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Introdução
Um dos principais méritos das Linhas Orientadoras do Plano Estratégico 2016/2021 é o de afirmar a ambição
de projetar o Orfeão de Leiria |Conservatório de Artes, Associação (OLCA) num futuro de excelência, assente
em cinco eixos (qualidade, criatividade, rigor de planeamento, sustentabilidade financeira e
internacionalização), sem perder obviamente de vista aquela que é a sua matriz identitária.
O presente relatório constitui o arranque de um novo ciclo na vida do Orfeão de Leiria com a eleição desta
direção para o triénio 2020/2022, consubstanciado numa reconhecida prestação de serviços de qualidade no
plano interno como no externo.
As Linhas Orientadoras do Plano Estratégico têm-se constituído como base valiosa de apoio à gestão e os
princípios gerais e específicos aí definidos têm balizado a atuação das anteriores direções e obviamente da
atual, refletido no presente relatório anual de atividades a ser presente à Assembleia Geral.
O ano de 2020 foi um ano particularmente difícil devido à pandemia e pôs-nos à prova como nenhum outro
anteriormente. Nenhum de nós imaginaria, há um ano atrás, que seríamos sujeitos a tais privações e
provações...
Para nós, agentes de Cultura e Artes, a severidade foi ainda maior, obrigando-nos a uma reinvenção em
termos de divulgação do Orfeão de Leiria, de presença na comunidade escolar e leiriense e de contactos
diferenciados.
A direção procurou responder da melhor forma a esta nova e complexa realidade e adotou uma estratégia
diferenciada, com recurso às novas tecnologias, diversificando a sua presença “on-line”, reestruturando e
readaptando a sua organização e funcionamento, na esperança de ultrapassar este período, criando novas
formas de estar, de sentir a Cultura e as Artes e de continuar a ensinar a Música, a Dança e o gosto pelo
ensino artístico; e, encontrar alternativas para superar esta crise nacional, europeia e mundial.
O ano de 2020 foi indiscutivelmente atípico e a direção entendeu como fundamental intervir no clima
organizacional do OLCA, reforçando a coesão interna e dedicando particular atenção ao reforço, qualificação
e bem-estar dos recursos humanos, requisitos essenciais ao cumprimento dos objetivos do Plano de
Atividades definido para 2020. Foi um trabalho árduo que vai continuar provavelmente ainda pelo menos
durante o 1.º semestre de 2021, de reajustamentos diários, de reinvenção, de quebrar rotinas e de muita
resiliência e persistência. Assim como o de pôr em causa construtivamente a organização e os modelos
acomodados, com a preocupação constante de manter motivados os seus colaboradores e professores num
clima de tranquilidade e de confiança.
Com o Relatório de Atividades e Contas relativo ao exercício de 2020 apresenta-se a atividade desenvolvida
ao longo deste ano e justifica-se o que não foi possível concretizar e/ou as alterações previstas no plano de
atividades, devidamente monitorizada e medida nos correspondentes relatórios sectoriais que
complementam este relatório. Pretende a Direção, com ele, demonstrar quantitativamente, mas também do
ponto de vista qualitativo, os resultados das prioridades definidas neste primeiro ano de mandato,
permitindo, por um lado, uma avaliação da gestão que foi feita tendo por referência os recursos disponíveis
e utilizados neste estado de pandemia, e, por outro, uma sensibilização da redução substancial no
financiamento da DGESTE com o contrato patrocínio 2020/26, tendo sempre em linha de conta os seguintes
princípios orientadores:
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Qualificação de todos os
trabalhadores
Desempenho profissional
Experiência profissional
Eficácia de procedimentos
Rentabilização de recursos
Satisfação das necessidades
dos usuários

Obtenção de receitas
(donativos, quotas e eventos)
Comparticipação mensal
(propina)
Aumento do n.º de alunos
Rentabilização de recursos
materiais e humanos

Conceção de estratégias de
comunicação e publicação
Realização de eventos
Eficiência dos mecanismos de
comunicação

Competência

Comunicação

Equilíbrio
Orçamental

Compromisso
Transparência nos
procedimentos
Envolvimento dos Órgãos Sociais

O relatório aqui apresentado reflete a conjugação de três elementos fundamentais: o diagnóstico efetuado,
que procurou compreender o ambiente atual; a estratégia, enquanto desenho da situação futura; e,
finalmente, a análise das ações/atividades realizadas no sentido de preparar, planear e acompanhar a
implementação de medidas com o propósito de aliviar possíveis constrangimentos.
A estrutura deste documento assenta em três partes distintas: na primeira, descrevem-se de forma sintética
os aspetos gerais e desenvolvimento institucional e respetivas atividades que preencheram a agenda do
OLCA nos domínios que concorrem para o cumprimento da sua missão, salientando um conjunto de
iniciativas que ganharam expressão ou marcaram o ano que termina; na segunda parte, a atividade sectorial
dos diferentes departamentos/estruturas do OLCA; e finalmente, o relatório de contas que traduz em
números a ação desenvolvida e a gestão que dela foi efetuada, tendo por referência o orçamento aprovado.

