
 S.F.E. - SOCIEDADE FILARMÓNICA ERMEGEIRENSE 
 

1 
 

Lista A 
Órgãos sociais para 2020 

 

 

Mesa da Assembleia geral 
 

Presidente 
Fernando Duarte Nunes 

 
Vice-Presidente 

Asdrúbal Santos Quintino Leal 
 

Secretária 
Maria do Carmo Avelar Duarte Nunes 

 

Conselho Fiscal 
 

Presidente 
Joaquim Manuel Correia 

 
Secretário 

Leonel Arsénio Bray 
 

Vogal 
Rui Filipe Duarte Nunes 

 

 
 

 

Direção 
 

Presidente 

Fabion César Pereira Marques 

 

Vice-Presidente 

Diogo Alexandre Bray Leal 

 

Tesoureiro 

Renato Filipe Félix Oliveira 

 

Secretária 

Ana Raquel Costa Duarte 

 

Vogal 

Márcia Teresa Sousa Silva Oliveira  
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Missão, planeamento e orçamento para 2020 
 

 

Missão da Sociedade Filarmónica Ermegeirense 
 

A missão da SFE tem evoluído ao longo da sua existência adaptando-se à realidade local 

e às necessidades de uma comunidade em constante transformação. É com um 

profundo entendimento desta dinâmica que devemos sistematicamente repensar, no 

início de cada ciclo, o alinhamento da nossa missão com o que pensamos serem as 

oportunidades e as lacunas no nosso território, tanto culturalmente como socialmente. 

 

Iniciamos o ano de 2019 propondo a seguinte missão: 

 

Promover o ensino da música, fomentar actividades lúdicas e culturais e participar no 

desenvolvimento social da comunidade. 

 

Depois de um ano de trabalho, revisitamos esta declaração, condensando o que nos 

parece ser agora mais importante para 2020: 

 

Aprender música, cultivar ideias e partilhar confiança. 

 

Temos a missão de aprender música porque acreditamos cada vez mais que é algo tão 

importante como aprender a ler e a escrever. Acreditamos que uma vida com música é 

melhor do que uma vida sem ela. 

 

Temos a missão de cultivar ideias porque acreditamos que uma comunidade não existe 

sem cultura e que a cultura começa com a partilha de ideias. Acreditamos que temos a 

responsabilidade de fomentar esta partilha e de unir a nossa comunidade. 

 

Acreditamos que temos a missão de partilhar confiança porque sentimos que tanto a 

partilha como a confiança estão em falta em muitas partes e momentos da vida social 

da nossa comunidade local. Uma vida de desconfiança nos outros e em si mesmo é uma 
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existência centrada na paralisia do medo. Temos por isso a importante tarefa de explicar 

e constantemente relembrar aos nossos alunos, músicos, professores, pais, sócio e a 

todas as pessoas que conseguirmos alcançar que sabemos que podemos errar, mas que 

sabemos também que vamos sempre ter ajuda para voltar a tentar. O erro é o pão de 

quem aprende.  

 

Temos por isso a tarefa de continuar a desenvolver uma cultura que valoriza a ação, o 

espírito de participação e de entreajuda, e isso em todas as nossas áreas de trabalho da 

nossa instituição, a começar pelos membros dos Órgão Sociais, mostrando o exemplo 

ao resto da comunidade. 

 

Acreditamos que a adaptação às novas realidades é viabilizada pela inovação. Julgamos 

que o trabalho realizado nos últimos dois anos tem sido benéfico para a comunidade 

musical do nosso concelho e que esta influência é uma prova que é necessário 

continuarmos a procurar e investir nas novas formas de ensinar música, imaginarmos 

novas formas de participação social e cultural e insistir no melhoramento contínuo dos 

nossos processos internos para que a Sociedade Filarmónica Ermegeirense seja cada vez 

mais eficiente na sua missão. 

