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O Ateneu Artístico Vilafranquense (AAV) é uma 
Associação centenária de utilidade pública no 
domínio da cultura, recreio e desporto. Foi fundada a 
1 de maio de 1891 como “Fanfarra 1º de Maio”, 
recebendo a designação atual em 1938. 

A sua Missão é contribuir para o desenvolvimento 
comunitário e a coesão social, através da promoção 
de atividades que assegurem aos cidadãos a fruição e criação cultural e a prática 
desportiva. Rege-se pelos Valores da democracia, solidariedade, reciprocidade, 
cooperação, ética, transparência, eficiência, qualidade, inovação e sustentabilidade e 
assume a Visão de ser reconhecida como uma associação de referência a nível nacional, 
pelas boas práticas de gestão, pela qualidade das atividades que desenvolve e pelo 
serviço que presta à comunidade. 

O AAV cumpre os princípios orientadores estabelecidos na lei de bases dos setores 
social e desportivo, em que se integra, e adota um modelo de governação assente em 
boas práticas de gestão, visando conciliar a sustentabilidade financeira com o interesse 
da comunidade. A governação é assegurada exclusivamente por uma direção que 
constituída por uma equipa multidisciplinar, não remunerada, com experiências 
associativas diversificadas e qualificações académicas e profissionais numa grande 
diversidade de áreas, como o direito, a gestão, a economia social, o empreendedorismo, 
a formação, a programação e gestão de eventos, a comunicação social, a gestão e 
manutenção de equipamentos e instalações culturais, a sociologia e a arquitetura. O AAV 
tem um quadro de pessoal muito reduzido, que assegura o funcionamento da associação 
nas suas diferentes áreas funcionais: administrativa e financeira; programação cultural; 
manutenção e apoio. 

Para gerar receitas próprias, fundamentais para garantir a sustentabilidade da 
associação, o AAV procura dinamizar o associativismo, captar novos associados, 
aumentar o número de utentes e praticantes, diversificar a agenda cultural e desportiva 
e desenvolver formas de financiamento sustentáveis. A sustentabilidade financeira passa 
pela procura de soluções de financiamento, nomeadamente as disponíveis para as 
entidades da economia social, como o crowdfunding, o mecenato ou os patrocínios, ou 
pelo estabelecimento de parcerias com entidades do setor empresarial privado, baseadas 
em relações mutuamente vantajosas. 
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Edifício Sede 

O AAV desenvolve toda a sua atividade em instalações próprias, num único edifício 
dispondo de estacionamento próprio. 

 

 

Hall de entrada 

Espaço amplo na entrada principal, onde se 
encontram as bilheteiras. Pela sua dimensão e 
localização, é um espaço adequado à realização de 
exposições. 

 

 

Auditório João David Marques Pinheiro 

Sala aclimatizada com capacidade máxima de 575 
lugares na plateia (dos quais seis para pessoas de 
mobilidade reduzida), sala de acolhimento de 
espectadores (foyer), Bar Palco, quatro Camarins e 
sanitários. 

 
 

 

Salão Polivalente 

Espaço amplo e aberto, aclimatizado, adaptável a uma grande variedade de atividades. Tem 

acessos próprios do exterior, palco, instalações técnicas e facilidades de apoio como bar e 

sanitários próprios.  
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Salas de formação, de aulas, de trabalho e de reuniões 
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Atividades 

O AAV tem uma visão eclética da sua contribuição para a promoção cultural e 

desportiva, disponibilizando um conjunto diversificado de atividades nas áreas da Música, 

Dança, Desporto e Teatro para as quais pretende atrair novos públicos, através de uma 

maior penetração na comunidade, nomeadamente junto de jovens, idosos e de estratos 

populacionais mais desfavorecidos, contribuindo desta forma para o seu 

desenvolvimento e para uma maior coesão social. 

As atividades desenvolvidas no AAV têm ao seu serviço um conjunto de professores e 

de maestros de reconhecida qualidade técnica e pedagógica, com formação e vasta 

experiência profissional nas diferentes áreas, alguns dos quais a nível internacional. 

 

Música 

 Banda: ex-libris da associação, ligada às 

origens do AAV. Tem uma atividade 

exibicional regular em diversos contextos, 

sendo reconhecida pela qualidade das 

suas atuações, nomeadamente como 

banda taurina. 

 
 

 Coro: Tem vindo a incrementar 

qualitativamente o trabalho desenvolvido 

e aumentando o número de atuações. 

Procura a atração de novos públicos e 

sensibilidades. 

 

 

 Escola de Música: A Escola disponibiliza 

as seguintes valências: música para 

bebés, coro juvenil, orquestra de 

guitarras, orquestra juvenil, piano, 

guitarra, violino e a aprendizagem dos 

diferentes instrumentos que integram 

uma banda. A aprendizagem dos 

instrumentos musicais possibilita a 

prossecução de estudos noutras escolas 

ou conservatórios de música. 
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 Teatro 

A atividade teatral no AAV, recentemente 

relançada, tem por base uma Escola de Teatro e 

um Grupo de Teatro, apostando no recrutamento, 

mobilização e motivação de técnicos, atores, 

dramaturgos e encenadores. 

Dança 

 Ballet: O Ballet é uma atividade física e 

artística que, não sendo profissional, 

habilita, todavia, à prossecução de estudos 

superiores nesta área, a nível nacional ou 

internacional. O programa curricular 

implementado é o da Royal Academy of 

Dance, pelo que os alunos selecionados 

efetuam os exames na presença de 

examinadores internacionais, sendo-lhes 

concedidos créditos, caso prossigam os 

seus estudos no Reino Unido. 

 

 Flamenco e Sevilhanas: É uma atividade 

de referência no AAV e com reconhecido 

prestígio e sucesso, participando 

regularmente em espetáculos e em 

apresentações públicas. 

Na área da dança o AAV tem também na sua 
oferta a Dança Contemporânea, a Dança Criativa 
e o Hip Hop. 

 

Desporto 

O AAV assume a atividade neste domínio numa 
lógica de complementaridade e aumento da oferta 
desportiva no Concelho, e numa perspetiva de 
fomento dos valores do desportivismo, fair play, 
solidariedade, respeito pelos outros, valorização 
do esforço, disciplina e auto superação. Dedica-se 
preferencialmente a atividades “indoor” e 
atualmente oferece as seguintes modalidades: 
Esgrima, Pilates, Taekwondo e Yoga e Ténis de 
Mesa. 
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Contatos 

Ateneu Artístico Vilafranquense 

Morada: Rua Dr. Vasco Moniz, nº 37 Apartado 10111, 2600-273 Vila Franca de Xira 

Telefone: 263 271 418 

Email: secretaria@ateneu-vfxira.pt / geral@ateneu-vfxira.pt   

Site oficial: www.ateneu-vfxira.pt 

Facebook: Ateneu Artístico Vilafranquense (Oficial) 
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