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1. Introdução
Com uma direção renovada, constituída em maioria por elementos jovens da banda
filarmónica, a Sociedade Filarmónica Ermegeirense (SFE) entrou em 2016 num ciclo de
reorganização. Com processos internos enfraquecidos pela centralização das
responsabilidades numa quantidade muito reduzida de elementos das direções
anteriores, foi apenas com grande esforço destes elementos que a SFE manteve,
durante perto de dez anos, uma gestão corrente das suas atividades essenciais. Esta
limitação de recursos humanos e a cada vez menor participação da comunidade nas
actividades internas da sociedade não permitiu o necessário investimento em inovação,
nomeadamente na escola de música, que no ano de 2015 apenas recebeu duas novas
inscrições. Este défice de novos alunos impacta diretamente a renovação dos músicos
da banda filarmónica, pondo em causa a sua capacidade para assegurar atuações com a
quantidade de músicos necessária e desta forma assegurar a qualidade das nossas
apresentações e manter o equilíbrio entre os compromissos culturais da SFE e a vida
pessoal dos elementos da banda.

Numa postura de aquisição de informação e de experiência, a nova direção estabeleceu
como objetivo encontrar um modelo de gestão que permitisse a descentralização das
tarefas, mantendo num primeiro passo os processos habituais a funcionar em modo de
transição com a ajuda das pessoas que os mantiveram nos últimos anos, dando desta
forma o tempo a atual direção para mapear e adquirir uma visão mais clara da estratégia
a ser aplicada.
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2. Escola de música
A escola de música manteve o seu funcionamento normal na sede histórica da SFE,
sendo a integralidade das aulas lecionadas pelo Maestro Álvaro Reis.

Resumo da frequentação dos alunos na escola de música:

3. Banda filarmónica
Lista das atuações da banda filarmónica:
Nº

Data

Actuação

Tipo de actuação

Localidade

1

06-02-2016

Carnaval de Torres Vedras

Desfile

Torres Vedras

2

08-02-2016

Carnaval de Torres Vedras

Desfile

Torres Vedras

3

09-02-2016

Carnaval de Torres Vedras

Torres Vedras

4

06-03-2016

Concerto aniversário SFE

Desfile
Concerto conjunto com a
Banda da SFUPA (Abrigada)

5

20-03-2016

Procissão em Matacães

Procissão

Matacães

6

25-03-2016

Procissão em Varatojo

Procissão

Varatojo

7

22-05-2016

Concerto Sons de Cá

Concerto

Torres Vedras

8

12-06-2016

Procissão em Arneiros

Procissão

Arneiros

9

19-06-2016

Festa de Matacães

Peditório / Procissão

Matacães

10

10-07-2016

Festa de Abrunheira

Peditório / Procissão

Abrunheira

11

31-07-2016

Festa de Póvoa de Penafirme

Peditório / Procissão

Póvoa de Penafirme

12

05-08-2016

Concerto Onda de Verão

Concerto

Santa Cruz

13

04-09-2016

Procissão em Dois Portos

Procissão

Dois Portos

14

11-09-2016

Festa de Ramalhal

Procissão / Concerto

Ramalhal

15

17-09-2016

Concerto (Festa Nª Sr.ª Nazaré)

Concerto

Ericeira

16

23-10-2016

Encontro de Bandas

Concerto

Charneca (Lisboa)

17

06-11-2016

Festas da Cidade

Desfile / Encontro

Torres Vedras

Ermegeira
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18

08-11-2016

Festa de Louriceira

Procissão / Concerto

Louriceira

19

01-12-2016

Filarmonias de Natal

Animação de rua

Torres Vedras

20

03-12-2016

Filarmonias de Natal

Animação de rua

Torres Vedras

21

11-12-2016

Concerto de Natal

Concerto

Ermegeira

22

17-12-2016

Filarmonias de Natal

Animação de rua

Torres Vedras

23

18-12-2016

Filarmonias de Natal

Animação de rua

Torres Vedras

Lista das actividades lúdicas e pedagógicas organizadas ou financiadas para os músicos
da banda:
Nº

Data

Actividade

Nota

1

01-01-2016

Jantar de ano novo da banda

Restaurante.

2

01-05-2016

Jantar do grupo de Carnaval

Restaurante.

3

02-08-2016

Workshop Bombeiros

Inscrições pagas pela SFE.

4. Organização de eventos no Centro Social
Foram criados dois novos eventos com o objetivo de compensar a inexistência de festa
anual na Ermegeira, sendo estes a festa de S. João e a festa de S. Martinho.
Lista de eventos realizados no Centro Social:
Nº

Data

Evento / espetáculo

Nota

1

06-03-2016

Concerto de Aniversário da SFE

Seguido de um lanche comunitário.

2

04-06-2016

Noite de fados

3

25-06-2016

Festa de S. João

4

12-11-2016

Festa de S. Martinho

5

11-12-2016

Concerto de Natal

Seguido de um lanche comunitário.
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5. Comunicação e representação
A Sociedade Filarmónica Ermegeirense criou em 2016 o seu novo website, assegurando
para isso o domínio www.sfe.pt, disponibilizando informações sobre as suas atividades
através de uma plataforma com uma estética institucional. A gestão dos emails foi
retomada e centralizada pelo novo endereço: geral@sfe.pt.
No que toca a eventos de representação, a Sociedade Filarmónica Ermegeirense
participou ao primeiro Fórum das Associações de Torres Vedras, evento organizado pela
Câmara Municipal de Torres Vedras, onde a SFE divulgou a sua história e as suas
atividades atuais.

6. Infraestruturas
O ano de 2016 foi marcado pelas obras de substituição do telhado da sede histórica da
Sociedade Filarmónica Ermegeirense e da construção de uma casa de banho no seu
espaço. As obras em questão foram em parte comparticipadas através de um apoio
financeiro da Câmara Municipal de Torres Vedras de um valor de 5000€.

7. Organização administrativa
A gestão administrativa da SFE mereceu bastante atenção por parte da direção. A
necessidade de se ter uma visão clara da situação financeira através de um conjunto de
processos e ferramentas foi considerado desde o início do ano como sendo um dos
objetivos principais para reorganização da sociedade e o garante da continuidade das
suas atividades.
Eis o que foi realizado nesta área:
•
•
•
•
•
•
•

Identificação de todas as tarefas e processos internos;
Esquematização de uma divisão por departamentos a ser aplicada em 2017;
Organização de documentos;
Arrumação e centralização dos dossiers existentes com faturas e recibos;
Informatização do registo dos sócios;
Organização e salvaguarda da documentação digital em cloud;
Informatização dos contactos telefónicos.
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