QUINTO PALCO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Plano Anual de Atividades 2021

1 - NOTA INTRODUTÓRIA

Tendo em vista a prossecução dos objetivos da Quinto Palco - Associação Cultural, consagrados
nos respetivos estatutos, nomeadamente, a produção, promoção e divulgação artística, cultural
e desportiva, através do fomento de práticas artísticas, performativas, de lazer e formativas e,
sempre que pertinente, numa perspetiva interdisciplinar e integradora, pretendemos desenvolver
atividades nas seguintes áreas:.
a) produção de eventos;
b) criação, produção, difusão, edição e investigação artística com vista à realização de
apresentações públicas;
c) realização e divulgação de atividades de interesse social, artístico, cultural e desportivo;
d) participação, em parceria, em atividades em colaboração com a autarquia, universidade de
aveiro, associações, cooperativas, sociedades ou outras pessoas coletivas ;
e) subscrição de protocolos, acordos e parcerias com quaisquer entidades que se disponham a
colaborar e prosseguir os ﬁns da associação;
f) criação de mecanismos e ferramentas que permitam o estabelecimento de plataformas de
comunicação entre agentes culturais e desportivos, nacionais e estrangeiros, nomeadamente
lusófonos, promovendo o trabalho em rede, o diálogo intercultural e o incremento da cultura e do
desporto;
g) criação, desenvolvimento e produção de obras que se afirmem por uma dinâmica de pesquisa
e inovação nas áreas artística, cultural, do desporto e do lazer.

2 - ATIVIDADES - 2021
01_ Comemoração do 5º ano de atividade –

a agendar no período pós

pandemia

02_ Formação de longa duração:
02a_ + Palco - ao longo do ano

03_ Lançamento do livro “Heróis do Mar”:
03a_ Oficina de Criação - Ilustração
03b_ Oficina de Expressão dramática
03c_ Performance
03d_Exposição
- exposição das ilustrações do livro, adereços e fotografias de espetáculos.

04_ Parcerias com Entidades públicas e privadas
04a_ Baloiçar - Teatro para Bebés;
23 Milhas - Tertúlias à volta do tema - Teatro; Música, Ilustração e literatura para bebés;
04b_ À Rola pelo Concelho
- Rádio Terra Nova - apresentação rádiofónica de estórias da história do concelho
04c_ Página WEB
- RILOP – dinamização da página
04d _ Participação em eventos culturais do concelho ou da Comunidade InterMunicipal caso se
alterem as medidas do estado de emergência
CMI - Museu Marítimo de Ílhavo; 23 Milhas; Biblioteca Municipal
- Outras

05_ Concurso a Fundos de Apoio à Cultura
b) Medida 5: Apoio à edição discográfica – Lançamento do Album “Baloiçar”

06_ Apresentações Públicas:
06a_ Baloiçar
06b_ Participação em eventos em cumprimento das parcerias previamente acordadas“Festival
do Bacalhau” - Volta ao cais em pasteleira.
06c_ Performance “Heróis do Mar”

07_ Novos Projetos de Criação Artística
07a_ Lançamento da Banda Sonora “Baloiçar”
07b_ Lançamento do projeto de criação AudioVisual do Espetáculo “Baloiçar”

3 – ORÇAMENTO 2021

RUBRICA

01_ Comemoração do 5º ano de atividade

DESPESA
PREVISTA

RECEITA
PREVISTA

VALOR
ALOCADO À
ATIVIDADE

0€

0€

0€

0€

0€ (*1)

02_ Formação de longa duração:

02a_ + Palco - ao longo do ano

03_ Lançamento do livro “Heróis do Mar

03a_ Oficina de Criação - Ilustração

160€

03b - Oficina de Expressão dramática

160€

3c_ Performance

1000€

3d_ Exposição

300€

3e - Venda do livro (250 exemplares)

1250€ (*2)

RUBRICA

DESPESA
PREVISTA

RECEITA
PREVISTA

04_ Parcerias com Entidades públicas e privadas

0€

04_a Baloiçar - Teatro para bebés

0€ (devido à
pandemia)

-Tertúlias – À conversa sobre o teatro e a

240€(*3)

música para bebés.
04b - À Rola pelo Concelho

250€
0€

04c - Página WEB

1600€

04d _ Participação em eventos culturais do
concelho ou da Comunidade InterMunicipal
05_ Concurso a Fundos de Apoio à Cultura
Lançamento do Album Baloiçar

A
orçamentar
(*4)

06_ Apresentações Públicas:
06a_ Baloiçar (quando houver abertura
para a realização de espetáculos com
público)

Valor já
discriminado

06b_ Participação em eventos em
cumprimento
dos
acordos/parcerias
previamente acordadas

Valor já
discriminado

06c_ Performance Heróis do Mar - Heróis
do Mar

Valor já
discriminado

1600€ (*5)

VALOR
ALOCADO À
ATIVIDADE

07_ Novas Criações
Valor já
discriminado

A Rola pelo Concelho
Criação da Banda Sonora do Projeto
Baloiçar (inclui registo da obra)

1000€

Criação do Projeto
espetáculo Baloiçar

do

2000€

Papel variado (Craft, cartolina, ...)
Impressões
Tecidos
Material de desgaste (linhas, parafusos,
etc.)
Máquinas/Equipamentos de trabalho
(limas, serrotes, chaves de fendas, etc.)
Máquina fotográfica e de filmar

100€
100€
100€

Audio

Visual

08_Administrativo:

TOTAL

100€
200€
(Total: 600€)

5710€

1600€ (*4)

*1 – valor cobrado pelo Projeto 23 milhas aos participantes (aproximadamente 1200€ tendo por
referência a participação de 10 formandos).
*2- valor estimado tendo por referência a venda de cada exemplar a um preço de 5€. A receita
dependerá do número de exemplares vendido. Nesta atividade também será solicitada a parceria com
empresas patrocinadoras e entidades pelo que poderão ser alocadas verbas neste sentido.
*3 – Valor previsto para 3 preletores
*4 Projeto a apresentar no âmbito dos fundos de apoio à cultura;
*4 – receita prevista caso sejam alteradas as medidas do estado de emergência e seja possivel a
concretização de espetáculos com público.

Ílhavo, 27 de fevereiro de 2021
A Direção – Anabela Mateus, Ângelo Ribau, Filipa Santos, Júlia Cavaz, Paula Gomes