1 ASPETOS GERAIS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O Relatório de Atividades e Contas 2020, para além de dar cumprimento ao estipulado no Art.º 29º b) e c)
dos Estatutos do OLCA, pretende sintetizar a informação mais relevante do Orfeão de Leiria, produzindo
informação para avaliação interna e externa do seu desempenho.
Para além dos indicadores essenciais das suas áreas de missão: Difusão da Cultura e das Artes, a prática da
música coral e instrumental, da dança, do teatro, do ensino artístico, da solidariedade social e ainda a
promoção e divulgação de Leiria e da sua região (Art.º 3º dos Estatutos), contempla ainda a informação
mais relevante relativa a recursos, ação social e programas financiados.
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Assim, a atividade da direção centrou-se na gestão do OLCA e na dinamização das atividades envolventes de
expansão e consolidação de todos os outros programas complementares e conexos.
Em termos organizacionais, o ano ficou marcado pela pandemia, com a implementação do lay-off, do
teletrabalho e trabalho alternado/equipas e de implementação das medidas de contingência decorrentes da
pandemia.
Foi por isso um ano de muito trabalho administrativo, de adaptação interna, de respostas às inúmeras
recomendações quer do Ministério da Saúde (MS), quer do Ministério da Educação (ME) e da Direcção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE) com a elaboração dos Plano de Contingência, Plano de Ensino à
Distância e o Plano de Ensino Presencial adaptados à nova realidade e ao nosso funcionamento com a revisão
de todas as normas e regulamentos internos assim como os Plano de Emergência e o de Segurança, Higiene
e Saúde no Trabalho, adaptados aos riscos biológicos associados ao COVID19.
O exercício de 2020 foi muito condicionado por um conjuntura económica desfavorável provocada pela
pandemia, registando uma forte redução na frequência dos cursos livres, no Conservatório Sénior e no Coro,
principalmente, conjugado com cortes consideráveis no concurso de financiamento 2020/2026 a nível de
alunos do Ensino Articulado na ordem dos 40% para a Música e 70% para a Dança a nível nacional e na
Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), o corte da Música chega perto dos 80%.
Esgotados os prazos de reclamação, sem que o ME tenha aberto ou anunciado concurso adicional, entendeu
a direção, após audição dos órgãos sociais em reunião para o efeito em 15 de setembro de 2020 e posterior
concordância da Assembleia Geral de 23 de novembro do mesmo ano, promover uma ação judicial junto do
Tribunal Administrativo e Fiscal.
1.1. Corpo Docente, Discente e Não Docente
1.1.1. O corpo docente do OLCA
no ano letivo 2020/21, é constituído por 28 professores efetivos com habilitação própria ou profissional, 14
contratados a prazo certo com habilitação própria ou profissional, 3 professores sem habilitação própria ou
profissional, 2 professores com contrato a prazo certo que lecionam nos cursos livres e 17 como prestadores
de serviço também nos cursos livres e atividades pontuais, tendo-se registado um grande esforço na
qualificação e estabilidade do corpo docente em cumprimento do respetivo enquadramento legal e
requisitos para a docência do ME.
Tendo a Escola de Música do Orfeão de Leiria (EMOL) como objetivo uma formação técnica e artística de
qualidade, com muitos dos seus alunos a prosseguir os seus estudos em Escolas Superiores de Música e de
Dança, é de se registar que no ano letivo 2019/2020, 37% dos professores que lecionaram na EMOL foram
alunos da Instituição e em 2020/2021 este valor subiu para 40,63%.
1.1.2. O corpo discente do OLCA
regista no ano letivo 2020/21 uma evolução menos positiva, verificando-se 8 alunos a menos na Música num
total de 595 e 29 alunos a menos na Dança num total de 130.
De referir que nos Cursos Livres e outras atividades do OLCA, em 2019/20, frequentaram 316 alunos (147 na
Música; 96 na Dança; 73 no CSOL) e em 2020/21, temos 245 em frequência (142 na Música; 66 na Dança; 37
no CSOL), verificando-se assim uma frequência global de 754 alunos em 2019/20 (com ensino articulado,
supletivo, cursos livres e CSOL e em 2020/21: 717, ou seja, 28 alunos a menos.
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1.1.3. O quadro do pessoal não docente
é constituído por 10 colaboradores administrativos e auxiliares. Dadas as condições pandémicas e respetivo
plano de contingência bem como as diretrizes do ME e do MS, houve necessidade de reforçar o pessoal
auxiliar. Acresce, ainda, a necessidade de garantir o apoio permanente ao funcionamento do espaço no
estádio, cedido pela CML. Assim, ao abrigo do programa ATIVAR.PT que dá um apoio financeiro (4 ou 12
vezes o valor do IAS dependendo do tempo de contrato a termo certo ou indeterminado), foram contratadas
2 colaboradoras, uma com contrato a termo certo e outra com contrato por tempo indeterminado. Por forma
a garantir a polivalência e rotatividade de todos os colaboradores, frequentaram de imediato a formação
para “motorista de transporte coletivo de crianças”.
Regista-se a saída de uma colaboradora que se encontrava em licença sem vencimento por 6 meses, pedida
a 16 de Dezembro de 2019, com a possibilidade de uma renovação por um prazo máximo de outros 6 meses,
tendo optado por rescindir, em Junho de 2020, o contrato com o Orfeão porque integrou uma empresa na
sua área de formação.
O assessor/adjunto da direção contratado por 2 anos pela direção anterior, pelo período do mandato (1 de
março de 2018 a 29 de fevereiro de 2020). A direção atual entendeu celebrar um novo contrato por 6 meses
(até 31 de agosto de 2020), para apoio à transição. No decurso deste contrato, dada a falta de assuntos de
foro legal, o assessor propôs a cessação do mesmo no seu término, voltando à condição de consultor jurídico,
em regime de avença.
1.2. Instalações, Obras e Equipamentos
Foram realizadas obras de conservação e manutenção de modo a garantir a adequabilidade dos espaços de
conforto e segurança para os alunos, colaboradores e professores e adquiridos alguns equipamentos e
instrumentos. A salientar a reparação do órgão de tubos, a melhoria do sistema de iluminação do auditório
e do equipamento técnico da régie e a aquisição de equipamentos técnicos de áudio e vídeo, para promoção
e divulgação das atividades e produções culturais da Instituição.
O plano de Emergência ficou concluído e o Plano de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho foi atualizado
aos riscos biológicos associados ao COVID-19 e foram implementados todos os procedimentos.
Sendo já um problema identificado anteriormente, a questão da limitação e lotação das instalações com o
estado de pandemia e do plano de contingência, veio agravar-se e houve necessidade de se procurarem
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alternativas e espaços compatíveis com as aulas de grupo, coro e orquestra, tendo sido disponibilizado
provisoriamente, pela Câmara Municipal de Leiria, sem custos para o OLCA, o 3.º piso do lado poente do
Estádio Municipal de Leiria sendo que o OLCA ficou responsável pela limpeza do espaço e controlo de
entradas e saídas da porta de acesso ao referido piso (junto à Porta 7).
Não foi possível pintar o exterior do edifício, tendo sido apenas feita uma intervenção numa parede no
âmbito da 4.ª edição do “Leiria, paredes com história: ARTE PÚBLICA” (CML) e que envolveu várias
intervenções artísticas em fachadas de média a grande dimensão, por artistas de renome nacional e
internacional nas linguagens artísticas ligadas à arte pública urbana, tendo o OLCA sido premiado com a arte
de ARYZ.
1.3. Ação Social
O OLCA procura beneficiar os alunos, no âmbito dos serviços de Ação Social Escolar, com apoios que lhe
permitam superar ou compensar as carências do tipo sociofamiliar, económico ou cultural que dificultem o
acesso à escola ou o processo de aprendizagem, assegurando a estes descontos nos transportes escolares,
ajuda na aquisição de instrumentos, assegurando por vezes alugueres de instrumento gratuitos, desconto na
aquisição de manuais escolares e descontos significativos em atividades extracurriculares, nomeadamente
inscrição paga pelo OLCA aquando da participação de alunos em Concursos de âmbito nacional ou
internacional.
Entendeu-se ainda apoiar 2 meninos do Projeto Giro Ó Bairro, a pedido da Associação InPulsar, num valor
total de 760 € (640€ + 120€).
1.4. Contrato-Programa com a Câmara Municipal de Leiria
O Contrato-programa com a Câmara Municipal de Leiria é um acordo de serviço público cultural e
educacional entre o Orfeão de Leiria | Conservatório de Artes, Associação e o Município de Leiria,
perspetivando uma colaboração interativa, intensa, próspera e consciente de que o investimento na Cultura
e na Educação é, mais que um serviço comunitário, um forte impulso no desenvolvimento da sociedade e na
projeção do Concelho e do nome de Leiria a nível nacional.
O relato das atividades realizadas no ano de 2020 reflete os tempos difíceis que ainda estamos a viver, devido
à pandemia pela COVID-19, particularmente no setor da Cultura. Com o confinamento em março, todas as
atividades artísticas previstas foram adiadas sem data marcada para se realizarem, considerando a evolução
da pandemia e as restrições impostas para o combate e prevenção do contágio.
Após o desconfinamento e não havendo as condições necessárias, tanto ao nível dos espaços, como do
acolhimento do público e dos artistas, para o cumprimento das normas de segurança sanitária emitidas pela
DGS, algumas atividades foram canceladas ou substituídas sempre que possível, e as restantes foram
calendarizadas com novas datas.
Foi por isso submetido ao Município de Leiria um Ajustamento ao Plano, para reorganização e
recalendarização das atividades programadas, mantendo sempre a intenção de realizar o máximo de
atividades possíveis, recorrendo nalguns casos aos meios digitais, através da gravação de vídeos e/ou da
transmissão em live streaming das atividades artísticas que não se podiam realizar com público, sendo estes
materiais divulgados através das redes sociais e que se revelaram um excelente instrumento para continuar
a desenvolver as atividades, permitindo ao público fruir dos momentos artísticos apresentados.
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Assim, cumpriram-se integralmente as atividades e as contrapartidas objeto do contrato-programa
reajustado com o Município de Leiria para o ano de 2020, apesar das naturais alterações, dificuldades e
restrições a que fomos sujeitos com a pandemia, como se apresenta de seguida.
1.4.1. PROGRAMAÇÃO REGULAR
1.4.1.1. Atividades Realizadas (Contrapartidas para CML)
Estado
execução

