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Relatório de Contas 
Ano 2021 

 

A “Quinto Palco - Associação Cultural”, doravante designada por QP, 
pessoa coletiva n.º 514 224 207, com sede na Rua de S. Rui 27, freguesia da 
Gafanha da Nazaré, é uma associação cultural, sem fins lucrativos, dotada de 
personalidade jurídica e de autonomia administrativa e financeira. 

A QP tem como objeto a produção, promoção e divulgação artística, 
cultural e desportiva, através do fomento de práticas artísticas, performativas, de 
lazer e formativas. 

Serve o presente relatório para analisar as contas referentes ao ano 2021. 
Desta forma, apresenta-se de seguida o quadro de receitas do ano em 

análise: 
Atividade Receita 
Donativos - Quotas Sócios 228€ 
Subsídio Pontual CM Ílhavo 1200€ 
Direção Artística do Filme “Velho e a Ria” 3000€ 
Subsídio - “Toca a dar à Barbatana” CMAveiro 1225€ 
Subsídio  - Lançamento Livro “Heróis do mar” (BMI) 800€ 
Vendas Livros "Heróis do Mar" 847,50€ 
Subsídio - Exposição “Heróis do Mar” – Fábrica das Ideias 520€ 
Subsídio PAAC+ (DRCC) 4670€ 
Atividade – Lançamento CD-livro “Baloiçar” 231€ 
Vendas CD-livro "Baloiçar" 70€ 
Mensalidade projeto Panos - +Palco 150€ 
Outros 161,65€ 

Total 13 103,15 €  
Quadro 1: Receitas 2021  

 

Atividade Despesa 
Comissões bancárias 11,37 € 
"Toca a dar à Barbatana" 578,75 € 
Serviço de interpretação para LGP 25,00 € 
Formação "À rola pelo concelho" 250,00 € 
Despesas "Heróis do Mar" 395,05 € 
Formação "Heróis do mar" 255,00 € 
Projeto "Baloiçar - o CD" 5 008,97 € 
Despesas de Direção Artística: “Velho e a Ria” 598,39 € 
Seguro  114,32 € 
Panos 114,05 € 

Total 7350,90€  
Quadro 2: Despesas 2021   
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Disponibilidades Valor 
Banco 7 175,19 € 
Caixa 731,92 € 
Cartão pré-pago 403,20€ 

Quadro 3: Disponibilidades  
*inclui 50€ de fundo de maneio na posse de Júlio Coelho. 

    

Considera-se relevante informar que este ano, apesar do país ainda estar 
a vivenciar um período de controlo da pandemia por SARS-CoV-2 (vulgo Covid-
19), a Associação manteve a sua atividade desenvolvendo ações de criação em 
diferentes áreas artística, privilegiando a comunicação online através dos meios 
que tinha ao seu dispor. No segundo semestre, devido ao aliviar das medidas de 
controlo à pandemia, esta associação concretizou, em regime presencial, um 
conjunto de atividades planificadas.   Também importa referir que, os subsídios 
recebidos permitiram a concretização de algumas das atividades programadas, 
nomeadamente a criação da banda sonora do espetáculo “Baloiçar” (PAAC+); o 
lançamento do livro “Heróis do mar” nos diferentes espaços do concelho com 
diferentes dinâmicas e garantindo um elevado grau de qualidade na 
apresentação das atividades. Também destacamos que, no âmbito do projeto de 
parceria com a Rádio Terranova “À rola pelo concelho”, em particular numa das 
suas rubricas relacionadas com a Vista Alegre, permitiu a criação de sinergias 
com uma produtora as quais resultaram na primeira contratação da Associação 
para a realização de Direção Artística do filme: “Velho e a Ria”. Ainda 
relativamente às despesas do filme “Velho e a Ria” e às atividades de promoção 
do livro “Heróis do mar”, algumas das despesas inerentes às mesmas, irão ser 
apresentadas no ano subsequente. 

Relativamente à situação bancária, houve alteração das condições em 
virtude do aumento de faturação da Associação (nomeadamente no que diz 
respeito à cobrança de comissões de transferências bancárias) e da realização 
de um Seguro de Voluntariado. 

Também a parceria com o Município de Ílhavo e Projeto 23 Milhas, no 
suporte das despesas relativas à cedência gratuita de espaço, isenção de taxas 
municipais e materiais foi fundamental para que não se verificasse um acréscimo 
das despesas.  
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