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INTRODUÇÃO

A elaboração do plano de atividades de 2021 segue os objetivos de uma linha de ação
que vem sendo criada ao longo dos últimos anos. Todo o trabalho desenvolvido ao longo do
tempo tem feito este projeto avançar e contribuído para o engrandecimento desta coletividade
centenária. Os eventos realizados em anos anteriores que demonstraram o trabalho
desenvolvido e elevaram o nome da Associação, continuarão a ter grande importância ao longo
de 2021.
Como é do conhecimento de todos, Portugal e o mundo atravessam uma grave crise
sanitária, económica e social causada pela pandemia de Covid-19. Felizmente, no nosso país os
dados relacionados com a pandemia têm vindo a ser mais animadores. Contudo, temos de ser
cautelosos e este Plano de Atividades procura adaptar-se ao momento que atravessamos.
Assim, pretendemos realizar eventos novos e outros que já são recorrentes, tendo sempre em
atenção todas as normas e recomendações relacionadas com a Covid-19.
Como também não podemos deixar de frisar, o Plano de Atividades pode vir a sofrer
alterações, sejam elas positivas ou negativas, dependendo da evolução da situação
epidemiológica do nosso país.
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1. ATIVIDADES
1.1.

CANTAR DOS REIS

Como já é tradição nos primeiros dias do ano, os músicos e direção saem à rua para
cantar as janeiras pelas ruas da freguesia, e a alguns amigos da instituição fora da terra. No
entanto, condicionado pela pandemia, este ano o tradicional Cantar dos Reis decorreu de uma
forma mais discreta, sem música e com um número mais reduzido de pessoas. Este ano o
tradicional Cantar dos Reis decorreu nos dias 2, 3, 8 e 9 de janeiro.
Com o crescente aumento do número de alunos da Escola de Música torna-se
fundamental dotar a mesma dos meios necessários para a iniciação à aprendizagem musical,
pelo que, excecionalmente, apenas parte da receita angariada neste evento reverterá para a
Escola de Música. A restante parte será utilizada para fazer face às despesas correntes da
Associação.

1.2.

ESCOLA

DE

MÚSICA,

AQUISIÇÃO

DE

INSTRUMENTAL

E

PARTITURAS
Todo o trabalho desenvolvido na Escola de Música tem vindo a dar os seus frutos,
nomeadamente a entrada de novos executantes para a Associação, bem como o seu ingresso
nos Conservatórios de Música de Águeda e de Aveiro. Importa referir a presença assídua no
Quadro de Honra do Conservatório de Música de Águeda de alunos formados na nossa Escola
de Música. Pretendemos continuar a apostar e investir nos jovens do nosso e de outros lugares.
que pretendam aprender música ou evoluir nos seus conhecimentos musicais, procurando
proporcionar-lhes os meios necessários para a sua aprendizagem e evolução.
De modo a verificar a evolução dos nossos alunos, pretendemos realizar audições no
decorrer do ano, com o apoio dos formadores da Escola de Música. O número de crianças e
adolescentes menores de idade, na Associação, tem aumentado ao longo dos anos e será
importante proteger a saúde dos mesmos enquanto frequentam as aulas de música, atividades
e ensaios, posto isto será feito um seguro de saúde idêntico ao seguro escolar. Atualmente a
relação entre os alunos da Escola de Música é quase nula, o que poderá refletir-se daqui a uns
anos. Numa Associação deste género é importante a relação entre as pessoas, bem como a sua
motivação, deste modo, iniciativas que englobam os alunos todos da Escola de Música serão
aspetos a considerar ao longo do ano pela direção e formadores.
Tal como em anos anteriores pretende-se também melhorar e diversificar o reportório
com a aquisição de novas partituras.
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1.3.

MANUTENÇÃO DA SEDE E MELHORIA DA SALA DE ENSAIO

Com a expectativa do regresso dos ensaios e da Escola de Música presencialmente, é
necessário continuar a preservar pela boa e constante manutenção da sede, assim como
melhorar a sala de ensaio, com aquisição de mobiliário adequado e a adequação das condições
acústicas.

1.4.

ALARME

De modo a salvaguardar as instalações, instrumentos e historial da Associação será
implementado um sistema de alarme adequado ao nosso objetivo. Com a aquisição do alarme o
valor do seguro do edifico será diminuído.

1.5.

SABORES DA TERRA

Sem qualquer serviço prestado em 2020, a maior fonte de rendimento da Associação
ficou reduzida a zero. Para fazer face a essa redução, decidiu-se criar um evento que permita
angariar algum dinheiro, aproveitando determinadas tradições presentes na comunidade de Óis
da Ribeira, nomeadamente o cozer folares e broas.
Este evento será dividido em três partes, tendo sido já realizadas duas delas, nos dias
26 e 27 de fevereiro e 20 de março. A terceira e última parte será realizada no fim de semana
da Páscoa.

1.6.

CICLOTURISMO

A Associação realizou o primeiro Cicloturismo em 2019 e, em 2020 teve que substituir o
evento pela venda de sobremesas devido á pandemia, no entanto pretendemos realizar o
evento em 2021, uma vez que houve grande adesão em 2019. No entanto, caso não dê para a
realização do evento será substituído por uma nova iniciativa.

