QUINTO PALCO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Plano Anual de Atividades 2022

1 - NOTA INTRODUTÓRIA

Tendo em vista a prossecução dos objetivos da Quinto Palco, 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 numa perspetiva
interdisciplinar e integradora, esta associação pretende 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 - 2022
Atividades

Agendamento

01_ Comemoração do 6º ano de atividade / Inauguração do
Espaço SEDE

02_ Formação de longa duração:

Novembro a maio

02a_ Grupo de teatro para jovens - de novembro a maio

03_ Exposição “Heróis do Mar”:
03a_ Oficina de Criação - Ilustração
03b_ Oficina de Expressão dramática
03c - Oficina - Nós com Arte
03d_ Performance - Toca a dar à Barbatana
03e_ Exposição (itinerância - sede da confraria / espaço museológico
em Lisboa)
- exposição das ilustrações do livro e adereços.
03f_ Venda de livros

04_ Parcerias com Entidades públicas e privadas
04a_ Baloiçar - Teatro para Bebés;
23 Milhas Associação Wetumtum - agenciamento do projeto baloiçar
- 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
CMI - Museu Marítimo de Ílhavo (Projeto Tanto Mar - dinamização de
oficinas, leituras encenada, Conversas com Memória);
Projeto 23 Milhas;
Biblioteca Municipal
Câmara Municipal da Murtosa

Espaço MMI
Até 1 de março
Confraria
Inauguração da sede
da confraria
Vendas de livros
Até rutura do stock

Ao longo do ano

04e - Conversas com sabores
Confraria do Bacalhau- organização e animação cultural de
jantares na nova sede da Confraria
04f - Vista Alegre / Grupo Visabeira
Produção / divulgação do vídeo - Entrevista a José Ferreira Pinto
Basto - preparação da comemoração dos 200 anos da Fábrica da
Vista Alegre.
Aldeia Natal

05_ Concurso a Fundos de Apoio à Cultura
A aguardar editais de abertura

Cumprimento dos
agendamentos dos
editais

06_ Apresentações Públicas:
06a_ Baloiçar

27 de fevereiro Fábrica das Ideias;
3 de outubro - São
João da Madeira
Casa da Criatividade

06b_ Participação em eventos em cumprimento das parcerias 10 a 14 de agosto
previamente acordadas“Festival do Bacalhau” - Volta ao cais em
pasteleira
06c_ Projeto PANOS - “A Fábrica de Matar Baleias” -

Até maio

06d_ Organização do Festival de Teatro QPeças (3 grupos de teatro 29 de abril e 1 de
- 3 peças)
maio

07_ Novos Projetos de Criação Artística
07a_ Lançamento da BOX “Baloiçar”
07b_ Radionovela

março a maio
A partir de Abril

08_

Arranjo e dinamização do espaço Sede

A partir de março

09_Participação no Fórum da Juventude - CMI

A partir de março

3 – ORÇAMENTO 2022

RUBRICA

01_ Comemoração do 6º ano de atividade

DESPESA
PREVISTA
200€

02_ Formação de longa duração:
02a_ Grupo de Teatro Jovem - novembro a maio

2100€

03_ “Heróis do Mar” - Exposição / Atividades

03a_ Oficina de Criação - Ilustração

100€

03b - Oficina de Expressão dramática

100€

03c_ Oficina - Nós com arte
Materiais

100€
50€

03d - Performance - Toca a dar à Barbatana
3e_ Exposição (itinerância)
3f - Venda do livro “Heróis do Mar”

500€
0€

04_ Parcerias com Entidades públicas e privadas
04a Baloiçar - Teatro para bebés
Venda do livro-CD

2000€
0€

04b - À Rola pelo Concelho

2000€

04c - Página WEB

480€

04d - Redes sociais /facebook e instagram

480€

04d _ Participação em eventos culturais do concelho ou da Comunidade
InterMunicipal

A definir

04e - Conversas com Sabor
Confraria do Bacalhau - organização e animação cultural de jantares na nova
sede da Confraria Camoniana

50€

04f - Vista Alegre / Grupo Visabeira
Produção / divulgação do vídeo - Entrevista a José Ferreira Pinto Basto preparação da comemoração dos 200 anos da Fábrica da Vista Alegre.

Já previsto
na rubrica
RPC

04g - Aldeia Natal

A definir

04h - QPeças -Festival de Teatro Jovem
Projeto PANOS

Discriminado em
(6d e 6e)

05_ Concurso a Fundos de Apoio à Cultura
Direção Regional de Cultura do Centro
Autarquia
Outras
06_ Apresentações Públicas:
06a_ Baloiçar

Valor já discriminado

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

Valor já discriminado

06c_ Performance Heróis do Mar - Toca a dar à Barbatana

Valor já
discriminado

06d_ Performance “A Máquina de matar baleias”

1200€

06e_QPeças - Festival de Teatro Jovem (apresentação das 3 peças presentes
no festival PANOS)

500€

07_ Novas Criações
Radionovela

Valor já
discriminado

Registos da Banda Sonora e espetáculo Baloiçar (inclui registo da obra)

300€

Criação da BOX de atividades Baloiçar

2000€

08_ Arranjo e dinamização do espaço - Sede / Setor Administrativo:
Património - sede
Mobiliário e imobilizado
Material de desgaste
Economato
Máquinas/Equipamentos de trabalho
●

1700€

Os valores estão sujeitos a alterações conforme a inflação do preços dos materiais

TOTAL

13 860€

Receitas previstas
1 – Cotas dos sócios;
2 - Mensalidades cobradas pela QP aos participantes no projeto de teatro jovem - 10
euros mensais
3- Venda do livro Heróis do Mar - valor estimado para cada exemplar a um preço de 5€
/ 7,5€. A receita dependerá do número de exemplares vendidos.
4 – Venda dos CDs “Baloiçar” a 15€. A receita dependerá do número de exemplares
vendidos.
5 - Candidaturas a apoios financeiros - CMI; Fundos de apoio à cultura- DRCC; outros;
6 – Prestação de serviços a entidades;
7 - Venda de espetáculos em carteira (Baloiçar; Toca a dar à barbatana;...);
8 - Doações / patrocínios / parcerias.

Ílhavo, 12 de março de 2022
A Direção – Anabela Mateus, Ângelo Ribau, Filipa Santos, Júlia Cavaz, Paula Gomes

Aprovado na reunião da Assembleia de Sócios de 12 de março de 2022