Intérpretes

Prémio Afonso
Lopes Vieira

executado

Trio de Flautas da classe
do Prof. João Pedro
Fonseca

Dia da dança e
Dia do Jazz (29
e 30 abril)

| Sérgio Varalonga
substituído | Trio Clarinetes da
classe do Prof. Luís
(v. obs.)
Casalinho

Designação

Dia Europeu da
Música (21
junho)

Paisagem
Sonora

Concertos com
História

Festa dos
Museus (de 24
a 27 set)

Ciclo Concertos
Guitarra

executado

Sérgio Varalonga, piano

Data

Local

25 jan

Biblioteca
Afonso
Lopes
Vieira

7 fev
8 fev

|Teatro
Miguel
Franco
|CML

21 jun

Praça
Rodigues
Lobo

Substituído
Coro do orfeão de Leiria

27 set

Mimo

(v. obs.)

executado

Substituído
(v. obs.)

executado

agrupamentos de alunos
15 nov
e professores do Orfeão
20 dez
de Leiria

CDIL Igreja da
Misericórd
ia

Paulo Bernardino,
clarinete & Ruben
Gomes, ator

13 jul

Villa
Portela

Classes de Guitarra da
EMOL

| 6 mar | Bibli.
| 7 mar José
| 8 mar Saramago
(1

Observações

| Apresentação Pública
Cultura.Leiria.2020
| Apresentação catálogo
Exposição "Nós e os Outros"

A pedido do MIMO foram
cedidos os direitos de
utilização dos vídeos gravados
pelo Coro do Orfeão de Leiria
para a sua música ser
coreografa e utilizada pela
escola de dança Clara Leão na
sua apresentação no âmbito
das Jornadas Europeias do
Património, no MIMO.

Recital integrado na Residência
Artística de escultura em Pedra
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concerto)
|CDIL (2
concertos)
Ciclo Concertos Substituído
Sérgio Varalonga, piano
Piano
(v. obs.)
Dia do
Saxofonista

substituído
Nuno Mendes, saxofone
(v. obs.)

8 jul

6 jul

Villa
Portela

Recital integrado na Residência
Artística de escultura em Pedra

Villa
Portela

Recital integrado na Residência
Artística de escultura em Pedra

1.4.1.2. Programação Regular do Orfeão de Leiria

Designação

Concerto
Didático

Temporada
de Concertos
nas
Freguesias

Estado de
execução

executado

Substituído
(v. obs.)

Entidade/artista
acolhido
Direção: Mário Teixeira
Alunos das classes de
música e dança do
Orfeão de Leiria

Data

1 jun

1º Ciclo "Flores de
Música":
24 set
| O Bando do Surunyo
29 out
|7 Lágrimas
26 nov
|Camerata do Orfeão de
Leiria

Local

Observações

online

Dada a natureza desta
atividade, não se pôde realizar
com condições de segurança.
Igreja de S. Em sua substituição
Pedro
programou-se um Ciclo de 3
concertos de Música Antiga na
Igreja de S. Pedro denominado
"Flores de Música"
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De Sénior
para Sénior

Projeto
Inter'Artes na Rota
Magalhânica
Canções de
Roda, Lenga
Lengas e
Outras Que
Tais

Coro do Orfeão de Leiria, 16 abr
sob a direção de Mário
29 jun
Nascimento
31 jul

online

executado

agrupamentos de alunos
e professores de música
e dança do Orfeão de
15 nov
Leiria e participantes
20 dez
Nacionais de Países
Terceiros (NPT)

CDIL e
online

executado

Coro Juvenil do Orfeão
de Leiria
(com Ana Bacalhau,
17 jan
Vitorino, Sérgio Godinho
e Jorge Benvinda)

Teatro
José Lúcio
da Silva

Substituído
(v. obs.)

