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I. Agradecimentos 

A Academia de Amadores de Música agradece o apoio concedido à sua atividade no ano de 2019 pelas 

seguintes entidades: 

  

Ministério da Educação Ministério da Cultura 

  

Câmara Municipal de Lisboa Assembleia da República 

 
 

 

 

Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos 

Culturais 

Ministério da Justiça 

 
 

Sociedade Portuguesa de Autores Teatro Nacional de S. Carlos 

 

 

Escola Superior de Teatro e Cinema 

 

Igreja do Loreto 

(Padre Francesco Temporin e  Sig.ra Carla Minelli) 

  

Escola Superior de Música de Lisboa Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre 
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II. Introdução – contexto da Academia de Amadores de Música 

1. Contexto 

O ano de 2019 foi um ano de recuperação na Academia de Amadores de Música. Tendo 

terminado o ano anterior ainda debaixo de uma nuvem de incerteza quanto à viabilidade 

financeira da própria Academia enquanto instituição, a atual Direção tentou, ao longo do 

ano, sem grandes voos, assegurar paulatinamente a recuperação financeira da Academia, 

ao mesmo tempo que não descurou a manutenção e recuperação do património da 

Academia. Importa salientar neste momento, algumas variáveis do contexto da Academia. 

2. Lisboa em gentrificação acelerada 

A zona da cidade onde a Academia mantém as suas instalações está a sofrer desde há 

vários anos uma transformação rápida da sua vida quotidiana. A cidade está a especializar-

se cada vez mais na atracção do turismo internacional, ao mesmo tempo que, sobretudo 

desde a crise financeira, Lisboa se tornou um polo de atracão para uma população 

residente estrangeira, maioritariamente europeia, que aqui veio encontrar condições 

económicas vantajosas, mas sobretudo uma autenticidade e uma pacatez que não encontra 

nas metrópoles europeias. 

Esta procura internacional tem-se refletido de forma algo negativa na evolução do comércio 

na zona do Chiado. Zona cultural e elitista por excelência, o Chiado tem visto desaparecer 

das suas montras a maioria do comércio artístico (Belas Artes, música) tendo desaparecido 

diversas casas especializadas. A recente reforma do arrendamento urbano vem agora 

também pôr em perigo a situação de diversas entidades culturais (Grémio, Círculo Eça de 

Queiroz), entre as quais a própria Academia de Amadores de Música, confrontada com a 

necessidade de fazer face a um anunciado término do atual contrato de arrendamento. 

Noutro plano, a Academia depara-se, tal como as entidades do Ensino Artístico 

Especializado, num contexto difícil: por um lado, o quadro de subfinanciamento crónico das 

instituições tem-se vindo a agravar, não havendo alternativas de financiamento ao ensino 

público, apesar de algum mecenato nascente, mas orientado para as grandes instituições 

nacionais.  

3. A atividade letiva em transformação 

É importante contextualizar a atividade da Academia, por forma a permitir uma leitura mais 

fina dos números presentes no atual Relatório de Contas.  
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Em primeiro lugar, importa salientar que a Academia tem na sua Escola de Música a sua 

principal atividade, sendo na Escola de Música que estão investidos quase todos os 

recursos humanos e materiais de que dispõe. Essa preponderância da Escola de Música, 

importante marca da atuação da Academia, tem sido acentuada ao longo dos últimos anos, 

com a celebração de sucessivos Contratos de Patrocínio com o Ministério da Educação, 

que permitem a oito escolas públicas o contacto com o Ensino Especializado de Música da 

Academia. Essa acentuação do peso do Ensino Articulado torna a Academia, enquanto 

instituição, dependente em larga medida de uma única fonte de receita. Importa por isso, a 

prazo, diversificar as fontes de receita. 

