Dezembro de 2020 recebemos músicos de outras bandas do concelho, bem como o 

Maestro Convidado Jorge Leiria, para a preparação de um concerto cuja apresentação 

foi feita em formato exclusivamente digital através da nossa plataforma no Facebook.  

Consideramos que a II Residência Artística cumpriu as espectativas estabelecidas: 

• Fomentar a adaptabilidade dos participantes através do trabalho com novos 

maestros. 

 

• Motivar através do convívio e partilha da experiência filarmónica com diferentes 

colegas. 

 

• Desafiar os participantes com reportório e espetáculos culturais fora do comum. 

 

• Fornecer um acompanhamento técnico em ensaio com instrumentistas 

profissionais/professores da escola de música. 
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Destacamos os momentos e as atuações mais relevantes do ano de 2020: 

 

• Participação no Carnaval de Torres Vedras que contou com alunos da escola de 

música. 

 

• Concerto de aniversário, realizado no dia 8 de março no Centro Social da 

Ermegeira, precedido de um almoço de sócios. O espetáculo contou com a 

participação de um maestro convidado – Renato Tomás – e é considerado a 

primeira Residência Artística da SFE, esta ainda de cariz apenas interno. 

 

• Início dos trabalhos e ensaios para um projeto, entretanto adiado, em parceria 

com a ESTUFA. 

 

• Participação de alunos e músicos no projeto organizado pela Banda de Música 

dos Bombeiros Voluntários – Olimpíadas Musicais de Torres Vedras. 

 

• Atuação digital nas Festas da Cidade de Torres Vedras, gravada no Parque da 

Ermegeira, transmitida no dia 10 de novembro. 

 

• Organização da II Residência Artística da SFE, de setembro a dezembro, com o 

Maestro Convidado Jorge Leiria. Esta edição, bem como as futuras, foi aberta a 

músicos externos e contou com a participação de 40 elementos de bandas do 

concelho bem como de fora do concelho. Destes 40, 17 são músicos residentes 

da SFE.  O concerto final da Residência estava previsto para dia 19 de dezembro, 

mas foi adiado por razões de prevenção pandémica para o dia 9 de janeiro 

quando foi transmitido na nossa plataforma no Facebook, sem público 

presencial. 
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Lista das atuações da Banda Filarmónica e dos grupos de música: 

Data Atuação Tipo de atuação Localidade 

02/03/2020 Carnaval de Torres Vedras Desfile Torres Vedras 

04/03/2020 Carnaval de Torres Vedras Desfile Torres Vedras 

 Carnaval de Torres Vedras Desfile Torres Vedras 

17/03/2020 Concerto de aniversário Concerto Ermegeira 

10/11/2020 Festa da Cidade de Torres 
Vedras 

Desfile Torres Vedras 

19/12/2020 Concerto II residência artística 
SFE – adiado para 9 de janeiro 

Concerto Ermegeira 

 

 

Lista das atividades lúdicas e pedagógicas organizadas para os músicos da banda e 

alunos da escola: 

 
Data Atividade Nota 

26-01-2020 Almoço de novo ano dos músicos da banda 
e dos voluntários do Centro Social. 

Restaurante Midi, Torres Vedras. 

Julho-
setembro 
2020 

Ensaios pontuais de revisão do arquivo de 
reportório da banda. 

Emprego de medidas extraordinárias de 
segurança sanitárias. 

Março-
setembro 
2020 

Criação de um podcast em jeito de 
conversa com vários intervenientes do 
mundo filarmónico. 

Projeto no Youtube da SFE. 
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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 para 

a nossa comunidade. 

 

 

Cafetaria 
 

O funcionamento da cafetaria do centro social foi assegurado até ao mês de março pela 

equipa de voluntários (Asdrúbal Leal, Leonel Bray, Renato Oliveira, Fabion Marques). 

Com o início da pandemia em março, o espaço foi fechado até setembro, quando se 

procedeu ao aluguer por uma entidade externa, sendo este um dos objetivos principais 

no plano estratégico de 2020 para a área do Centro Social. 