Show Case
RHI

executado

Sérgio Varalonga, piano

21 set

Teatro
José Lúcio
da Silva

Recital
Camerata

executado

Camerata do Orfeão de
Leiria

05 fev

Auditório
José Neto

Gala 12º
Aniversário
CSOL

executado

Agrupamentos música e
dança do CSOL

07 mar

Auditório
José Neto

Prémios
Gazela da
CCDRC

executado

Nuno Mendes, saxofone

02 out

Lubrifuel

Camerata Giró'questra

| 10
out
| 24
out

| Auditório
José Neto
| Bairro
Cova das
Faias

Projeto
Giró'questra

executado

Dada a natureza desta
atividade, não se pôde realizála com condições de segurança.
Em sua substituição foram
gravados e produzidos 3
vídeos, pelo Coro do Orfeão de
Leiria, que não parou durante
todo o confinamento, tendo
desenvolvido as suas atividades
online. Estes vídeos foram
lançados nas redes sociais da
instituição (facebook e
youtube), totalizando cerca de
6.500 visualizações.
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Abertura
Solene do
Ano Letivo

Concerto de
Natal da
EMOL

12 Sessões
"Vamos à
Música"

executado

Agrupamentos de
música e dança com
professores e alunos do
Orfeão de Leiria

Agrupamentos de
música e dança com
em execução
professores e alunos do
Orfeão de Leiria

executado

Professores do Orfeão
de Leiria

80
Professores e alunos do
Audições/Reci em execução
Orfeão de Leiria
tais públicos
Projeto Face
to Face
Intercâmbio
Flautas
Transversais

08 nov

Teatro
José Lúcio
da Silva

18 dez

Streaming
- Canal
YouTube e
FaceBook
do Orfeão
de Leiria

|Escola
Branca,
Leiria
|Escolas
Básicas de
Barosa,
Capuchos
e
Guimarota
| 3 fev
, Amarela,
| 5 fev
Branca e
| 19 fev
Arrabalde
| Escolas
Básicas de
Reixida,
Cruz
d'Areia,
Barreira,
Azoia e
Parceiros
ao
longo
do ano

Auditório
José Neto

executado

Alunos de dança da
EDOL e Jovens
11 jan
Institucionalizadas do Lar
Santa Isabel

Auditório
José Neto

executado

Alunos e Professores do
Orfeão de Leiria e Samp

Mimo

01 fev
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1.4.2. FESTIVAL BEIRA RIO EM TUA CASA
Nesta 4.ª edição estava prevista uma maratona musical e de dança, ao longo de 2 dias, em 5 palcos da cidade e com
mais de 700 participantes, representando a festa do final do ano letivo, num contínuo realizado por alunos e professores
do Orfeão de Leiria, sendo um evento inédito em todo o país.
Devido à pandemia pela COVID-19, com toda a comunidade confinada e a trabalhar à distância, lançamo-nos o desafio
de realizar na mesma o Festival Beira Rio em tua casa, em formato online, com cada um dos intérpretes a preparar e a
gravar as suas performances a partir de casa, num esforço hercúleo que todos abraçaram.
Apetrechou-se a Casa dos meios técnicos e logísticos necessários à gravação, edição e transmissão do evento, para a
emissão de 12 horas consecutivas de prestações musicais e performances de dança, envolvendo mais de 700 intérpretes
do Orfeão de Leiria. O entusiasmo de não parar, apesar das dificuldades encontradas, traduziu-se na satisfação de ver
o evento atingir mais de 24 mil visualizações.
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1.4.3. ORFEÃO FORA DE PORTAS
O contrato-programa previa inicialmente a realização de um concerto final do 17.º Estágio Internacional de Orquestra
de Leiria, dedicado ao ambiente, devendo ocorrer em espaço natural. No entanto, devido à pandemia, não foi possível
realizar esta atividade em condições de segurança, pelo que foi substituída por um novo projeto denominado "Orfeão
fora de portas", realizado na Igreja de S. Pedro e que consistiu em 4 recitais de música: saxofone, acordeão, flauta de
bisel e guitarra.
A realização do projeto Orfeão fora de portas na Igreja de S. Pedro permitiu o envolvimento e o enriquecimento artístico
e cultural da comunidade, tão importante numa época em que a arte e a cultura sofreram um impacto tão devastador.
Tanto para os jovens músicos, como para o público que assistiu aos recitais, esta foi uma oportunidade singular para a
fruição de boa música, num ambiente acústico único. Assinala-se a boa afluência de público a estes recitais.
De registar ainda a associação do Orfeão de Leiria à campanha de solidariedade promovida pelo município de Leiria,
através da oferta pelo público de bens alimentares não perecíveis ou produtos de higiene que reverteram a favor das
IPSS do concelho de Leiria.

Foram ainda contratadas pela CML ao OLCA o programa de atividades, ArtePalmas, de Música e Dança no âmbito dos
programas das Atividades de Animação e Apoio à Família no montante de 10.659,00€ para a Música e de 12.540,00€
para a Dança no ano letivo 2019/20 e de 11.072,25€ para a Música e de 12.654,00€ para a Dança no ano letivo 2020/21.