Tal passará inevitavelmente pela recuperação de novos públicos/clientes para a Academia, 

seja no Ensino Supletivo, seja no Ensino Livre, onde a Academia tem importantes 

pergaminhos históricos. Ao mesmo tempo, importa parar a diminuição do número de 

alunos, em particular de Iniciações e Livres, que se vem acentuando ao longo dos últimos 

anos. 
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Um segundo fator determinante da vida económica da Escola é a sua estrutura de custos: 

predominantemente esses custos são custos com pessoal, os quais, longe de estarem 

fixos, são variáveis em função das escolhas dos alunos em termos de instrumento e tipo de 

ensino frequentado. Os custos com pessoal determinam de tal forma os custos totais 

atualmente, que na prática qualquer estratégia de contenção de custos não pode evitar 

conter os custos também com pessoal. Neste contexto, torna-se relevante notar que a 

Academia de Amadores de Música conta com um quadro relativamente estável de pessoal 

qualificado e experiente e que, ao contrário de muita da sua concorrência imediata, esse 

pessoal está sempre devidamente enquadrado por contratos de trabalho, seus 

correspondentes.  
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III. Linhas de atuação em 2019 

Esclarecido o contexto em que trabalhou, a estratégia da atual Direção centrou-se nos 

seguintes eixos: 

1. CURTO PRAZO 

1 Controle imediato dos custos com fornecimento e serviços externos 

Alguns dos contratos de fornecimentos e serviços externos tinham valores incomportáveis 

com a atual vida financeira da Academia: 

- Em termos de comunicações, foi renegociado o contrato com a NOS com uma 

reconfiguração do serviço. Dada a impossibilidade de desvincular da NOS, a poupança 

efetuada foi integralmente utilizada na contratação de novo serviço com a Vodafone, desta 

feita com as velocidades necessárias para a utilização de rede por parte dos frequentadores 

do espaço da Academia; 

- Foram anulados dois contratos com a PROSEGUR que incluíam modalidades (tais como 

videovigilância) que na prática não estavam a ser utilizados; 

- obteve-se uma poupança significativa com a renegociação dos seguros de incêndios, 

assim como com os seguros de acidentes de trabalho e escolar. 

- mudou-se o comercializador de eletricidade. A Academia pagava a eletricidade mais cara 

do mercado, ao pagar a tarifa da EDP Serviço Universal, tendo passado o serviço para uma 

cooperativa de energia especializada na economia social – a Coopérnico, com significativas 

poupanças. 

- Foi efetuado novo contrato com empresa de medicina do trabalho – Medempresa, com 

significativa diminuição dos custos face à anterior solução, aliás inoperante por faltas várias 

da empresa em causa. 

- Foi rescindida a avença com o escritório de advogados e renegociado em baixa o valor do 

contrato com o técnico oficial de contas. 

 

2 Controle de custos com professores (limitação de avenças, reformas) 

Dois dos docentes da Academia foram objeto de reforma por terem atingido o limite de 

idade. Ao mesmo tempo, foram limitadas as avenças e assegurado que nenhuma avença 

seria tomada sem uma cláusula de reversão em caso de desistência do aluno. Em 

alinhamento com a Direção Pedagógica, procurou limitar-se a necessidade de contratação 

de novos docentes, e otimizar a alocação de horários dos antigos e novos professores. 
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3 Aumento das receitas extraordinárias  

Em virtude da necessidade de recuperar a dívida com docentes o mais rapidamente 

possível e dada a impossibilidade de o fazer sem recurso a novas fontes de receitas, 

avançou-se com as seguintes medidas: 

- Campanha de consignação do IRS – 0,5% com vista a aumentar significativamente a 

receita dos reembolsos de IRS (com sucesso – um aumento de 50% de 2018 para 2019 na 

captação de reembolsos) 

- Aumento dos montantes de patrocínio do contrato-programa com a Câmara Municipal de 

Lisboa, por ocasião dos 135 anos da Academia e tendo como grande realização a Gala 

promovida em Maio. 

- Incremento dos alugueres dos equipamentos da Academia (pianoforte), assim como 

contratação com Escola Superior de Teatro e Cinema de uma requisição de equipamento 

(salão nobre) correspondendo a uma renda mensal para a Academia de Amadores de 

Música. 

Não foi possível desta feita, e apesar dos esforços da Direção ter uma campanha bem-

sucedida de “crowdfunding” sendo, contudo, de esperar que uma nova campanha seja mais 

bem-sucedida. 