 

Temos a missão de aprender música, cultivar ideias e partilhar confiança com todos os 

que já fazem parte da nossa comunidade e todos os que se juntarão a ela em 2020. 

 

Acreditamos que a nossa missão é infinita e que estará sempre em transformação. 
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Quais são as prioridades e os objetivos para 2020? 

 

DAP – Direção Artística e Pedagógica 

 

Escola de música e Banda de música: 

 

Funcionando aos sábados, a escola de música (hoje com um total de 27 alunos) chega 

em 2020 ao seu limite logístico. Não será possível organizar muito mais aulas individuais 

durante um mesmo dia devido ao número de salas disponíveis no Centro Social da 

Ermegeira. Além do problema técnico, depois de dois anos de crescimento, existe agora 

a necessidade de consolidarmos o nosso modelo pedagógico, trabalhando de uma 

forma mais coordenada com os nossos professores. Para isto poder acontecer, será 

necessário existir a divisão do trabalho realizado na Direção Artística e Pedagógica e na 

direção da Banda Filarmónica, até hoje realizado pela nossa maestrina e diretora 

pedagógica, Débora Bessa. A divisão entre estas duas responsabilidades deverá ser feita 

o mais rapidamente possível com a contratação de um maestro para a nossa Banda 

Filarmónica. 

 

No que toca o funcionamento da Banda Filarmónica, temos o objetivo de criar uma 

organização interna para facilitar a partilhar das tarefas necessárias à sua gestão: 

 

• Delegado de banda: votado pelos membros não diretivos da banda. A missão do 

delegado é promover os interesses e as ideias dos músicos, assim como fazer a 

gestão das presenças em ensaios, atuações e atividades; 

 

• 2. Responsável de material: tem a missão de manter os catálogos e de verificar 

que o material necessário é mantido e transportado; 
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• 3. Responsável de comunicação: tem a missão de informar sobre as nossas 

atividades. 

 

 

 

Centro Social 

 

Com a expansão da Escola de Música e do tempo necessário para a sua gestão, aliada a 

previsão da diminuição do tempo de voluntariado disponível da nossa equipa, seremos 

em 2020 obrigados a avançar com a externalização dos serviços de cafetaria do Centro 

Social da Ermegeira. Esta alteração e a gestão deste processo têm as seguintes 

oportunidades e riscos: 

 

• Existe o objetivo e a oportunidade para providenciar à população um serviço de 

melhor qualidade disponível numa faixa horária alargada. Ao garantirmos a 

abertura do Centro Social durante o dia, providenciamos um espaço social de 

qualidade à população, aumentando-se desta forma a possibilidade da 

organização de mais atividades lúdicas ou desportivas durante a semana; 

 

• O processo deverá ser gerido através de concurso público e validado através de 

um contrato preparado para garantir à SFE autonomia suficiente para que possa 

gerir as suas atividades semanais de forma normal, tomando em consideração 

as atividades pontuais durante o ano. A criação de um contrato claro e promotor 

das habituais normas legais a serem cumpridas é da mais absoluta importância 

para o sucesso desta operação; 

 

• Parte do valor do aluguer deverá ser alocado à DAP sendo o resto alocado à área 

do Centro Social para o fomento de espetáculos ou eventos. O 

redireccionamento do valor do aluguer para a criação de público torna-se desta 

forma um investimento circular e um argumento importante para atrairmos o 

parceiro desejado.  
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Eventos 

 

Para a organização e criação de pelo menos um evento todos os 3 meses, a área de 

Eventos será reativada no seio da organização departamental da SFE, sendo o 

responsável por esta área o Vice-Presidente da lista apresentada, Diogo Leal, que terá a 

missão de propor eventos alinhados com a nossa missão, juntar a equipa necessária e 

estabelecer estratégias de angariação de fundos. 

 

 

Projetos 

 

Continuação do projeto do Parque Verde, com a plantação das árvores previstas. 

 

 