1.5. Festival Música em Leiria
Em 2020 estava prevista a maior realização de sempre do festival, abrangendo espetáculos nos 10 concelhos da CIMRL
e ainda em Alcobaça e Ourém. Porém, o relato aqui apresentado é, mais uma vez, o reflexo dos tempos difíceis que
estamos a viver, devido à pandemia pela COVID-19, tanto em Portugal, como a nível mundial e particularmente no setor
da Cultura.
Com o confinamento em março, já depois de todo o investimento em marketing, divulgação e publicidade estar
executado, as atividades artísticas previstas para o Festival Música em Leiria foram adiadas sem data marcada para se
realizarem, atendendo à crescente evolução da pandemia e às restrições impostas para o combate e prevenção do
contágio, pela DGS.
Estando a realização do festival prevista entre 20 de março e 25 de abril, só foi possível começar a reprogramar em
segurança, tanto para artistas, como para público, a partir do mês de agosto. Neste contexto alargou-se a realização do
festival até final do ano, de forma a executar o máximo de atividades possíveis. No entanto, por questões de segurança,
houve alguns concertos e espetáculos que não se puderam realizar. Espera-se podê-los acrescentar à edição de 2021.
Foram realizados os seguintes concertos/espetáculos:
- Furum Fum Fum – 23 agosto – Praia do Pedrógão - integrado no Comboio dos Artistas
- O Bando do Surunyo – 24 setembro – Igreja de S. Pedro
- The Primitals – 25 setembro – TJLS
- Ópera Isto (2 sessões) – 7 outubro – TJLS
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- Eduardo Cardinho | Quinteto Jazz – 12 outubro – TJLS
- Sete Lágrimas – 29 outubro – Igreja de S. Pedro
- Ana Bela Chaves & Fernando Altube – 10 dezembro – TJLS

1.6. Outros Programas
De forma a sensibilizar os intervenientes do OLCA e todo o seu Universo, tem-se verificado uma aposta em
projetos de vertente interdisciplinar e transdisciplinar, numa perspetiva Inclusiva, Educativa e Artística.
Projetos que assentam na divulgação cultural e o combate à exclusão social, potenciando as ligações
entre a comunidade interna e externa do Orfeão de Leiria; promovendo atividades de cariz social e
cultural, com recurso à Música e à Dança, fatores primordiais para a coesão social - projetos que
contribuem para a formação integral de crianças e jovens.

1.6.1. Crescer com a Música e Dança

Destinado às crianças do 1.º ciclo do ensino básico, em parceria com as associações de pais, esta oferta
curricular é uma oportunidade de sensibilizar e proporcionar às crianças uma formação sólida na área
da Música e da Dança que poderá aprofundar futuramente em regime articulado a partir do 2.º ciclo do
ensino básico.

VA R I A Ç Ã O A L U N O S C R E S C E R C O M A M Ú S I C A E A
DANÇA
Alunos Música
60
50
40
30
20
10
0

Alunos Dança
50

47
30
11

8

2016/2017
música: 1 escola
dança: 1 escola

30
11
0

2017/2018
música: 3 escolas
dança: 2 escolas

2018/2019
música: 3 escolas
dança: 0 escolas

8
2019/2020
música: 4 escolas
dança: 1 escola

0
2020/2021
música: 4 escolas
dança: 0 escola
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Tem-se verificado um aumento do número de alunos a ter iniciação musical, a custo mais reduzido,
sendo uma aposta para o futuro da instituição, estando em análise o alargamento a outras escolas e
associações de pais.
1.6.2. Projeto Arte Palmas
promovido pela Câmara Municipal de Leiria, que visa a promoção da educação artística e estética dos
alunos dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar do Município de Leiria, onde Orfeão é
parceiro, colaborando com aulas de Música e Dança. Atualmente o projeto abrange 19 Jardins de
Infância dos Agrupamentos de Escolas D. Dinis, Domingos Sequeira e Henrique Sommer, com 20 turmas
na área da Música e 24 com Música e Dança nos Jardins de Infância.
1.6.3. Projeto Giro Ó Bairro/ Associação InPulsar – Giró_Questra
direcionado para a inclusão de crianças de etnia cigana, este projeto foi desenvolvido
em parceria com a associação InPulsar, no âmbito do “Giro ó Bairro”, financiado pelo
POISE (Programa Organizacional de Integração Social e Emprego) e teve a duração de
três anos. O projeto cumpriu os seus objetivos e encerrou em 2020 com 2 participações
musicais públicas no mês de outubro, no auditório do Orfeão de Leiria e na sede da
Associação Inpulsar, no Bairro Social Cova das Faias.
Participações musicais em 2020:
|10 outubro | Auditório Orfeão de Leiria |Audição final do projeto
|24 outubro | Sede da InPulsar | Apresentação final do projeto

1.6.4. “Artes & Autismo”
Este projeto em parceria com a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo
de Leiria (APPDA) é destinado a crianças autistas e tem como objetivo estimular a sua criatividade e outras
aptidões (bem-estar emocional e social), através da Música, descobrindo o mundo dos sons e vai já no seu
4º ano. Anualmente é construída uma peça musical e exibida à comunidade em geral.
Participações musicais em 2020:
|17 dezembro | Online | Espetáculo Online

1.6.5. Projeto Inter’Artes - Interculturalidade
Conta com o apoio do Alto Comissariado para as Migrações,
I.P. (ACM), financiado pelo Fundo Asilo, Migração e
Integração (FAMI), para promover a interculturalidade
através da Música e da Dança entre alunos e professores e
pessoas residentes em Leiria de diferentes nacionalidades,
bem como o reconhecimento e valorização da diversidade
cultural como uma fonte de oportunidade e aprendizagem
para todos. No ano 2020 integrou-se neste programa a
comemoração dos 500 anos da Viagem de Fernão Magalhães,
a que chamámos Concertos da Rota Magalhânica. Neste
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sentido, em 2020 realizámos 2 concertos em vídeo apresentados no CIDL nos dias 15 de novembro e 20 de
dezembro.

|15 nov. - CDIL (online) - Concertos com História – Descobrir o Brasil através da Rota Magalhânica
|20 dez. - CDIL (online) – Concertos com História– Argentina na Rota Magalhânica.

1.6.6. Concertos Didáticos “Os Iberzitos vão à música”
O Ciclo de Concertos Didáticos “Os Iberzitos vão à Música” é uma produção artística
na área da Música, especialmente dirigida a um público infantojuvenil e famílias,
apoiado e impulsionado pelo Grupo Empresarial Iberomoldes. Estes concertos
interativos proporcionam o diálogo entre os intervenientes e o público-alvo com
apresentação de diferentes formações musicais. Estava previsto realizar-se 3
concertos na Marinha Grande, Pombal e Leiria, com 2 sessões cada um, nos meses
de fevereiro, março e maio. Contudo, devido à pandemia só foi possível executar o
programa de Pombal, no dia 16 de fevereiro - O Soldadinho de chumbo de Hans
Christian Andersen, interpretado pela Orquestra de Sopros do Orfeão de Leiria. Este
projeto já vai na sua 4ª edição. Foi, ainda, realizada uma atividade artística online,
no Dia Mundial da Criança (1 de junho).

