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Banda Euterpe renova imagem e reforça aposta na comunicação 

Prestes a completar 155 anos de existência, a Sociedade Musical Euterpe de Portalegre acentuou a sua aposta na 
imagem e na comunicação. A apresentação de um novo logótipo e o lançamento do site da associação são os 
destaques de um trabalho que dá resposta às atuais exigências do público. 

Com o objetivo de aproximar a Euterpe dos seus seguidores e garantir uma maior eficácia na comunicação entre a 
associação e o exterior, esta é uma mudança que vai ao encontro dos atuais modelos de divulgação aplicados um 
pouco por todo o mundo. 

A nova imagem apresentada não rompe com o passado, estabelecendo uma ponte entre os primeiros símbolos 
da Euterpe e a modernidade e singularidade que regem atualmente a gestão de uma marca. 

Com esta alteração chega também um novo site na Internet. Apesar do crescimento da presença nas redes 
sociais, a existência de um espaço próprio na web era essencial para disponibilizar informação permanente sobre 
a atividade da Banda e oferecer mais e melhores recursos a quem procura saber tudo sobre uma das mais antigas 
filarmónicas do país. 

A Banda Euterpe pode agora ser acompanhada em www.euterpeportalegre.pt. 
 

 

 

 

 

Sobre a Sociedade Musical Euterpe 

Nasceu no dia 1 de Dezembro de 1860 e é a mais antiga associação da cidade de Portalegre. A luta contra a crise e o 
envelhecimento de uma região marcam o passado e o presente da Sociedade Musical Euterpe. Algo que passa despercebido 
ao olharmos para o trabalho de um grupo maioritariamente composto por jovens, cuja média de idades ronda os vinte e 
cinco anos. A Banda tem uma estrutura actualmente composta por aproximadamente quarenta e cinco elementos, dos quais 
apenas o maestro Manuel Henrique Ruivo é músico profissional. 

Mais Informações 
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7300-077 Portalegre 

Departamento de Produção e Comunicação 
producaocomunicacao@euterpeportalegre.pt 

João Brazão 
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