Plano Municipal de Apoio Financeiro 2016

Preâmbulo

As iniciativas culturais têm um papel preponderante para a vida das cidades e
contribuem largamente para a sua revitalização, quer em espaços destinados ou
improvisados para o efeito.
Conceber a cultura, enquanto estratégia universal, e as atividades culturais, como
potenciadores de enriquecimento de capital humano, revela-se premente para a
governança local.
Na verdade, cabe aos municípios, sem receios, apoiar a dinamização cultural através
de uma relação estreita com os agentes culturais para que a promoção cultural seja
estendida a todos, sem excepção, principalmente numa era de forte expansão e
projeção dos lugares. Cabe igualmente a esse órgão manter e potenciar a relação que
se deve estabelecer com a dinâmica impulsionada pelo turismo, quer pela via da
contemplação, quer pela via da experimentação.
É neste sentido que o poder local estabelece um plano financeiro de apoio à cultura
que visa, grosso modo, facultar um conjunto de condições possíveis à concretização de
uma atividade cultural coesa e continuada, dinâmica e equilibrada, diversificada e
descentralizada, para que o conceito de cultura local possa ter um significado especial
para os promotores e recetores.
O Plano Financeiro de Apoio à Cultura estabelece, pois, uma relação de proximidade
com os agentes culturais locais através de condições que permitam fomentar a
qualidade da sua atividade junto do público e em momentos precisos de projeção do
município numa calendarização atempada de eventos de promoção turística com a
marca cultural.
A verba destinada ao Plano Financeiro de Apoio à Cultura de Ponta Delgada tem como
objetivo contribuir para dotar os agentes locais culturais de melhores condições na sua
ação em prol da difusão e partilha da atividade cultural no nosso concelho e, em
paralelo, na sua projeção a nível nacional e internacional.
Assim, apesar da atual conjuntura difícil, sujeita a reduções indicativas, o Município de
Ponta Delgada pretende desenvolver o máximo de esforços para promover as
condições necessárias à dinamização cultural dos nossos agentes locais e estimular a
agenda cultural com vista a uma mais extensa promoção turística do concelho.
O ano de 2016 assenta num apoio diversificado, potenciado financeiramente de
acordo com o Plano de Atividades das Associações, assim como, na sua colaboração
com o município na promoção da agenda cultural e turística.
Desta feita, o Plano Financeiro de Apoio à Cultura de Ponta Delgada contempla três
áreas de intervenção, nomeadamente:

2

1. Associativismo Cultural:
a) Grupos de Teatro;
b) Música Coral;
c) Música Popular;
d) Outras Associações Culturais;
e) Associações Académicas.
2. Filarmónicas;
3. Folclore.

As três áreas de intervenção representam, em conjunto, um esforço financeiro
municipal no montante global de 76.750,00€ (setenta e seis mil, setecentos e
cinquenta euros), ao qual acrescem múltiplos apoios de caráter logístico que são
assegurados pelos serviços camarários às mais variadas entidades e eventos de
interesse cultural (integrados e não integradas no Plano Financeiro de Apoio à Cultura)
ao longo de todo o ano e em todo o concelho.
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1.

Associativismo Cultural

O Plano Municipal de Apoio Financeiro à Cultura de 2016 relativo ao Associativismo
Cultural prevê uma verba específica de 36.350,00 euros para apoiar os agentes locais
de Teatro, Música Coral, Música Popular, Outras Associações Culturais e Associações
Académicas.
O presente Plano Municipal de Apoio Financeiro à Cultura de 2016 para a área do
Associativismo Cultural desagrega da forma seguinte os montantes previstos:

Teatro
Música Coral
Música Popular
Outras Associações Culturais
Associações Académicas

4.750,00
14.600,00
5.400,00
9.400,00
2.200,00

euros
euros
euros
euros
euros

Total:

36.350,00

euros

a) Grupos de Teatro
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A área de apoio à dinamização dos grupos de teatro do concelho consagra uma verba
global 4.750,00 euros para apoio às atividades e participação na agenda cultural de
Ponta Delgada, e ainda à melhoria das instalações e/ou aquisição de equipamentos.

Agente
Associação Cultural "Despe-te-que-suas"
Associação de juventude "Gente sem tabaco"
Grupo de Teatro Brincando e Rindo da Associação de Juventude da
Candelária
Pedra Ara - Associação Cultural e Recreativa
Solidaried'Arte - Associação para a integração pela Arte e pela
Cultura
Viagem no tempo - Associação Cultural e Recreativa
total

Valor
750,00 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
1.200,00 €
800,00 €
4.750,00 €

b) Música Coral

5

A área de apoio à dinamização da música coral do concelho consagra uma verba global
de 14,600.00 euros para apoio aos orfeões e associações musicais do concelho,
nomeadamente na aquisição de equipamentos ou melhoria das instalações sociais das
respetivas associações, e a participação no programa municipal de animação cultural.

Agente
Associação Musical Edmundo Machado de Oliveira
Orfeão Infantil Edmundo Machado de Oliveira
Coral de São José Associação Musical
Grupo Coral Infantil de São José
Grupo Johan Sebastian Bach
Quadrivium- Associação Artística
Vox Cordis - Associação Musical
Total

Valor
2.000,00 €
400,00 €
5.050,00 €1
400,00 €
1.400,00 €
1.400,00 €
3.950,00 €2
14.600,00

Inclui apoio complementar de 1.800,00€ no âmbito do Projeto "Noites do Colégio"
Inclui apoio complementar de 1.530,00€ no âmbito do Projeto "Sharing the music", no Coliseu
Micaelense
1
2

c) Música Popular
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A área de apoio à dinamização da música popular consagra uma verba global de
5.400,00 euros para apoio aos grupos de música tradicional em atividade no concelho
de Ponta Delgada, destinado a aquisição de equipamentos e/ou melhoria de
instalações, considerando igualmente a sua participação na agenda cultural do
município.