2 ATIVIDADE SECTORIAL
2.1. EMOL
O ano letivo 2019/20 foi muito desafiante e trabalhoso assim como o está a ser 2020/21 pois continuamos
na presença de uma Pandemia (COVID 19) que nos obrigou a repensar a maioria das atividades assim como
os modelos de trabalho. Tendo em conta este cenário, procurou-se, na medida do possível, manter a matriz
de elevada qualidade e rigor definidos nas linhas orientadoras do Projeto Educativo, transpostas para o Plano
de Atividades que teve de ser reajustado a esta nova realidade.
As linhas de ação da EMOL e da sua equipa estruturaram-se em função do princípio da qualidade da prestação
do serviço educativo, tendo por finalidade o sucesso educativo dos alunos proporcionando-lhes uma
formação sólida e abrangente em função dos desafios da sociedade atual, promovendo a Inclusão, o
Ambiente e a Internacionalização com ênfase na importância da Cultura no processo ensino-aprendizagem.
O envolvimento do OLCA no seu todo a uma dinâmica participativa e a satisfação e realização profissional
dos que nele trabalham tem sido também fundamentais para a concretização destes objetivos.
O averbamento dos cursos de Dança na autorização definitiva de funcionamento nº 4545/DES da Escola de
Música do OLCA com efeitos a 1 de Setembro de 2019 veio potencializar a fusão da Arte com a Educação
oficial mas também a inclusiva e permitiu maior coordenação em termos gerais no processo de ensinoaprendizagem como na realização de atividades artísticas. Tem-se procurado incluir e utilizar a modalidade
artística da dança e da música no contexto educativo desde cedo com as AAAF, Crescer com a Dança, Crescer
com a Musica, Crescer com as Artes.
Os objetivos operacionais aprovados para 2019/20 e 2020/21 constam dos Planos de Atividades e Relatório
de Atividades da EMOL elaborado pela Direção Pedagógica e aprovado em Conselho Pedagógico e
disponibilizado no site do OLCA (https://url.gratis/lnD2qY ), nomeadamente no que diz respeito ao número
de renovações de matrícula que tem vindo a crescer de ano para ano; ao sucesso escolar que se situa entre
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os 98% e os 100%; o combate ao abandono escolar que tem vindo a reduzir e em 2019/20 ficou nos 4,88% e
na área da Música, ao equilíbrio das classes instrumentais.
Uma outra questão que tem estado sempre presente nas preocupações do OLCA diz respeito com a
possibilidade de os alunos prosseguirem os estudos para o ensino secundário da Música e da Dança. São
poucos os que prosseguem os seus estudos para o Curso Secundário de Música, verificando-se que muito
poucos alunos não prosseguem os estudos para além do Curso Básico de Música de Dança. Isto ocorre, em
grande parte, pela falta de apoios da tutela para financiar alunos que pretendem prosseguir os seus estudos.
Em 2019/2020 concluíram o Curso Básico de Música, 68 alunos, dos quais 9 prosseguiram os estudos para
ensino secundário de música, em regime articulado e supletivo.

2019/2020
Concluíram Ensino Básico

Prosseguiram para Secundário

12%

88%

A direção do OLCA tem procurado incentivar os alunos a prosseguir os seus estudos na área da Música e da
Dança e tem disponibilizado apoios anuais:
Financiamento Ensino Articulado Secundário
10º
11º
valor
valor
ano
ano
Financiados pelo
Ministério da Educação
2019/2020
Financiados pelo Orfeão
de Leiria
Financiados pelo
2020/2021 Ministério da Educação
Financiados pelo Orfeão
de Leiria

12º
ano

valor

2

10 880,00 €

2

10 880,00 €

4

21 760,00 €

4

17 760,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

2

10 880,00 €

2

10 880,00 €

2

10 880,00 €

2

0,00 €

-

-

4

17 760,00 €

4

17 760,00 €

0

0,00 €

Financiamento Ensino Supletivo Secundário
Sem
financiamento
Sem
2020/2021
financiamento
2019/2020

10º ano

11º ano

12º ano

3

0+4

3+1

6

1+0

0+4

De acordo com o Relatório de Atividades da EMOL 2019/20, a maioria das atividades previstas foram
realizadas e as não realizadas estão devidamente justificadas no referido relatório. Assim, podemos
considerar que, mesmo com um cenário de Pandemia, o relatório de atividades espelha a entrega e
disponibilidade de toda a comunidade educativa. No entanto, não podemos deixar de referir que, mesmo
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em confinamento, a EMOL esteve muito ativa. Conseguiu reorganizar-se num curto espaço de tempo, com
eficiência e eficácia, assegurando um ensino à distância profissional e de qualidade, sem esquecer à sua
prestação artística, tendo apresentado à comunidade leiriense vários momentos artísticos e realçamos o
Festival Beira-Rio pelas longas horas de preparação e de transmissão, tendo sido uma “maratona de Música
e Dança”, que nos deixou orgulhosos, sem qualquer dúvida, pois a vitalidade e o espírito de equipa presente
na nossa escola foi claramente evidenciado assim como os Concertos de Natal gravados e transmitidos.
2.2. Coro do Orfeão de Leiria
Tendo em consideração que em tempos de pandemia, todas as atividades coletivas sofreram grandes
restrições, entendeu-se suspender a atividade do coro a partir de outubro de 2020. Nos 2.º e 3.º trimestres
do ano 2019/2020, procurou-se com muita criatividade e capacidade de adaptação manter presença nas
redes sociais e com gravações para que não fossem totalmente suspensas as práticas de canto coral durante
o isolamento. No entanto, não foi possível manter a atividade regularmente, o que levou à suspensão
temporária das atividades, a partir de setembro de 2020, aguardando-se por condições adequadas à sua
retoma. Por outro lado, o Maestro Mário Nascimento apresentou a sua demissão, apresentando razões de
natureza pessoal.
2.3. Conservatório Sénior
Por receio de contágio entre alunos de risco, somado a dificuldades financeiras dos alunos/participantes, a
atividade do Conservatório foi reduzida ao mínimo, tendo sido cancelada toda a atividade programada –
aulas, intervenções nos lares, visitas culturais, entre outras a partir de março de 2020, com algumas
atividades a funcionaram em regime online.