 

 

Eventos, espetáculos, e atividades no Centro Social 
 
Apesar de terem existido vários períodos de tempo em que o Centro Social esteve 

encerrado ao público, foi possível manter as aulas de pilates, lecionadas pelo Estúdio 

Treino, a decorrer no salão do andar superior quando permitido, nomeadamente no 

período de outubro a dezembro.  

 

O grupo contou com entre 15 e 20 elementos, um aumento em relação a números 

passados. As aulas decorreram às quartas-feiras às 21h. 

 

Em março, aquando da comemoração do 138º aniversário da SFE, foi possível organizar 

um almoço para os sócios no espaço da cafetaria. 

 

A sala de espetáculo do CSE recebeu os ensaios semanais e ensaios de naipe das 

Residências Artísticas, e aulas da escola de música. 
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Parque da Ermegeira 
 

O projeto do Parque da Ermegeira entrou no seu segundo ano e foi reafirmado em 2020 

enquanto projeto estratégico para o desenvolvimento da Ermegeira e de todos os 

projetos futuros da SFE, com a criação do que deverá ser um espaço de referência para 

atividades lúdicas e culturais. Em 2019, a proteção e valorização do espaço situado em 

frente ao Centro Social da Ermegeira teve o objetivo de consciencializar a comunidade 

para a existência do projeto e para inculcar algumas barreiras à utilização alheia deste 

espaço por automóveis e camiões. Esta primeira ação permitiu as ações agora 

desenvolvidas em 2020: 

• A limpeza do terreno realizada em setembro através da contratação de serviços 

privados. 

 

• Em outubro, os trabalhos de preparação dos 31 buracos abertos no início do ano 

para a plantação de árvores foram finalizados por um grupo de sócios. 

 

• Criação e disponibilização do mapa digital do Parque da Ermegeira no site da SFE. 

 

• Limpeza manual das madeiras caídas no terreno situado atrás da Fonte do Brejo. 

 

• Em outubro, reposição dos bancos exteriores que estavam em reparação a cargo 

da Junta de Freguesia de Maxial e Monte Redondo foram reinstalados. 

 

• O momento mais importante para o desenvolvimento do projeto realizou-se em 

novembro com a plantação de 25 árvores pelas mãos dos alunos da escola de 

música. Parte das árvores foram oferecidas pelo programa de cedência de 

plantas da Câmara Municipal de Torres Vedras, a maioria foram doadas por 

sócios. 
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Comunicação 
 

A área de comunicação foi criada em 2017 para colmatar a necessidade de partilhar de 

uma forma consistente a missão e as atividades da SFE, tanto através de meios físicos 

como digitais, para 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 2019, 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 passou de 400 seguidores no fim de 2019 para quase 600 no fim de 

2020. 
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DAF 
 

Formações e presença institucional 
 

No âmbito da capacitação dos membros dos corpos gerentes, a direção da Sociedade 

Filarmónica Ermegeirense tomou o compromisso de ter uma forte participação nas 

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 para as quais é convidada, como por exemplo os encontros da 

Confederação Musical Portuguesa. 

 

Tesouraria 
 

Na área da Tesouraria, é de referir a contratação de um novo gabinete de contabilidade 

para a gestão das contas da SFE, localizada no Ramalhal. No contexto da contabilidade 

organizada a que a SFE se propõe para a transparência da sua gestão financeira, toda a 

documentação é agora enviada mensalmente ao gabinete de contabilidade. 

Na mesma ótica, foi adquirida a licença anual de um novo programa de faturação para 

facilitar todos os pagamentos feitos à SFE (mensalidades da escola de música, 

pagamento de cotas, doações, etc.), sendo que estes podem agora ser realizados via 

referência multibanco ou através do serviço MB Way, promovendo desta forma as 

transferências digitais tanto para efeitos de segurança no contexto da pandemia como 

para efeitos de simplicidade e transparência financeira. 
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Contas e análise financeira 

 

Resumo global por área 
2020 

 

2019 

 

2018 
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Demonstração mensal 
 

2020 

 

 

2019 

 

 

2018 
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Despesas por categoria (% do total da receita) 
2020 

 

2019 

 

 

Despesas por categoria (% do total da despesa) 
2020 

 

2019 
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Receitas e despesas por categoria e por mês – DAP 
 

