
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Actividades e Orçamento para o próximo ano de 2020, perspectiva 
temas e iniciativas que temos como certas ou quase certas, e deixa nas entrelinhas 
as inúmeras solicitações que os sócios, principalmente os novos, bem como os 
novos residentes na localidade, nos têm apresentado. 

Os temas que, no fundo, são a continuidade do ano(s) transacto(s), serão descritos 
consoante a sua área, mais adiante. 

Os temas sugeridos, principalmente por novos conhecedores do RDT, vão desde 
troca de vestuário usado a cursos de culinária vegetariana, de práticas de artes 
marciais a cursos de segurança, etc… A todas estas ideias se sugere um plano de 
execução, que quando apresentado e executado, tem tido resultados muito 
interessantes. 

A Trafaria está a passar por uma fase de transformação, procurada por pessoas 
que buscam uma nova qualidade de vida, baseada no local de residência, com 
características que poucos lugares oferecem (praia, campo, mata… Muito sossego e 
junto à capital do país). 

As pessoas estão também cada vez mais interessadas em alterar o rumo que 
estamos a dar ao nosso planeta. Isso é visível no tipo de iniciativas que pretendem 
insinuar e assistir. 

A nossa actuação tem que seguir e incentivar estes desígnios. 

Temos no entanto algo a que nos iremos dedicar sobremaneira, um evento que 
queremos,  mexa com a vida da localidade, com o concelho, e que ponha 
Almada/Trafaria no mapa da música. 

 

CULTURA 

 

a) Promover e apoiar quaisquer iniciativas dos sócios, dos corpos gerentes, dos 
amigos e daqueles que nos visitam, a levar a cabo realizações de sua criação, 
tais como: Work shops, tertúlias, exposições, etc… 



b) Realizar eventos de promoção musical,  da nossa cultura (fado, folclore 
musica popular tradicional, etc…) 

c) Realizar um evento internacional de música, um estilo nascido na Europa e 
exportado por emigrantes para os EUA, onde é um tipo de música muito 
popular, em especial no sul do país. Este forma musical intitula-se BlueGrass. 
Com o envolvimento dos elementos que compõem a primeira banda  deste 
tipo de música no nosso país, banda esta que tem actuado nos diversos 
festivais pela europa fora.  
Contamos desde já com participação de 4 bandas europeias: Noruega, Suécia, 
Inglaterra e Alemanha. 
Esta iniciativa, dada a sua dimensão, terá que ter o apoio da população local 
em toda a logística do evento. Naturalmente que queremos e precisamos de 
envolver a autarquia: Junta da união de Freguesias de Caparica e Trafaria e 
Câmara Municipal de Almada 

d) Continuar a abertura dada a diversos grupos de teatro, para aqui 
desenvolverem ou simplesmente apresentarem os seus trabalhos , como 
aconteceu este ano com o “TALMADA”,  “A LAGARTO AMARELO,  “CLUBE 
PT”, “NINHO DE VÍBORAS”. 

e) Oferecer as nossas instalações para que, à semelhança de anos anteriores, 
possamos ter, além do grupo teatral residente (GITT), outros grupos em 
actuação na “Mostra de Teatro de Almada”, um dos maiores acontecimentos 
culturais promovidos pela nossa edilidade. 

f) Manter a relação de excelência com o GITT, Grupo de Iniciação Teatral da 
Trafaria, uma vez que a parceria com o RDT persiste há 47 anos, com 
incontornáveis benefícios para ambas as partes resultante das sinergias 
geradas, que nos têm permitido apresentar momentos de elevada qualidade 
teatral e cultural. 

g) Promover a aprendizagem e a prática musical, com aulas ministradas por 
músicos. Ceder as instalações para ensaios de bandas e grupos 

h) Promover a Trafaria, franqueando as portas do RDT aos turistas que nos 
visitam, mostrando as características únicas do nosso edifício. Dar também a 
conhecer a nossa casa aos novos residentes. 
 