2019/2020
Alunos
matriculados

Anulações
matrícula

Nº alunos no fim
do Ano letivo

Coro Sénior

31

2

29

Formação Musical

6

0

6

Instrumentos Música Portuguesa Cavaquinho

11

2

9

Cultura e Músicas do Mundo

7

0

7

Piano

2

1

1

Guitarra

2

0

2

Danças do Mundo

17

2

15

Pilates

31

3

28

Total

80

10

70

Com o início do ano letivo 2020/21, o receio dos alunos do CSOL era evidente, contudo iniciaram-se os
ensaios do Coro Sénior, as aulas de pilates, danças do mundo e cavaquinho com a seguinte periodicidade 4
vezes/sem. para as aulas de Pilates (aulas limitadas a 10 alunos), duas vezes/sem. para as aulas de Danças do
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Mundo e 1 vez/sem. aulas de cavaquinho. Com o decorrer do tempo, dado o aumento de número de
infetados, por receio/segurança alguns dos alunos do CSOL suspenderam ou desistiram da matrícula, pelo
que foi necessário reduzir, ainda mais, o número de turmas/horários. O número de alunos no início do ano
letivo 2020/21 encontra-se registado no quadro abaixo.

2020/2021
Alunos
matriculados

Anulações
matrícula

Coro Sénior

19

2

Instrumentos Música Portuguesa – Cavaquinho

5

2

Cultura e Músicas do Mundo *

2

0

Guitarra

1

0

Danças do Mundo

10

3

Pilates

17

7

Total

39

14

*Não iniciaram as aulas por não haver número mínimo de alunos/turma

Participações artísticas em 2020:
|7 março | Auditório José Neto | Espetáculo comemorativo do 12º aniversário do Conservatório Sénior
Intervenientes: Coro Sénior, direção Mário Nascimento| Danças do Mundo, prof. Eunice Caetano| Grupo de
Cavaquinhos, prof. Manuel Vieira| Hip Hop, prof. Ana Rita Rosa| Combo de Jazz, prof. Adelino Oliveira

C S O L - D I ST R IB U IÇ ÃO A LU N O S 2 0 1 9 / 2 0 2 0 E 2 0 2 0 / 2 0 2 1
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2019/2020 alunos matriculados

2019/2020 anulações matricula

2019/2020 Nº alunos no fim do Ano letivo

2020/2021 alunos matriculados

2020/2021 anulações matricula

2020/2021 Nº alunos no fim do Ano letivo
80
70

39
31 29
19 17
2

2

Coro Sénior

31 28
6

0

6

11 9
2 523
000

Formação
Musical

7

7
0

200

Instrimentos Cultura e
Música
Músicas do
Portuguesa Mundo
Cavaquinho

211000
Piano

17 15
10 7
3
202101
2
Guitarra

Danças do
Mundo

25

17
3

7 10

Pilates

10

14

Total alunos
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3 RESULTADO DO PERÍODO
O contexto de pandemia durante o ano de 2020, levou a uma alteração dos procedimentos e organização da
instituição.
Para cumprir as normas impostas, a escola passou a adotar medidas que exigiram investimentos a alguns
níveis.
Foi necessário contratar duas novas funcionárias, através de um apoio do IEFP a que o OLCA concorreu, para
que houvesse pessoal auxiliar suficiente que permitisse o controlo de entradas de pessoas no OLCA e que as
mesmas fossem efetuadas com a máxima segurança, assim como o acompanhamento e orientação dos
alunos na sua circulação pelo edifício, de forma a cumprir o distanciamento e todas as normas a que fomos
obrigados.
O investimento ao nível de equipas de limpeza, produtos de higienização e equipamentos de segurança
também foi bastante elevado.
As aulas presenciais foram substituídas por aulas online, o que embora tenha reduzido os custos gerais da
casa, também levou a uma redução das receitas.
Devido a esta situação, alguns alunos optaram por não continuar com as aulas e em alguns casos foi
realmente difícil a sua lecionação. Neste contexto, houve desistências, e os valores das mensalidades e dos
transportes escolares já recebidos, tiveram de ser devolvidos.
Quanto às atividades culturais já programadas para ano, estas foram também canceladas ou adiadas.

Rendimentos e Ganhos
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Os Rendimentos e Ganhos são compostos pelas Prestações de Serviços, que englobam o ensino da música e
dança, os Cursos Livres, os Workshops, a faturação das AEC e AAAF, e ainda receitas de espetáculos ou outros
eventos.
Os Subsídios à Exploração são apoios recebidos, nomeadamente, da DGEstE para o ensino da Música e Dança,
através do Contrato Patrocínio, da DGArtes, que apoia o Festival Música em Leiria, Beira-Rio e Estágio
Internacional de Orquestra, o FAMI, através do Projeto InterArtes e este ano, o subsídio para o Lay-Off,
atribuído pela Segurança Social.
São considerados Outros rendimentos e Ganhos, as quotas de sócios, materiais vendidos a alunos,
patrocínios e donativos recebidos, e outros proveitos.
Houve uma diminuição de 160.820,57€ face a 2019, quer na Prestação de Serviços, quer nos Outros
Rendimentos e Ganhos. A Pandemia veio afetar a permanência dos alunos nas aulas presenciais, passando
as mesmas a funcionar online, o que provocou algumas desistências. As Atividades de Animação e Apoio à
Família (AAAF) contratadas com a Câmara Municipal de Leiria mantiveram-se, embora tenha havido a sua
suspensão pelo Município durante o confinamento. Relativamente à DGEstE, o valor recebido diminuiu
também em 2020, tendo o OLCA recebido a menos 33.726,64€. A redução de proveitos gerais também se
verificou nos Outros Rendimentos.

Gastos e Perdas

Quanto aos Gastos e Perdas, no geral, verificou-se uma redução de 137.952,35€, comparando com 2019.
Foi feito um grande investimento ao nível da limpeza e desinfeção devido à pandemia. Foram adquiridas
divisórias de proteção para os serviços administrativos e para algumas salas de aula, máscaras cirúrgicas,
termómetros, álcool gel, saboneteiras, pulverizadores, papel para limpeza, entre outros produtos de
desinfeção. Foram ainda contratadas mais horas à equipa de limpeza, que passou a ter mais turnos e
21

Relatório de Atividades 2020

consequentemente, o nosso custo aumentou significativamente em 2020, tendo sido esta a rubrica que mais
contribuiu.
Mas, no geral, uma vez que a escola esteve a funcionar sem aulas presenciais e em teletrabalho, e em que
muitas atividades foram canceladas, os custos gerais diminuíram. Verifica-se essa redução na generalidade
dos Fornecimentos e Serviços Externos tais como os Trabalhos Especializados, Publicidade, Honorários,
Materiais, Combustíveis, Deslocações e Conservações e Reparações.