 

4 Melhoria possível das instalações e do modo de funcionamento da Academia  

A atual situação financeira da Academia não poderá ser contrariada apenas com contenção 

de custos ou aumento de receita – importa também investir nomeadamente nas 

condições de acolhimento para o nosso público: 

- Foram feitas obras de pintura nas zonas comuns principais da Academia; foi feita 

intervenção no teto do corredor junto às salas 6 e 7 por forma a evitar a sua derrocada; 

- Foi racionalizada a organização do espaço da Academia, com reinstalação do arquivo 

morto nas instalações da Rua Maria Pia, entretanto intervencionadas a fundo; 

- Por questões imperiosas, foi necessário reformar quase todo o circuito elétrico da 

Academia. Aproveitou-se para fazer também a instalação de nova iluminação nas principais 

salas, com poupanças significativas na conta da eletricidade face aos consumos das 

anteriores lâmpadas, 
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- Em paralelo, recuperaram-se todos os equipamentos do sistema de segurança, uma vez 

se verificar que não se encontravam em funcionamento a iluminação de emergência, bem 

como alguns dos extintores. 

- mudaram-se os equipamentos de “vending” com a tentativa de adequar os produtos 

vendidos a uma alimentação mais racional e saudável. 

As condições de funcionamento dos serviços administrativos também foram objeto de 

investimento: 

- Foi comprado novo equipamento (cadeiras e candeeiros) para a secretaria, assim como 

nova máquina de café para os funcionários. 

A Academia não contava na prática com nenhum sistema coerente de “backup” da sua 

informação em formato digital. Foi tomada a decisão de contratar um serviço de 

armazenamento online (“cloud”) para fazer o backup de toda a informação disponível na 

secretaria, na direção pedagógica e na direção administrativa. 

- contratualizou-se um novo software de gestão da escola: o Musa Software, dada a 

inoperância do software anterior – o Gallo, o qual não tinha já manutenção há vários anos.  

- compraram-se dois computadores recondicionados para apoio à Direção Administrativa e 

Pedagógica. 

No que respeita ao arquivo da Academia, ele foi catalogado em algumas coleções, tendo-

se procedido, no âmbito do protocolo celebrado com o Centro de Estudos de Sociologia e 

Estética Musical (CESEM) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, à sua arrumação 

nas instalações-sede da Academia, incluindo as coleções e material disperso nas 

instalações da Rua Maria Pia. O material agora devidamente catalogado será objeto de 

proposta de cedência para depósito junto de instituições culturais nacionais apetrechadas 

para a conservação do espólio em causa. 

 

5 Gestão apertada de tesouraria, tendo em vista a reposição quando possível 

dos valores em dívida com os funcionários 

Em virtude do rigor tido nas despesas e investimentos efetuados até à data, e do aumento 

das receitas por diversas fontes, foi possível efetuar uma monitorização do plano de 

tesouraria mensalmente, por forma a calcular a possibilidade de reposição de vencimentos. 

Foi assim possível, ao longo do ano de 2019, repor dois vencimentos (dos cinco em dívida 

no início do mandato em Outubro de 2018). 
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2. MÉDIO PRAZO 

Ainda a curto prazo espera-se ser possível a reposição de uma situação normal em termos 

financeiros na Academia, i.e., sem dívidas aos funcionários. Contudo, a simples reposição 

dos vencimentos nada fará para garantir a sustentabilidade da operação da Academia.  

A prazo, essa sustentabilidade passará por repor a importância que a Academia de 

Amadores de Música já teve no contexto nacional, seja no plano artístico, seja no plano 

educativo. Para tal, a atual Direção ensaiará as seguintes linhas estratégicas na sua 

atuação: 

1 Promover a Academia junto das entidades oficiais e densificar a rede de 

relações da Academia. 

Ao longo do ano de 2019, tivemos reuniões com  

- A Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa,  

- A Direção de Cultura da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, 

Ambas enquanto proprietárias de património edificado na cidade de Lisboa. Continuaremos 

com estes contactos e alargaremos os mesmos a outras entidades relevantes. 

 

2 Não abdicar da manutenção nas atuais instalações 

Foi manifestada a intenção junto do senhorio de não abdicar desde já da manutenção da 

Academia nas atuais instalações. 

 

3 Ajuizar a possibilidade de cedência ou acesso a novas instalações na zona 

central da cidade. 

Procedeu-se a uma primeira prospecção de possibilidades de novas instalações. 

O desafio será o de criar as condições para que, findo o prazo concedido pela Lei da 

Assembleia da República que nos garantiu um período de respiração, a Academia tenha as 

condições para, nas atuais instalações ou noutras, continuar e ampliar a sua atividade. É 

nesse sentido que iremos trabalhar no próximo ano. 