Agente
Associação de Cantadores ao Desafio dos Açores
Associação Musical "Grupo de Cantares Populares Tradições"
Cantares d' Outrora - Grupo de Música Popular e Tradicional
Portuguesa
Escola de Violas da Relva
Grupo de Cantares Belaurora
Grupo de Cantares de São Vicente Ferreira
Grupo Cultural e Recreativo Domingos Rebelo
Total

Valor
750,00 €
1.500,00*€
750,00 €
750,00 €
400,00 €
750,00 €
500,00 €
5.400,00 €

*Inclui apoio complementar de 750,00 no âmbito dos Desfiles no Cortejo das Grandes Festas do Divino Espírito
Santo de Ponta Delgada

d) Outras Associações Culturais
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A área de apoio à dinamização de outras atividades culturais no âmbito da partilha de
iniciativas locais artísticas e literárias consagra ainda uma verba global de 9.400,00
euros para apoio a associações do concelho de Ponta Delgada, nomeadamente na
melhoria das suas condições de trabalho e na colaboração no plano de atividades da
agenda cultural anual do município.

Agente
Associação Cultural Jazzores
Associação Cultural O Corredor
Associação de Imigrantes dos PALOP nos Açores
Associação dos Fotógrafos Amadores dos Açores
Associação para a Defesa e investigação do Património Cultural e
Natural da Ilha de São Miguel
Casa do Triângulo - Associação Cívica
Confraria dos Gastrónomos dos Açores
MNESIS 9 - associação de Investigação Histórica e de Desenvolvimento
Cultural
Norte Crescente - Associação de Desenvolvimento Local de Santo
António
Talentisubtileza - Associação (Tuna com Elas)
Talentos na Ribalta (Tunídeos)

Valor
1.000,00 €
400,00 €
1.000,00 €
1.750,00 €*
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
500,00 €
1.000,00 €
750,00 €
1.000,00 €

Total
9.400,00 €
*Inclui apoio complementar de 750,00 no âmbito do Concurso de Fotografia “Divino em Objetiva” sobre as Grandes
Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada

e) Associações Académicas
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O plano consagra uma verba global de 1.800,00 euros para apoio à aquisição de
equipamentos inerentes à execução de atividades culturais desenvolvidas pelas
associações de estudantes dos estabelecimentos de ensino secundário sedeados no
concelho de Ponta Delgada e para as tunas da Universidade dos Açores que organizam
festivais próprios e, em paralelo, a participação na dinamização da agenda cultural do
município.

Entidade
Associação Académica da Universidade dos Açores
TAUA – Tuna Académica
Associação de Estudantes da Escola de Enfermagem de Ponta
Delgada
Associação de Estudantes da Escola Secundária Antero de Quental
Associação de Estudantes da Escola Secundária das Laranjeiras
Associação de Estudantes da Escola Secundária Domingos Rebelo
Total

Valor
500,00€
500,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
2.200,00

2. Bandas Filarmónicas

9

O plano de apoio às Filarmónicas do concelho consagra uma verba global de 24.400,00
euros para apoio às bandas filarmónicas em atividade em Ponta Delgada, para
aquisição de material e melhoria/reparação de instalações, e também na sua
participação nas festividades das freguesias e na dinamização de projeção da sua
filarmónica nas Noites de Verão e/ou Grandes Festas do Divino Espírito Santo.

Filarmónica
Associação humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta
Delgada
Associação Recreativa Filarmónica Nossa Senhora dos Remédios
Banda Lira das Sete Cidades
Banda Lira de São Roque
Banda Lira Nossa Senhora da Luz
Banda Lira Nossa Senhora da Oliveira
Banda União dos Amigos
Filarmónica Lira Nossa Senhora da Estrela
Filarmónica Lira Nossa Senhora da Saúde
Filarmónica Minerva dos Ginetes
Filarmónica Nossa Senhora das Neves
Harmonia Mosteirense
Sociedade Recreativa Filarmónica Fundação Brasileira
Sociedade Recreativa Filarmónica Nossa Senhora dos Anjos
Total

Valor
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.000,00 €
24.400,00 €

3. Grupos Folclóricos
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O plano consagra uma verba global de 16.000,00 euros para apoio aos grupos
folclóricos em atividade no concelho, na aquisição e/ou reparação de instalações e
equipamentos. Como contrapartida deste apoio, os grupos folclóricos assumem o
compromisso de realizar duas atuações no âmbito do programa camarário de
animação cultural bem como a promover o festival respetivo que vêm realizando
anualmente (montante complementar de 1.000,00€ para festival nacional e de
1.500,00€ para festival internacional).

Grupo
Associação do Grupo Folclórico de Arrifes
Grupo Folclórico da Escola Preparatória de Capelas
Grupo Folclórico da Fajã de Baixo
Grupo Folclórico de Cantares e Balhados da Relva
Grupo Folclórico de São Miguel
Grupo Folclórico Ilha Verde da Escola Secundária Domingos Rebelo
Grupo Folclórico infantil do Livramento
Rancho Folclórico da Casa do Povo do Livramento
Rancho Folclórico de Santa Cecília
Grupo Folclórico Passos de Bruma
Total

Valor
2.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €
16.000,00 €
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