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I. Plano de Atividades 

 

1. Introdução 

Quando em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde, declarou a situação 

de pandemia relacionada com a disseminação mundial da COVID-19 estaríamos todos longe 

de imaginar as alterações profundas, que viemos a sofrer, de então para cá, no nosso modo e 

forma de vida.  

O distanciamento físico e os períodos de confinamento a que fomos sujeitos 

condicionaram fortemente a atividade cultural, desportiva e recreativa no Ateneu. O 

incremento de atividades e sobretudo do número de praticantes que se vinha a registar antes 

da pandemia, desceu abruptamente em 2020, tendo-se vindo a verificar já em 2021 uma 

significativa recuperação, a que não é alheia, a proatividade e a resiliência desta Instituição 

centenária de se adaptar e reinventar à luz da sua missão cultural e do serviço que presta, à 

comunidade. 

Alteraram-se os meios e processos de funcionamento das atividades, a segurança 

sanitária ditou a elaboração de planos de contingência meticulosamente preparados espaço a 

espaço, modalidade a modalidade. 

Os espetáculos, quando autorizados, realizaram-se no auditório com limitação de 

público em estrito cumprimento das regras sanitárias decretadas. As salas e os espaços foram 

adaptados, reequipados e improvisados para fazer face às exigências sanitárias e de segurança 

que a pandemia nos obrigou. 

É assim, neste contexto, de grande incerteza, insegurança e de grandes dúvidas na sua 

exequibilidade face à imprevisível evolução da situação pandémica, agravado com o 

aparecimento da nova estirpe ómicron que, o Plano de Atividades 2022 é elaborado. Na 

continuada expetativa do regresso gradual em 2022 à normalidade, fruto da bem sucedida 

luta contra o coronavírus em que todos estamos envolvidos, queremos acreditar que as 

atividades e os eventos previstos para 2022 que constam no presente Plano de Atividades,  

não só sejam efetivamente realizadas, como muitos outros venham a acontecer, tal é a 

vontade e a aspiração dos diferentes agentes culturais que, dia a dia , semana a semana nos 

contactam para saber e avaliar as reais possibilidades de realização de projetos de vária 

natureza nesta Casa. 
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2. Missão, Visão e Valores 

A Direção do Ateneu assume o novo mandato para o triénio 2021/2023 com elevado 

espírito de missão, comprometendo-se a cumprir a missão da instituição e a defender os seus 

valores. 

 

2.1. Missão 

Contribuir para o desenvolvimento comunitário e a coesão social, através da promoção 

e desenvolvimento de atividades que assegurem aos cidadãos a fruição e criação cultural, a 

recreação e a prática desportiva. 

 

2.2. Visão 

Ser reconhecida como uma associação cultural, recreativa e desportiva de referência a 

nível nacional, pelas boas práticas de gestão, pela qualidade das atividades que desenvolve e 

pelo serviço que presta à comunidade. 

 

2.3. Valores 

Democracia, solidariedade, reciprocidade, cooperação, ética, transparência, eficiência, 

qualidade, inovação e sustentabilidade. 

 

 

3. Objetivos 

Pese embora a insegurança e a incerteza, sobre a exequibilidade do presente Plano de 

Atividades, face à imprevisível evolução da situação pandémica, à data agravado com o 

aparecimento da nova estirpe ómicron, perspetiva-se que o presente Plano de Atividades não 

só seja integralmente cumprido, como muitos dos projetos culturais suspensos e adiados 

venham a ser realizados em 2022.  

É assim, neste contexto, que se definem para 2022 os seguintes objetivos: 

• Recuperar a atividade e a diversidade cultural do Auditório para os níveis 

anteriores à pandemia; 

• Retomar a atividade cultural e recreativa das noites de verão;  

• Incrementar a qualidade das atividades e dos eventos;  

• Recuperar o número de praticantes e de sócios que se registavam antes da 

pandemia; 
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• Dar continuidade à reformulação dos modelos de organização interna e de 

gestão; 

• Dar continuidade ao trabalho de requalificação do Edifício e do Auditório; 

• Obter o Documento de Identificação do Recinto, definitivo (DIR); 

• Recuperar a sustentabilidade económica que se verificava antes da pandemia. 