DESPORTO E ACTIVIDADES FISICAS 

a) Mini-Basquete  - Estimular e reforçar o apoio à modalidade, na formação 
de  crianças e jovens até aos 16 anos de idade. Pretendemos a continuação 
em 2020 do programa de campo de férias “Free Styl Camp”, com dois 
períodos durante o ano: Um em dezembro durante o período de férias 
escolares e outro no verão (Junho e Julho). 
Participaremos como habitualmente no torneio de basquete Artur 
Cruz/RDT, a acontecer nos meses de Junho e Julho. 



Participaremos nos torneios que a Câmara Municipal de Almada promova 
nesta modalidade. 

b) Yoga – Continuar com o apoio incondicional a esta modalidade cuja prática 
na colectividade acontece há cerca de 15 anos sem interrupção, sendo já 
uma actividade  de referência, com quatro aulas semanais. O bem estar dos 
seus praticantes, de número considerável, cerca de trinta, será uma 
preocupação sempre presente da Direção, investindo na aquisição e/ou 
construção de mais valias para o seu espaço. 

 

FORMAÇÃO 

a) Artes Decorativas – Fazer da divulgação um investimento na actividade, 
em especial nas redes sociais, levando ao conhecimento do maior número 
de potenciais interessados. A aposta em work shops da modalidade levará 
com certeza ao seu desenvolvimento e a maior exposição. 

b) Oficinas de teatro infantil – Continuar com a formação de teatro para 
crianças, na continuidade da ministrada este ano. Esta oficina dada por 
sócio especializado do sector da representação, contou com um número 
significativo de crianças, com um saldo extremamente positivo.  
Estas oficinas irão ser alargadas a adultos, ainda este ano. 

c) Cinema – À imagem do acontecido, pretendemos continuar a parceria com 
a HERITALES-International Heritage Film Festival, na divulgação do cinema 
sobre o património histórico-Antropológico-Científico no mundo, 
participando no seu festival internacional. A projecção de filmes com a 
participação dos seus autores via skipe ou presencialmente, como 
aconteceu com o cineasta grego Takis Panas, onde se pôde conversar sobre 
os temas apresentados. 

d) Continuamos a procurar aumentar o número de modalidades por forma a 
diversificar as ofertas pois, por esta via resultará também uma maior 
aproximação à população. 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS E DE ENTRETENIMENTO 

a) Iremos continuar a contar com as soirés de Karaoke ao estilo de “café 
concerto”, proporcionando à população interessada ambiente musical e de 
diversão . 

b) Continuaremos com a realização mensal de bailes de danças europeias, que 
iniciámos em 2016 e que resultam da nossa abertura e adaptação a novas 
ideias e gostos. Com estes bailes atraímos à nossa colectividade um número 
considerável de pessoas de fora da freguesia e do concelho. 



c) Também com a periodicidade mensal, realizamos bailes de danças latinas, 
com coordenação de professor de dança. Normalmente com música ao vivo, 
com intérpretes internacionais, nomeadamente de Cuba, Brasil e Angola, 
mas também com artistas nacionais. 

d) Com duas apresentações mensais, as “Jam Sessions” com coordenação de 
professores de música, têm proporcionado aos amantes desta arte, uma 
forma sã de expressarem o seu talento (quem quer tocar ou cantar) e dando 
a quem assiste excelentes momentos de boa música. Desde Jazz a Rock and 
Roll… memorável. 

e) Continuar com a política de abertura às solicitações de disponibilização das 
instalações para a celebração de eventos particulares, bem como de 
associação cívica. 

 

PATRIMÓNIO 

Continuaremos focados na conservação e reabilitação do património,  quer seja do 
edificado, quer seja dos materiais e equipamentos.  Sabemos que a preservação e 
melhoria do património permite uma maior e melhor oferta, em bem estar, a quem 
nos visita.  

Para este ano pensamos beneficiar as zonas do bar, da cozinha e da copa. As 
paredes e o chão estão em avançado estado de degradação que convém parar. A 
cozinha não tem condições para a confecção de alimentos, algo que se torna cada 
vez mais necessário disponibilizar às pessoas. 