1.7.

FESTA DO PEIXE

Este ano tencionamos realizar a 16º edição da Festa do Peixe, no entanto os moldes da
realização da mesma estarão dependentes da situação epidemiológica do momento. Caso não
seja possível a realização da Festa do Peixe junto das margens da Pateira será implementada a
ideia que surgiu em 2020.

1.8.

MARCHAS POPULARES

As Marchas Populares de Óis da Ribeira têm vindo a ser realizadas anualmente desde
2002, originalmente fomentadas pela nossa Associação e organizadas, desde 2008, em
conjunto com a ARCOR e a Junta de Freguesia, atualmente com organização da União de
Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira. Além da organização, a Associação sempre teve a
“Marcha da Tuna”, que nos últimos anos teve várias participações em diversos locais do
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concelho de Águeda. Em 2020 foi-nos impossibilitado a realização da “Marcha da Tuna” e
apesar dos números animadores apresentados até ao momento será quase impossível a
realização do evento em formatos normais. Mais perto da altura será necessário avaliar a
situação pandémica do país, verificando a possibilidade de realizar ou não alguma iniciativa
relacionada com as Marchas Populares, de modo a relembrar o dia.

1.9.

CAMINHADA

Pretendemos dar continuidade ao evento realizado em 2020, será mais um evento
cultural de forma a angariar fundos e promover a criação de laços entre a Associação e a
população. Deste modo, tencionamos realizar a segunda Caminhada da Associação.

1.10. ATIVIDADE/ ATUAÇÕES
Com a pandemia, a atividade da Associação no ano de 2020 foi praticamente nula, sem
qualquer serviço, base de atuação da nossa Associação. Apenas se realizaram alguns ensaios
quando a evolução dos números da pandemia o permitiu. Infelizmente, o panorama para 2021
não será muito diferente, pois os serviços são preparados com bastante antecedência e com o
atual clima de incerteza as comissões de festas não arriscam na organização das tradicionais
festas religiosas.
No entanto, caso a Associação Filarmónica de Óis da Ribeira seja contactada para a
realização de algum serviço ou atuação e a situação epidemiológica o permitir, iremos reunir
todos os esforços para voltar a sair à rua e voltar a realizar boa música, a essência desta
centenária Associação.
Por fim, procuramos acreditar numa evolução positiva da pandemia para que possamos
pelo menos realizar os Concertos de Aniversário e de Natal.

1.11. VII MOSTRA DE SOPAS
A Mostra de Sopas é um evento que, todos os anos, é realizado pelas associações da
União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira. Em 2020 a organização estava a cabo do
Jardim Social de Travassô, que decidiu a não realização do evento. Caso o evento seá realizado
em 2021 a Associação irá estar presente.

1.12. DIA DO MÚSICO
A Direção da Associação Filarmónica irá focar-se na realização de uma atividade ou
evento, de modo a festejar um dia que está diretamente relacionado com a música e com todos
os que pertencem á Associação.
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1.13 CORTEJO
A Associação pretende realizar outro cortejo pela Freguesia, lembrando os tempos de
antigamente, com envolvimento com a Comunidade. O evento está pensado para o terceiro
trimestre de 2021.

1.4. ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS
•

Cantar dos Reis

•

Sabores da Terra

•

II Venda de Sobremesas – Doces Momentos

•

II Cicloturismo

•

Marchas Populares

•

16ª Edição Festa do Peixe

•

VII Mostra Sopas

•

II Caminhada

•

Cortejo

•

Dia do Músico

•

124º Aniversário

•

Concerto de Natal

•

Audições Escola de Música
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2. CONCLUSÃO
A Direção pretende motivar todos os envolventes da Associação e não exclui qualquer
ideia que possa vir a surgir no decorrer do ano. Pretendemos levar a efeito todos os pontos
referidos neste plano de atividades, esperando contar com a participação de todos os seus
músicos, associados, amigos, entidades públicas locais, concelhias e distritais.
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Plano de Atividades e Orçamento – 2021

Anexo
Orçamento 2021
Receitas
Designação

Despesas
Montante

Designação

Montante

Serviços prestados

10 000€

Apoio deslocações - Músicos (Atividade e Ensaios)

7 500€

Donativos

18 175€

Direção Musical - Maestro e Formadores

5 200€

Quotas

1 400€

Eventos de Interesse Cultural

Apoio CMA

8 025€

Aquisição e Manutenção de Instrumentos/Acessórios

Apoio Junta de Freguesia

700€

750€

Eletricidade

600€
1 000€

Papelaria

500€

Representação

700€

Despesas correntes com viatura

1 000€

Escola de Música - mobiliário e equipamento de apoio

750€

Seguros (Edifício e recheio, viatura, alunos escola de música)

600€

Sistema de Segurança – Alarme e despesas anuais

38 300 €

4 300€

Fardamento (manutenção/novos)

Edifício – manutenção e equipamentos

Total das Receitas

14 000€

Total das Despesas

1 400 €

38 300 €
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