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INTRODUÇÃO
A elaboração do plano de atividades de 2016, segue objetivos de uma
linha de acção que vem sendo criada ao longo dos últimos anos, que têm feito
este projecto avançar e contribuído para o engrandecimento desta centenária
coletividade.

ESCOLA DE MÚSICA
Em 2015 a direcção apostou na Escola de Música, dotando-a de meios
com o objetivo de preparar os alunos para a nossa instituição.
Nesse sentido, em 2016 pretende-se dar continuidade ao esforço
anterior iniciado.

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL
A crescente entrada de novos músicos e alunos na escola de música
implica um esforço extra no que diz respeito à disponibilização de instrumentos.
Aliado a este fator está a vontade de melhorar e diversificar o reportório,
o que condiciona à utilização de instrumentos que a associação ainda não
possui.

MANUTENÇÃO DA SEDE e MELHORIA DA SALA DE ENSAIO
Com uma escola de música ativa e ensaios constantes, é necessário
continuar a preservar pela boa e constante manutenção da sede, assim como
melhorar a sala de ensaio, com aquisição de mobiliário adequado.

MELHORIA DE CONDIÇÕES PARA ESTACIONAMENTO
O terreno contíguo à sede já sofreu movimentações mas ainda não se
encontra preparado para servir de estacionamento, mas pretende-se que fique
minimamente pronto no decorrer de 2016.

ORQUESTRA LIGEIRA DA TUNA DE ÓIS DA RIBEIRA - OLTOR
A “Orquestra Ligeira da Tuna de Óis da Ribeira”, criada em 2014, uma
valência que permite aos nossos alunos o contacto com outro tipo de
reportório, estando também disponível para concertos que mereçam a nossa
atenção.

MARCHAS POPULARES
As Marchas Populares de Óis da Ribeira têm vindo a ser realizadas
anualmente desde 2002, originalmente fomentadas pela nossa Associação, e
organizadas desde 2008 em conjunto com a ARCOR e Junta de Freguesia. Além
da organização, a Tuna sempre teve a “Marcha da Tuna”, que nos últimos anos
teve várias participações em diversos locais do concelho de Águeda.
Com uma contínua evolução da nossa “Marcha da Tuna”, pretende-se
que 2016 seja mais um ano com várias apresentações no concelho de Águeda,
e não só.

ATIVIDADE/ ATUAÇÕES
A crise por todos conhecida reflecte-se bastante nas festas religiosas,
base de actuação da nossa Tuna. Neste sentido existe uma procura contínua
em conseguir novos serviços.
Lembramos por outro lado que a Tuna está disponível para participação
em outros actos que mereçam a atenção da coletividade de forma gratuita.

AQUISIÇÃO DE VIATURA
A aquisição de 2 tímpanos veio reforçar a necessidade de uma viatura
para transporte de instrumental, nomeadamente percussão e outro material de
apoio para concertos e alguns serviços, quer da Tuna, quer da OLTOR.
Actualmente o transporte é realizado dividindo o material por várias
viaturas, mas é logisticamente mais difícil e faz cada vez mais sentido a
aquisição de uma viatura para apoio nas actividades da associação.

ACTIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS
Cantar os Reis
Concerto de Primavera
Festa do Peixe (11ª edição)
Intercâmbios com outras coletividades
119º Aniversário
Concerto de Natal

CONCLUSÃO
A Direção pretende levar a efeito todos os pontos referidos neste plano
de atividades, esperando contar com a participação de todos os seus músicos,
associados, amigos, entidades públicas locais, concelhias e distritais.
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