 

4 Recuperar o número de alunos em particular no Curso Livre, no Ensino 

Supletivo e nas Iniciações 
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IV. Algumas realizações da Academia de Amadores de Música 

no ano de 2019 

O ano de 2019 foi marcado por algumas importantes realizações da Academia. Sem a 

pretensão de exaustividade, salientamos alguns acontecimentos 

 

Concerto de abertura da Celebração dos 70 Anos da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem – Tribunal da Boa-Hora (Setembro de 2018) 

  

 

Em conformidade com o projeto Educativo da AAM, onde se promove e estimula a 

exposição pública e o contacto profissionalizante com públicos externos ao ambiente 

escolar, distendendo a sua atuação à comunidade envolvente. 

A multiplicidade etária dos agrupamentos envolvidos ilustra aquela que é umas das mais 

marcantes características da escola. 

A Abertura da celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem 

contribuiu para a consciencialização da sua importância junto dos alunos participantes, 

dando continuidade à estreita colaboração da AAM com a Secretaria Geral do Ministério da 

Justiça. 

 

Concerto “Natalis” na Feira Industrial de Lisboa 

O Coro dos Pequenos Cantores da AAM divulgou a atividade da escola através da 

realização de um concerto na FIL, durante a “Natalis”, atividade que contempla a 

venda de produtos de Natal, mas também a realização de workshops e momentos 

culturais para o seu público. 
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Concertos do Coro de Pequenos Cantores no Foyer no Teatro Nacional de São Carlos 

(19 de Dezembro de 2018) 

  

O Coro dos Pequenos Cantores teve a oportunidade de divulgar a sua atividade na 

exclusivo e prestigiado Teatro de Ópera do país, através da realização de um Concerto de 

Natal. 

 

Palestra “A Ansiedade na Performance” (23 de Março de 2019) 

Orientada pela psicóloga-coach Vanessa Yan, também ela Cantora, esta conferência visou identificar 

as causas da ansiedade em situação de atuação pública, e a procura de estratégias individuais de 

gestão deste sentimento, comum a alunos, profissionais e professores do ensino artístico 

especializado 

 

Concerto de Música Antiga (Igreja do Loreto, 29 de Março de 2019) 

  

 

Na sua VII edição, o Concerto de Música Antiga da AAM 2019, na Igreja do Loreto, evocou 

os Períodos Renascentista e Barroco da Música, proporcionando a prática de Música de 

Conjunto em simultâneo com a vertente solística dos instrumentos e cantores envolvidos. 
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Gala dos 135 Anos 

  

Gala envolvendo músicos profissionais, cuja formação passou pela AAM.Teve por objetivo 

divulgar o papel da AAM ao longo dos anos, no que respeita à formação de Músicos das 

mais diversas áreas, bem como a divulgação da atual atividade desta escola. Contou com a 

presença da Sra. Ministra da Cultura. 

 

135º Aniversário da Academia de Amadores de Música 

  

  

Um dia de Celebração da centenária AAM. A História da AAM, através de exposições, 

projeções e Concertos, ao longo de todo o dia, assinalando a data do aniversário da sua 

fundação.  

As atividades envolveram não só a comunidade escolar, mas também a comunidade local, 

com concertos de rua e de uma exposição mediática da nossa instituição. 
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Workshop de Música de Câmara (10 a 13 de Abril) 

 

A Música de Câmara é um formato que a AAM promove e acarinha desde os primórdios 

desta instituição. 

A Academia promove, estimula e apoia esta forma de trabalhar a música, acreditando no 

trabalho em conjunto como forma prazenteira de evolução musical, social e cultural. 

O conhecimento de novos repertórios, a partilha de responsabilidades e a cumplicidade 

criada pela responsabilização partilhada, estimulam de forma inequívoca o crescimento 

dos alunos. Pelas suas características, a Academia é a escola ideal para uma primeira 

experiência no mundo da Música de Câmara, assim como para uma especialização por 

parte daqueles que, num estado de desenvolvimento mais avançado no estudo do 

instrumento, pretendam desenvolver outras competências nesta área. 

