
SOCIEDADE FILARMÓNICA ERMEGEIRENSE 
 

 

 

SOCIEDADE FILARMÓNICA 
ERMEGEIRENSE 

Plano de atividades 

2021 

 

25 DE ABRIL DE 2021 
SOCIEDADE FILARMÓNICA ERMEGEIRENSE 

Rua Cidade de Torres Vedras Nº2 - Ermegeira | 2565-433 Maxial | Portugal 
geral@sfe.pt | www.sfe.pt 

 



SOCIEDADE FILARMÓNICA ERMEGEIRENSE 
 

 

Missão 

 

Participar no enriquecimento social e cultural da comunidade através dos valores da 

filarmonia e da cidadania participativa. 

 

 

Visão 
 

A SFE procura ser uma referência do associativismo no concelho de Torres Vedras e ter 
um forte impacto na vida cultural e social da nossa comunidade. 

 

 

Princípios 
 

 Participação 

 Resiliência 

 Atenção 

 Respeito 

 Confiança 
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Órgãos sociais para o mandato de 2021 
 

 

Mesa da Assembleia geral 
 

Presidente 
Fernando Duarte Nunes 

 
Vice-Presidente 

Asdrúbal Santos Quintino Leal 
 

Secretária 
Maria do Carmo Avelar Duarte Nunes 

 

Conselho Fiscal 
 

Presidente 
Inês Filipa Duarte Nunes 

 
Secretário 

Márcia Teresa Sousa Silva Oliveira 
 

Vogal 
Cristiana Carvalhal Ricardo 

 
 

 

 

Direção 
 

Presidente 
Fabion César Pereira Marques 

 
Vice-Presidente 

Alexandra Duarte Franco 
 

Tesoureiro 
Renato Filipe Félix Oliveira 

 
Secretária 

Ana Raquel Costa Duarte 
 

Vogal 
Susana Filipa Félix Reis 
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Estrutura organizacional 
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Objetivos gerais para o ano de 2021 
 

Tomando em consideração o impacto que a pandemia ainda poderá ter na nossa 
atividade, os objetivos definidos para 2021 foram pensados estrategicamente e 
alinhados com as valências dos nossos recursos, assim como com as oportunidades que 
existem no contexto das limitações sentidas pela aplicação das regras de segurança a 
observar em todas as nossas ações presenciais. 

Notamos enquanto prioritários os seguintes objetivos gerais: 

 Organização de projetos que sejam preferencialmente promotores do movimento 

filarmónico e abertos aos músicos da na nossa região através do nosso programa 

de residências artísticas e de outros projetos ou parcerias. 

 

 Consolidação da metodologia filarmónica, criada em 2019, e a sua aplicação em 

todas as estruturas da instituição (escola, banda e sócios). 

 

 Participar na descentralização da cultura no concelho de Torres Vedras. Promover o 

Centro Social da Ermegeira e a sua sala de espetáculo enquanto equipamento de 

referência no concelho, desenvolvendo parcerias para a criação de projetos. No 

contexto atual, este modelo será particularmente útil para trabalhos desprovidos de 

público, como é o caso de ensaios, dando a oportunidade a outras associações ou 

projetos para usufruir do espaço no contexto dos seus trabalhos. 

 

 Atualização da estrutura organizacional da SFE para uma partilha mais eficiente de 

responsabilidades. Deverá estar incluído um processo de integração para novos 

membros nas equipas de trabalho. Este processo tem o objetivo de dar as 

ferramentas e os conhecimentos necessários para que os novos membros 

(preferencialmente músicos da banda) possam participar no desenvolvimento da 

SFE e sua missão. 

 

 Continuação do desenvolvimento do Parque da Ermegeira. Inscrição do projeto no 

Orçamento Participativo de Torres Vedras 2021. 
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Plano de atividades 2021   
  

Adiamento do Concerto online de conclusão da II 
Residência Artística da SFE - Data final 9 de Janeiro 

Comemorações digitais do aniversário da SFE- "Março 
é o mês da SFE" Março  

Fórum Pedagógico- Online 20 de Março 

Assembleia Geral 25 de Abril 

II Oportunidade Educativa para a Escola de música- 
Workshops de teatro em parceria com ATV 8 e 15 de Maio 

Orçamento Participativo 2021 Junho 

Audição de instrumento da Escola de Música 26 de Junho 

III Oportunidade Educativa para a Escola de música 3 de Julho 

Audição de verão da Escola de Música- "School of 
Rock Português" 17 de Julho 

Teatro imersivo na floresta "451 Livros por dentro, 
Folhas por fora" 24 de Julho 

Ensaios da III Residência Artística da SFE 24 de Abril a 29 de Julho 

Concerto "Um sonho numa noite de verão", Teatro 
Cine, Torres Vedras 31 de Julho 

Concerto "Um sonho numa noite de verão", Parque 
da Ermegeira 7 de Agosto 

Encontro de alunos filarmónicos do concelho- Oficina 
musical de verão// 
Encerramento oficial das atividades da Escola de 
música 

13, 14 e 15 Agosto 

Comemoração da data da procissão/festa da 
Ermegeira (conforme autorizações da DGS) 5 de Setembro 

Ensaios da IV Residência Artística da SFE 11 de Setembro a 17 de Dezembro 

Assembleia de pais da Escola de música 2 de Outubro 

Retoma oficial das atividades da Escola de música 9 de Outubro 

Festas da Cidade de Torres Vedras Novembro  
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Filarmonias de natal Dezembro 

Concerto final da IV Residência Artística da SFE 19 de dezembro 

  

  

Datas por confirmar   
  

Espetáculo em Parceria com A Bolha- Perdidos mas 
pouco Último trimestre do ano 

Formação para a comunidade em Parceria com a 
Associação Bombarral Sustentável- certificação de 
tratores 

Verão 

Formação para a comunidade em Parceria com a 
Associação Bombarral Sustentável- certificação do 
uso de químicos 

Verão 
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Cartazes dos próximos projetos programados 
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