 

 

4. Atividades Regulares 

Sem prejuízo de no decorrer do ano incluir outras atividades, o Ateneu tem em 

funcionamento as seguintes atividades regulares de âmbito cultural, recreativo ou desportivo: 

Banda de Música, Escola de Música, Orquestra Juvenil, Orquestra de Guitarras, Coro Infantil, 

Coro Juvenil, Coro Adulto, Ballet, Bachata, Salsa, Dança Contemporânea, Dança Criativa, Hip 

Hop, Escola de Flamenco, Sevilhanas, Esgrima, Taekwondo, Kenpo, Snooker, Ténis de Mesa,  

Pilates, Pilates Clínico Yoga e Atelier de Pintura e Desenho. 

 

 

5. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

Para o ano letivo 2021/2022 o Ateneu constituiu-se entidade parceira do Município de 

Vila Franca de Xira e do Agrupamento de Escolas Alves Redol (AEAR) na implementação das 

Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo das Escolas Básicas Vasco Moniz, Álvaro 

Guerra e de Povos. À luz do protocolo celebrado com o AEAR e o Município, cabe ao Ateneu 

garantir os recursos humanos e materiais e os espaços necessários ao desenvolvimento das 

AEC, assegurando a boa prestação das mesmas e a existência das adequadas condições de 

funcionamento e segurança das instalações. 

 

 

6. Incrementar a quantidade e qualidade das atividades e eventos 

Implementar novas atividades e projetos inovadores, especialmente focados na 

satisfação dos interesses e necessidades da comunidade, nomeadamente: 

• Incrementar a realização de espetáculos próprios e espetáculos promovidos ou 

produzidos por outras entidades, no Auditório João David Marques Pinheiro. 

• Realizar espetáculos e outros eventos no exterior a exemplo do que acontece com o 

programa Noites de Verão, no Largo da Câmara; 
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7. Realização do FESTITEJO 

Promover a realização do evento FESTITEJO, em coordenação com o Alhandra Sporting 

Clube e outras entidades do movimento associativo do concelho, o qual pretende constituir-se 

como um festival anual de índole cultural, artística e desportiva, sucedendo ao TejoSport que 

teve a sua 1ª edição agendada em 2020 na Vila de Alhandra. 

Este será um espaço de encontro, que convida à mobilização de todas as Associações 

culturais e desportivas do Concelho, em particular e, à população em geral, a participar e a 

confraternizar, usufruindo de um vasto e diversificado programa que se desenvolve durante 

um fim de semana, em ambiente de festa, estabelecendo pontes entre diferentes expressões 

culturais e desportivas promovendo a qualidade de vida. 

Organizado pelo Ateneu Artístico Vilafranquense e o Alhandra Sporting Club a ter lugar 

no fim de semana de 29 de abril a 01 de maio no Jardim Municipal Constantino Palha e 

desenvolvendo-se ao longo da margem norte do Rio Tejo da Póvoa de Santa Iria a Vila Franca 

de Xira. 

Ao pretender a participação das associações e clubes do Concelho, irá ser dirigido a 

todas as Associações e clubes com atividade cultural e desportiva convite para a sua 

participação promovendo e exibindo as atividades culturais ou modalidades desportivas que 

cada uma delas praticam. 

Este evento pretende a parceria do Município, bem como a participação ativa de todas as 

Juntas de Freguesia do Concelho para a sua realização. 

O FestiTejo propõe-se a financiamento do Programa Nacional de Desporto para todos PNDpT 

do IPDJ, bem como das principais empresas sediadas no Concelho. 
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8. Requalificação do Edifício Sede e Edifício Anexo 

Dar continuidade ao trabalho de requalificação do património edificado iniciado em 2018 

realizando os seguintes trabalhos: 

• Obras de manutenção com vista a solucionar os múltiplos problemas de que o edifício 

padece, nomeadamente na fachada Sul onde ocorrem infiltrações de águas pluviais 

passiveis de causar a queda de painel de azulejos existente no topo da fachada. 

• Construção de sala modular no palco do Salão de Festas.  

•  Dar continuidade aos melhoramentos das acessibilidades ao edifício para as pessoas 

com mobilidade reduzida; 

• Desenvolver projeto com vista à instalação de um restaurante junto ao salão de festas; 

• Concluir as obras de construção dos camarins/ balneários e WC de apoio ao Salão de 

Festas; 

• Concluir remodelação da Sala Nobre. 