A sua regularidade anual constitui já uma tradição enraizada nesta zona histórica da 

Cidade, com grande afluência de público local e estrangeiro. 
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Participação nas comemorações do aniversário do 25 de Abril – Assembleia da 

República (25 de Abril) 

   

A participação na Celebração dos 45 anos do 25 de Abril, reuniu as várias gerações que 

caraterizam a AAM, num evento historicamente relacionado com o percurso cultural e 

intelectual desta instituição. 

Uma proposta que reuniu a componente musical com a literária, marcada pelo cunho de 

nomes do panorama cultural Português da época da revolução como Sophia de Mello 

Breyner, ou José Afonso. 

 

“Dido e Eneias” de Henry Purcell – Produção no Palácio Nacional da Ajuda (18 de 

Maio) 

  

 

Apresentação do projeto desenvolvido pelo Estúdio de Ópera ao longo do ano letivo: 

Montagem encenada da Ópera “Dido e Eneias” de Henry Purcell, com a participação de 

alunos das classes de Coro Geral da AAM. 

Sendo já um cartão-de-visita da AAM, em 2019, a Classe de Estúdio de ópera viu o seu 

trabalho especialmente divulgado no Palácio da Ajuda e na Igreja do Loreto, levando o 

trabalho cénico e musical desta classe a outros públicos 
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“Artur e a Magia dos Sonhos” – produção no Teatro Thalia pela classe de Iniciação 

Musical (5 de Junho) 

   

Apresentação de um Projeto desenvolvido ao longo do ano letivo, tendo por base o Livro 

“Artur e a Magia do Coração”, de Isabel Santos Moura e ilustração de Vânia Clara, com 

prefácio da Sra. Ministra da Justiça. 

Sob o tema da inclusão, são trabalhadas canções de todo o mundo como forma de 

ilustração da história, abordando a vertente cénica em simultâneo com o trabalho musical e 

de movimento. Contou com o alto patrocínio da Secretaria Geral da justiça. 

 

Participação do Coro de Pequenos Cantores na ópera “La Bohème” de Puccini no 

TNSC (7 a 16 de Junho)  

  

Uma colaboração já tradicional com o Teatro Nacional de S. Carlos. 

A Participação do Coro dos Pequenos cantores nas produções Líricas do TNSC constituem 

momentos marcantes para os nossos formandos, através do contacto com o mundo 

artístico aos níveis profissional e internacional. 
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VII Estágio de Orquestra (1 a 6 de. Julho) 

   

Uma semana intensiva de trabalho de Orquestra e Coro, onde se desenvolve trabalho 

instrumental e Coral, individual e coletivo. Através de repertório adequado, desenvolvem-

se competências musicais e sociais específicas deste tipo de experiência. 

O Concerto final resume todo o trabalho desenvolvido ao longo da semana, que pretende 

ser de prática musical construtiva e positiva. 

 

Oficinas de Santa Maria (8 a 12 de Julho) 

Oficina dedicada à prática de Música do Período Medieval, uma atividade que faz já parte 

da programação regular da AAM. 

Aqui são vivenciadas, através da prática instrumental mais variada, as várias formas de 

interpretação da música da idade média, acolhendo vários estágios de desenvolvimento 

instrumental ou vocal, construindo uma sonoridade única ao longo dos vários dias de 

Oficina. 
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V. Relatório e Contas 

Apresentam-se aqui as contas reportadas ao final do ano de 2019. Do ponto de vista 

financeiro, o ano de 2019 afigurou-se como algo excecional, dada a recuperação de vendas 

e prestações de serviços verificados – de 575 000 euros para 640 000. Tal situação, aliada 

a uma contenção razoável de custos com fornecimentos e serviços externos (com melhores 

serviços a par com uma renegociação dos pagamentos) e uma significativa queda dos 

gastos com pessoal (menos 97 000 euros) levou a um resultado do exercício com uma 

expressão incomum nos últimos anos da vida da Academia. 

 

Ao mesmo tempo, tal foi conseguido com o reconhecimento da dívida para com os 

professores (não reconhecida no exercício de 2017), a qual foi parcialmente saldada 

durante o exercício. 

Por estes resultados, a Direção quer sobretudo agradecer, para além dos patrocinadores e 

entidades que apoiaram a Academia no exercício de 2019, aos seus funcionários – 

docentes e não-docentes – que abnegadamente têm sustentado a Academia nestes tempos 

mais complicados da sua vida financeira. 
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VI. Parecer do Conselho Fiscal 

 