2020 
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Receitas e despesas por categoria e por mês - Centro Social 
 

2020 

 

 

• É de notar a existência de um saldo positivo em sede de IVA com um montante a determinar. 
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Receitas e despesas por categoria e por mês – DAF 
 

2020 

 

 

Receitas e despesas por categoria e por mês - Comunicação 
 

2020 
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Posição financeira no dia 31 de dezembro 
 

2020 
 

Data Mês Ano Total 

31/12/2020 12 2020 26877,46 
 

2019 
 

Data Mês Ano Total 

31/12/2019 12 2019 20278,41 
 

2018 
 

Data Mês Ano Total 

31/12/2018 12 2018 22689,16 
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Mapa de receitas e despesas dos últimos 3 anos 
 

Categoria R/D 2020 2019 2018 

### DAP ###         

Atuações banda Receita 1800 9250 6800 

Atuações grupos Receita 0 0 0 

Inscrições escola de música Receita 570,14 0 0 

Apoios financeiros para fins culturais Receita 17064,17 6720 6640 

Ajudas de custo para atuação Receita 0 0 1993,21 

Compensação músicos internos Despesa -3567,33 0 -2475,5 

Transporte e despesas músicos externos Despesa -90 -1660 -630 

Compra instrumentos e material Despesa -903,35 -40 -1733,16 

Compra consumíveis para instrumentos Despesa -35,84 -192,56 -75 

Reparação instrumentos Despesa 0 -618,75 -365,83 

Fardas Despesa 0 0 0 

Material e consumíveis Despesa -533,83 -472,04 -378,47 

Impressões e partituras Despesa -266,9 -153,89 -97,02 

Convívio da banda e alimentação Despesa -315 -282,44 -355,86 

Professores Despesa -3937,38 -7187,34 -3940 

Maestro Despesa -400 0 0 

Actividades de enriquecimento pessoal Despesa -76,96 -102,93 -565,81 

Convívio dos grupos Despesa 0 0 -56,02 

### CENTRO SOCIAL ###         

Bar Receita 1007,2 7024,2 7028,1 

Eventos Receita 490 133,2 200 

Actividades de lazer e formação Receita 81 38 0 

Rendas Receita 1250 0 0 

Refaturação serviços Receita 0 0 0 

Abastecimento do bar Despesa -811,77 -4293,17 -3718,92 

MEO Despesa -938,67 -1342,39 -1334,57 

EDP Despesa -1195,14 -1419,92 -1820,06 

SMAS Despesa -286,66 -437,99 -379,65 

Limpeza e higiene Despesa -3,28 -24,48 -128,38 

Consumíveis e serviços Despesa -151,12 -14,2 -159,5 

Jornais e subscrições Despesa -26 -25 -25 

Espetáculos e actividades lúdicas Despesa 0 0 0 

Preparação eventos Despesa -352,83 -144,92 -250,29 

Lanches e ofertas Despesa -80 -84,63 -303,26 

Materiais e investimentos Despesa -529,66 -215,65 -328,58 

IVA Despesa 16,07 0 -237,28 

### COMUNICAÇÃO ###         

Venda merchandising Receita 0 0 5 

Marketing e comunicação Despesa -28,78 -72,85 -103,15 

Material e merchandising Despesa 0 0 -29,45 

Lembranças e ofertas Despesa 0 0 0 
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### DAF ###    2020 2019 2018  

Cotas e donativos Receita 910,79 984 810 

Alugueres Receita 0 0 0 

Venda de ativos Receita 0 0 0 

Apoios financeiros Receita 1000 0 6000 

Material e consumíveis escritório Despesa -23,62 -24,1 -159,45 

Carrinha e combustível Despesa -491,64 -586,13 -187,79 

Transportes Despesa 0 -10,22 -22,47 

Seguros Despesa -264,81 -668,85 -861,61 

Cotas e afiliações Despesa -60 -285 -25 

Serviços Despesa -228,05 -85,36 -72,34 

Despesas burocráticas e bancárias Despesa -1066,48 -347,1 -332,12 

Obras e material para infraestruturas Despesa -1667,72 -8305,74 -2785,02 
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Anexos 
 

Anexo 1 - Proposta educativa 
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