 

 

9. Sustentabilidade Financeira 

Consolidar a recuperação financeira encetada em 2021 após a crise provocada pela 

pandemia em 2020, realizando as seguintes operações: 

• Aumentar as receitas através da introdução de novas atividades e da dinamização das 

existentes; 

• Aumentar as receitas provenientes da cedência de espaços; 

• Aumentar o número de praticantes; 

• Estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas e do tecido associativo; 

• Identificar e apresentar candidatura para financiamento, pela administração central, 

das atividades e iniciativas culturais e desportivas; 

• Aumentar as receitas provenientes da quotização dos associados, aumentando o 

número de sócios; 

• Reduzir os custos de funcionamento através da racionalização dos consumos nas 

comunicações, economato e da revisão de contratos de prestação de serviços ao 

Ateneu. 
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10. Eventos programados 

Os eventos de natureza cultural, recreativa e desportiva programados para realizar em 

2022 são os que constam no quadro 1 e incluem os eventos organizados e programados com 

as diferentes áreas culturais e desportivas do Ateneu, tanto no interior como no exterior, bem 

como os demais eventos organizados por outros promotores.  

 Decorrem à data contactos com diversas entidades públicas e privadas, bem como, com 

outros agentes culturais, desportivos e recreativos, para a realização de outros eventos. 

 

Quadro 1. Eventos programados para 2022 

Data Evento Local Promotor/Área 

16 janeiro Concerto de Ano Novo Auditório Ateneu CMVFX/Ateneu 

22 janeiro 
Ópera -O Inferno Ficou 

Mudo 
Auditório Ateneu Telmo Lopes 

29 janeiro Concerto de Inverno Auditório Ateneu 
Orquestra de 

Vialonga 

12 fevereiro Musical Dança- Péantepé Auditório Ateneu Péantepé 

14 fevereiro Teatro  Auditório Ateneu Ações e conexões  

15 fevereiro Teatro Auditório Ateneu Ações e conexões 

16 fevereiro Teatro Auditório Ateneu Ações e conexões 

17 fevereiro Teatro Auditório Ateneu Ações e conexões 

18 fevereiro Teatro Auditório Ateneu Ações e conexões 

19 fevereiro Teatro Auditório Ateneu Ações e conexões 

20 fevereiro Teatro Auditório Ateneu Ações e conexões 

12 março Musical Mama Mia Auditório Ateneu João Vaz 

13 março Encontro de Coros Juvenis Auditório Ateneu 
Ateneu Artístico 

Vilafranquense 

27 março 
Concerto Orquestra Juvenil 

e Orquestra de Guitarras 
Auditório Ateneu Ateneu 

1 abril  Concerto Temático - Banda Auditório Ateneu CMVFX/Ateneu 

2 abril Dança Contemporânea  Auditório Ateneu Péantepé 

http://sevilhanas.com/
http://sevilhanas.com/
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Data Evento Local Promotor/Área 

9 abril Prémio Carlos Paredes Auditório Ateneu CMVFX 

abril 
Apresentação Escola 

Música 
Auditório Ateneu Ateneu 

25 abril Concerto 25 de abril Auditório Ateneu CMVFX/Ateneu 

1 maio 
Desfile | 131º Aniversário 

do Ateneu 

Ruas de Vila Franca de 

Xira 
Banda do Ateneu 

1 maio Concerto de Aniversário  Auditório Ateneu  Ateneu 

1 maio 
Sessão Solene | 131º 

Aniversário do Ateneu 
Auditório Ateneu Ateneu 

1 junho 
Dia Mundial da Criança-

Musical infantil  
Auditório Ateneu Ateneu 

Junho 
Apresentação Escola de 

Música 
Auditório Ateneu Ateneu 

18 junho Sevilhanas.com Auditório Ateneu  Sevilhanas.com 

25 junho Espetáculo de Dança  Auditório Ateneu Alma com Dança 

28 junho Dia da Cidade Auditório Ateneu JFVFX 

1 julho 
Tasquinha | Colete 

Encarnado 
Adro  

2 julho 
Tasquinha | Colete 

Encarnado 
Adro  

3 julho 
Tasquinha | Colete 

Encarnado 
Adro  

3 julho 
Corrida de Toiros | Colete 

Encarnado 

Praça de Toiros Palha 

Blanco 
Banda 

9 julho Espetáculo de Dança  Auditório Ateneu  Portela Dance 

16 julho 
Programação Cultural de 

Verão  
Largo do Município CMVFX 

23 julho 
Programação Cultural de 

Verão 
Largo do Município CMVFX 

30 julho 
Programação Cultural de 

Verão 
Largo do Município CMVFX 
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Data Evento Local Promotor/Área 