O exterior do edifício, com 113 anos de idade, vai continuando a ter rugas 
conforme a sua velhice. Sem obras de restauro desde hà sessenta anos atrás, ainda 
não irá ser neste ano que iremos conseguir a sua dignificação. Fica mais uma vez 
adiado o seu rejuvenescimento. 

 

ORÇAMENTO 

Dado o carácter diferenciador da iniciativa do Festival de Bluegrass, optou-se por 
orçamentar esta actividade,  separando-a do normal deve e haver anual das contas 
do RDT, apresentado os valores a seguir ao orçamento dito normal. 

As fontes de receita para fazer face às despesas,  continuarão a fazer parte das 
seguintes rubricas: 

- Quotas                                       1.200,00 



- Bar                                              2.200,00 

- Aluguer de instalações             700,00 

- Yoga                                                900,00 

- Eventos                                          800,00 

- Artes decorativas                        120,00 

- Iniciativas de sócios                      300,00 

                                          Total        6.220,00 

 

Os gastos que pensamos ter durante o período de vigência, serão basicamente os 
abaixo descriminados: 

- Água e electricidade                    1.800,00 

- TV cabo                                                600,00 

- Manutenção e reparação                200,00 

- Material de escritório                      120,00 

- Higiene e limpeza                              300,00 

- Prestação de serviços                       160,00 

- Taxas e impostos                                750,00 

- Património                                           500,00 

- Quotas a terceiros                                 50,00 

- Basquete                                                500,00 

- Seguros                                                   150,00 

                                           Total              5.130,00 

 

As obras que anteriormente citámos, na rubrica Património, tendo presente que os 
nossos recursos são parcos, procedemos à candidatura a fundos da Câmara 
Municipal, sem os quais muito dificilmente conseguiremos o nosso desiderato. A 
Junta de Freguesia, com a sua participação, será também um factor importante na 
manutenção da nossa ca(u)sa. 



 

ORÇAMENTO FESTIVAL BLUEGRASS 

- Transporte aéreo ou outro + Cachet (4 Bandas estrangeiras e 1 portuguesa) 7000€ 
Companhias aéreas europeias ou outros tipos de operadora de transporte 

- Alojamento (20 músicos x 2 noites) 1400€ 
Alojamentos locais 

- Aluguer de contrabaixo 300€ 
Escola/Loja de música 

- Alimentação 20 músicos (peq. almoço, almoço e jantar) 2400 € 
Comércios e restauração local 

- Transfer (aeroporto - Trafaria/ ida e volta - 5 bandas) 500€ 
Operadoras turisticas locais 

- Voluntários (alimentação) 1200€ 
Comércios e restauração local 

- Água e luz no recinto principal (Recreios Desportivos da Trafaria) 150€ 

- Materiais de desgaste (sabonete mãos, detergentes, papeis, toalhas mesas, economato, 

bebedouro em vidro) 200€ 

- Equipamentos de som (PA, microfones e tripés) 1000€ 

- Equipamentos de luz (holofotes, tripés, extensões, aparelhagem, armaduras) 1000€ 

- Equipamentos de sinalização e segurança (sinaléticas de saídas de emergencia, fitas 

reflectoras, extintores,...) 300€ 

- Apoio de técnicos 500€ 

- Divulgação fisica ( cartazes, outdoors, folhetos, posters) 1000€ 

- Divulgação digital (site e outras peças gráficas) 3000€ 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Sendo este o documento orientativo para o próximo ano, são necessárias pessoas 
para o executar. Temos procurado melhorar e inovar, temos tido as pessoas certas 
para o fazer. Mas achamos que com mais pessoas a dirigir e participar, mais poderá 
ser feito. Desta forma pensamos aumentar o número de pessoas que compõem a 
direção, usando um preceito estatutário que o consagra. 



Vamos ter também um festival de música internacional, onde pretendemos unir 
todos os que aqui habitam e trabalham, pondo as associações, colectividades, 
empresas e particulares a fazer deste evento, algo unificador e do qual sintamos 
orgulho de nós e da nossa terra. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