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

No final do exercício de 2020 o Orfeão de Leiria Conservatório de Artes, Associação, apresentou um total de
Rendimentos e Ganhos no valor de 1.476.914,84€ e um total de Gastos e Perdas de 1.371.301,78€, que levou
a um Resultado Líquido do Período positivo, no montante de 105.613,06€.

Perspetivas Futuras
Apraz-nos referir, e sem falsas modéstias, que a nossa capacidade de adaptação, de flexibilidade e de
habilidade em manter a Instituição estruturada perante esta pandemia é publicamente reconhecida pelos
Encarregados de Educação, pelos nossos parceiros, pela nossa comunidade educativa e pela sociedade
leiriense. Sentimos, hoje, o OLCA confiante e sereno e a direção sente-se confortável com os resultados
alcançados.
Aguardamos com alguma prudência 2021 mas também com algum entusiasmo, pois a superação deste capítulo,
negro na história da humanidade, só é possível porque AS PESSOAS que fazem parte desta grande instituição
“arregaçaram mangas”!
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Os dados estão lançados para o futuro do Orfeão de Leiria no curto e médio prazo. Esta direção não representa
nem uma rutura com o passado nem uma transformação total. A continuidade da estratégia seguida nos últimos
anos é assim a palavra de ordem, a que acrescem alguns objetivos desenhados à medida, com iniciativas concretas
e resultados atingidos, que vão garantir de uma forma segura, assim o esperamos, tomadas de decisão e o
aumento da eficácia e do crescimento planeado a ser apresentado no Plano Estratégico 2021/25.
Representamos mais de sete décadas de experiência competitiva local, regional e nacional, na nossa área de
atuação. Não abdicando desse estatuto, as comemorações dos 75 anos serão o momento de reforçar estes
compromissos.
Estamos convictos de que só com o nível de comprometimento, de resiliência e de seriedade, demonstrada a cada
dia pela equipa do OLCA, se constrói a cumplicidade e a confiança que é imprescindível para vencermos as
dificuldades e adversidades que possam surgir e atingirmos patamares de sucesso. É para a equipa (direção
pedagógica, professores, pessoal administrativo e auxiliar) do OLCA que vai, como sempre, o nosso maior
reconhecimento.
Neste caminho de mais um ano de trabalho, não podemos deixar de enaltecer e agradecer aos nossos
patrocinadores e entidades protocoladas, pelo seu generoso envolvimento e contributo inestimável; às Câmaras
Municipais de Leiria, Batalha, Marinha Grande, Porto de Mós e Pombal e aos nossos Associados que sempre estão
connosco; às Parcerias institucionais, às escolas e instituições culturais, com quem tantas vezes partilhamos
experiências, caminhos, alegrias e dificuldades; aos nossos Alunos e Encarregados de Educação para com quem
temos um forte compromisso de ensino/formação de qualidade na construção dos seus projetos de vida para uma
cidadania plena e ativa.
O ano de 2020 representou para o OLCA, de forma muito particular, um ano diferente/sui generis e que muito nos
limitou mas também ensinou… Foi, sem qualquer dúvida, um período de sérias dificuldades tendo, sobretudo, em
conta os constrangimentos provocados pela pandemia no desenvolvimento das atividades planeadas, a
complexidade na captação de recursos e uma quase ausência de oportunidades em novos projetos.
Neste enquadramento, foi propósito organizacional dar particular enfoque às ações de continuidade, com
contenção adequada dos meios disponíveis, criteriosa seleção das atividades e a sua execução com qualidade,
seguindo linhas de força então priorizadas e planificadas: competitividade, qualidade e diversidade na prestação
de serviços, condições de sustentabilidade organizacional, práticas institucionais socialmente responsáveis e
inovação nas ações e nos meios de informação e comunicação. Não obstante a permanente preocupação com a
sustentabilidade organizacional, os quadros de indicadores de acompanhamento, fortemente associados ao ciclo
de gestão, não se restringiram às questões económicas e financeiras, antes tiveram enfoque em perspetivas
internas e externas, procurando medir ativos intangíveis como o desempenho junto da comunidade leiriense e
entidades parceiras, junto dos Encarregados de Educação e escolas parceiras e os processos internos e das
pessoas, a inovação e a melhoria contínua. O somatório destes fatores funcionou como alavanca do desempenho
desejado pela organização criando, em consequência, valor futuro.
Saímos, no entanto e sem qualquer dúvida, reforçados e com o envolvimento de todos, conseguimos reforçar a
visibilidade do impacto do trabalho de qualidade do OLCA na vida de tantos que, todos os dias, lutam pela melhoria
da sua qualidade de vida e da cidadania ativa decorrente da sua integração na comunidade através da Cultura e
das Artes, com um ensino diferenciado.
Este trabalho conjunto, com todos os principais atores da nossa comunidade, continua o percurso do OLCA,
aberto às diversas leituras do mundo em que vivemos, a diferentes metodologias e abordagens no que diz respeito
à Difusão da Cultura e das Artes, à prática da música coral e instrumental, da dança, do teatro, do ensino
artístico, da solidariedade social e ainda à promoção e divulgação de Leiria e da sua região e, sobretudo, permite
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que sejamos um espaço de forte envolvimento de todos nos projetos e iniciativas que contribuem para uma
sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária e mais livre.
Como já referido, existe a clara noção de que o ano de 2021 e seguintes será um ano desafiante, mas também
será um ano em que a criatividade na produção de serviços e produtos deve acompanhar esses tempos.
Trabalharemos para a redefinição dos documentos estratégicos, cujos prazos se completam em 2021,
nomeadamente o plano estratégico e o projeto educativo em 2022
Renovaremos, na celebração dos 75 anos, o logotipo, a nova imagem e os conteúdos do site da Instituição, com
presença permanente nas redes sociais, despertando o arrojo e a criatividade de todos os colaboradores, para
uma comunicação mais assertiva com o exterior, usando os meios, a linguagem e os recursos disponíveis.
A todos, sem exceção, um enorme MUITO OBRIGADO da Direção do Orfeão de Leiria | Conservatório de Artes,
Associação!
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