6 agosto 
Programação Cultural de 

Verão 
Largo do Município CMVFX 

13 agosto 
Programação Cultural de 

Verão 
Largo do Município CMVFX 

20 agosto 
Programação Cultural de 

Verão 
Largo do Município CMVFX 

27 agosto 
Programação Cultural de 

Verão 
Largo do Município CMVFX 

2 outubro 
Corrida de Toiros | Feira 

de outubro 

Praça de Toiros Palha 

Blanco 
Banda 

4 outubro 
Corrida de Toiros | Feira 

de outubro 

Praça de Toiros Palha 

Blanco 
Banda 

22 outubro 

Encontro de Bandas do 

Concelho de Vila Franca de 

Xira 

Auditório Ateneu Banda 

30 novembro Gala de Mérito Escolar Auditório Ateneu CMVFX 

1 dezembro 

Desfile da Banda do 

Ateneu | Dia da 

Restauração 

Ruas de Vila Franca de 

Xira 
Ateneu 

2 dezembro Xira Natal 
Auditório Ateneu/ 

Salão  
Ateneu 

3 dezembro Xira Natal 
Auditório Ateneu/ 

Salão 
Ateneu 

4 dezembro Xira Natal  
Auditório 

Ateneu/Salão 
Ateneu 

10 dezembro  Gala de Natal  Auditório Ateneu  Ateneu 

11 dezembro 
Concerto Natal - Escola 

Música 
Auditório Ateneu Ateneu 

17 dezembro  Concerto de Natal - Banda  Auditório Ateneu Ateneu  
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Eventos Auditório - Produtores externos 100 000,00 € Pessoal do Quadro 45 000,00 €

AEC ano letivo 2021/2022 40 000,00 € Remunerações/ Nº 3, Art.º 32 do RGI 9 000,00 €

AEC ano letivo 2022/2023 20 000,00 € Professores, Maestros e Técnicos 57 960,00 €

Inscrições/mensalidades 82 800,00 € Administração e coordenação AEC 55 000,00 €

PAMA - Atividade Regular 30 000,00 € Material Didático e consumíveis (AEC) 5 000,00 €

Parqueamento 4 000,00 € Prestação de Serviços de Som, Luz, vídeo dos Eventos 40 000,00 €

Quotização 18 000,00 € Aquisição e aluguer de equipamentos de som, luz, vídeo 25 000,00 €

Seguros Praticantes 3 000,00 € Eventos – Remuneração artistas 16 000,00 €

PAMA - Investimento (Obras Requalificação Edifício) 22 600,00 € SPA 2 000,00 €

Programa Garantir Cultura 20 000,00 € Serviço Contabilidade 3 500,00 €

Programação Cultural de Verão 40 000,00 € Conservação e Manutenção do Edifício 20 000,00 €

Programa FestiTejo 23 000,00 € Requalificação do edifício sede / Investimento 75 000,00 €

Vendas Restauração 5 000,00 € Trabalhos Especializados 5 000,00 €

Outras Receitas 5 100,00 € Impostos 1 000,00 €

Total 413 500,00 € Economato 5 000,00 €

Aluguer de Equipamentos (Fotocopiadoras) 3 000,00 €

Eletricidade 12 000,00 €

Água 1 000,00 €

Despesas Bancárias 500,00 €

Prémios, Condecorações e Ofertas 5 000,00 €

Seguros Eventos 3 000,00 €

Seguro Praticantes 3 500,00 €

Seguro Automóvel 300,00 €

Seguro Ac.Trabalho 740,00 €

Telefone, TV e Internet 2 000,00 €

Vigilância e Segurança 500,00 €

Deslocações e Estadas 15 000,00 €

Outras Despesas 2 500,00 €

Total 413 500,00 €

Receitas Despesas

II. Orçamento Previsional 2022 

 

Quadro 2. Orçamento Previsional 2022 

 


