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INTRODUÇÃO 

A elaboração do plano de atividades de 2022 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 2022. 

Depois de dois anos muito complicados para todos nós e principalmente para as 

Associações de cariz semelhante ao nosso, o país e o mundo caminham no sentido de eliminar 

as restrições relacionadas com a pandemia. Começam a existir sinais animadores e de maior 

esperança e confiança no futuro do sector cultural e do meio filarmónico. 

Posto isto, acreditamos que 2022 será o ano do regresso à normalidade que estávamos 

habituados, tanto a nível pessoal como na vida da nossa Associação. 



Plano de Atividades e Orçamento – 2022                                                                                4 

_____________________________________________________________________________ 

Associação Filarmónica de Óis da Ribeira – Pessoa Coletiva nº502 973 951 

Instituição de Utilidade Pública DR nº7 – II Série de 10/01/2018 

Rua Jacinto Bernardo Henriques, 1 | 3750-650 Óis da Ribeira, Águeda 

 tunadeoismail.com | www.tunadeois.com  
 

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, 

ainda 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. O Cantar dos Reis 

decorreu nos dias 8, 15 e 16 de janeiro. 

De modo a fazer face às despesas da Escola de Música, parte da receita deste evento será 

alocada para o pagamento dos formadores e aquisição de material de apoio para os alunos da 

Escola de Música. 

 
1.2. 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 concelho de Águeda. Em 

2020 e 2021 foi-nos impossibilitada a realização da “Marcha da Tuna”. 

Acreditamos que este ano podemos voltar a participar na organização das Marchas 

Populares em Óis da Ribeira, bem como preparar a “Marcha da Tuna” para as diversas atuações 

que for solicitada. 

 
1.3. FESTA DO PEIXE 

 
Este ano tencionamos regressar às margens da Pateira para realizar a 17ª Festa do Peixe, 

local com as características indicadas para a realização do evento. Tal como tem vindo a ser 

tradição, a Festa do Peixe terá a duração de um fim de semana nos mês de julho, contando com o 

concerto da Associação, a eucaristia e o arraial popular. 

 
1.4. 125º ANIVERSÁRIO 

 
Este ano a Associação Filarmónica de Óis da Ribeira completa 125º anos de existência. É 

sem dúvida uma data que merece uma relevância superior. É objetivo da Direção iniciar as 

comemorações do 125º Aniversário da Associação com um concerto no Centro de Artes de 

Águeda, em parceria com um artista com alguma relevância no panorama musical português. 
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Relativamente às restantes comemorações, acreditamos que este ano possam decorrer 

de acordo com os anos pré-pandemia, nomeadamente com a realização do concerto e do almoço 

comemorativo. 

 
1.5. CONCERTOS NOUTRAS LOCALIDADES 

 
Durante este ano a Direção juntamente com as Juntas de Freguesia de outras localidades, 

do concelho ou não, pretende levar a cabo alguns concertos. Com estes concertos a Direção 

pretende levar o nome da Associação mais além, proporcionando momentos musicais a pessoas 

não têm a sorte de ter este tipo de associações à “porta de casa”. Além disso, é também objetivo 

da Direção estabelecer contactos que podem levar a novos serviços, fundamentais para a 

dinâmica da Associação. 

 
1.6. CONVÍVIO ENTRE MÚSICOS 

 
Este ponto relaciona-se com o anterior, na medida em que pretendemos realizar um 

concerto num local que possa também ser um ponto de interesse a visitar. Deste modo, 

proporcionaremos aos nossos músicos um momento de lazer e de convívio, fundamental para a 

manutenção dos laços de amizade e do bom ambiente de grupo. Ter um ambiente interno 

agradável facilita sempre o trabalho a toda a gente, músicos, maestro, alunos, formadores e 

Direção. 

 
1.7. SERVIÇOS/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. 

Em 2021 a situação pandémica foi mais favorável, sendo que os ensaios foram realizados 

de forma regular. Contudo, relativamente aos serviços e uma vez que estes são preparados com 

bastante antecedência, as comissões de festas não arriscaram na organização das tradicionais 

festas religiosas, o que levou praticamente à ausência de serviços também em 2021. Ainda assim, 

conseguimos realizar um serviço religioso e o Concerto de Outono. 

À semelhança do referido anteriormente, 2022 será o ano da viragem também no que a 

serviços diz respeito. À data já existem serviços contratados e outros em fase de negociação. 

Além dos serviços religiosos pretendemos realizar os Concertos de Primavera e de Natal. 
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1.8. OUTROS EVENTOS CULTURAIS E RECREATIVOS 
 

• Venda de Folares 

• Concerto de Primavera 

• II Cicloturismo 

• VII Mostra Sopas 

• II Caminhada 

• Concerto de Natal 

 

 
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 com a entrada de novos executantes para a Associação. Por exemplo, o serviço 

realizado na Granja, Oliveirinha, no dia 24 de outubro de 2021, foi o primeiro para a Mariana 

Alegria, Inês Miranda, Yara Branco e Martim Almeida. 

Muitos dos nossos alunos ingressam posteriormente nos Conservatórios de Música de 

Águeda e de Aveiro, sendo presenças assíduas no Quadro de Honra do Conservatório de Música 

de Águeda. 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 durante o 

ano letivo, preparadas pelo maestro e formadores da Escola de Música. 

Por fim, no que diz respeito à aquisição de partituras, sempre foi uma política adotada e 

será para continuar, pois só assim é possível ter um repertório diversificado e de boa qualidade. 

 
3. MANUTENÇÃO DA SEDE E MELHORIA DA SALA DE 

ENSAIO 

Devido ao estado de degradação que o exterior da sede apresenta, é nosso objetivo pintar 

as fachadas exteriores do edifício, bem como substituir os acrílicos do painel publicitário com o 

símbolo da Associação. Pretendemos também adquirir um armário para podermos guardar o 

fardamento antigo. 

Relativamente à sala de ensaio, iremos substituir as lâmpadas atuais por lâmpadas LED, 
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proporcionando mais luminosidade, melhor distribuição da luz e redução do valor da fatura da 

eletricidade. Além disto, teremos sempre a preocupação em adquirir o material necessário para 

que estejam reunidas todas as condições para o bom funcionamento dos ensaios e aulas da 

Escola de Música.  
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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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A DIREÇÃO,  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Óis da Ribeira, 26 de março de 2022



 

 

 

  ANEXO I 
 

Orçamento 2022 
 

Receitas 
 

Despesas 

Designação Montante Designação Montante 

Serviços prestados 10 000€ Apoio deslocações - Músicos (Atividade e Ensaios) 7 500 € 

Donativos 17 700€ Direção Musical - Maestro 3 000 € 

Quotas 1 400€ Eventos de Interesse Cultural 14 000 € 

Apoio CMA 6 825€ Aquisição e Manutenção de Instrumentos/Acessórios 2 500 € 

Apoio Junta de Freguesia 500€ Fardamento (manutenção/novos) 750 € 

  
Eletricidade 600 € 

  
Edifício – manutenção e equipamentos 3 200 € 

  
Papelaria 500 € 

  
Representação 700 € 

  
Despesas correntes com viatura 1 000 € 

  
Escola de Música – formadores, mobiliário e equipamento de apoio 2 000 € 

  
Seguros (Edifício e recheio, viatura, alunos escola de música) 675 € 

Total das Receitas 36 425 € Total das Despesas 36 425 € 

 


