Município da Covilhã

PLANO DE GESTÃO
DO
AUDITÓRIO MUNICIPAL

Plano de Gestão do Auditório Municipal
INTRODUÇÃO
Os auditórios municipais constituem espaços privilegiados de promoção e difusão de
actividades culturais essenciais para o desenvolvimento equilibrado e harmonioso de
uma sociedade que não só não dispensa a prática cultural, como reconhece como
uma condição elementar da educação e vivência social do cidadão.
Para que se verifique uma correcta e racional utilização do seu espaço é importante
que o plano de gestão contemple uma programação heterogénea, com diversas
realizações de promoção sociocultural, artística, técnico-científica ou outros.
Com a construção deste novo equipamento, o Auditório Municipal, fica esta
autarquia e a população a dispor de um espaço próprio, podendo, por isso, planificar
com outra disponibilidade as suas actividades não tendo de recorrer tantas vezes,
como no passado, a espaços privados.
O Auditório Municipal da Covilhã, irá funcionar de Terça a Sábado, das 15h00 às 23h00
(ajustável ao calendário e horário das realizações).

Plano de Programação
Prevê-se por isso, nos próximos anos, a realização de conferências e reuniões,
espectáculos (pequenas e médias produções), tertúlias, concertos e recitais,
lançamentos e apresentação de obras literárias, noites temáticas, exposições, visando
criar no público, hábitos para assídua frequência e procura do espaço.
Estão desde já previstas, as seguintes realizações:
Mês

Actividade
Apresentação do Projecto "Limpar Portugal 2012"

Janeiro

Conselho Municipal de Educação
CLAS - Rede Social
Reunião AEC's

Fevereiro
Março
Abril
Maio

Concerto de Quinteto de Cordas do Conservatório
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
Conferência sobre os direitos das mulheres
Concerto de Trio de Sopros da EPABI
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
Sessão Solene Comemorativa do 25 de Abril
as
I Jornadas de Intervenção Social
Concerto de Orquestra de Guitarras do Conservatório
Workshps sobre o processo de produção da fruta

Junho

Rastreios e Acções de Esclarecimentos sobre a Saúde Pública
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal

Setembro
Outubro
Novembro

Workshop de escrita (novo acordo ortográfico)
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
Colóquio subordinado ao tema "Poupar"
Café Literário
Encontro de Confrarias

Dezembro

Colóquio subordinado ao tema "Ser Voluntário"
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal

Tendo em conta o facto de o Auditório Municipal, estar Inserido na zona histórica da
Cidade, onde existe um público sénior e estudantil de grande relevo, pretende-se
promover ao longo deste ano, a activação do espaço de Bar do edifício, associando
este local de convívio, à fidelização do público através de várias realizações, que
terão este espaço como palco principal.
Nos próximos anos, prevê-se a continuidade regular das iniciativas lançadas nos anos
anteriores, complementadas com diversos eventos realizados também pelos parceiros
já com protocolo celebrado e mesmo com a sociedade civil, através das diversas
instituições do Concelho, nomeadamente com a realização de:
Workshops
As mais diversas temáticas sócio culturais, apresentadas e discutidas por diversas
individualidades convidadas para o efeito, em áreas que se consideram fundamentais
para a população;
Calendarização: Janeiro a Maio e Outubro a Dezembro
Serões de província
Saraus, onde o universo associativo apresenta o que de melhor tem para oferecer
intramuros, na sua colectividade;
Calendarização: Janeiro a Maio e Outubro a Dezembro
Concertos e recitais de música clássica
Espectáculos de promoção das escolas de música sediadas do Concelho;
Calendarização: Janeiro a Maio e Outubro a Dezembro
Espectáculos de Artes Performativas
Com vista a despoletar uma reflexão prática sobre a actividade artística
contemporânea, promovendo novas linguagens, fomentado a capacidade de
interpretação junto do público.
Calendarização: 1ª trimestre
Café Concerto
Aproveitando o espaço alternativo à sala principal
Calendarização: Mensal
Exposições
Aproveitando a dinâmica do espaço nas várias áreas, irá complementar-se com
exposições temáticas, através das diversas formas de arte.
Calendarização: Bimensal
Rastreios e sessões de esclarecimento sobre Saúde Pública
Acções que permitem interagirem os docentes e alunos da Faculdade de Ciências da
Saúde com a população, tendencialmente a população mais idosa, que se encontra
em grande percentagem na zona histórica da Cidade;
Calendarização: Anual

As potencialidades do espaço irão com certeza ser uma mais valia, para que os
nossos agentes culturais, procurem de forma regular usufruir de todas as suas
potencialidades, tornando-o cada vez mais, um pólo dinamizador, nas várias áreas
sócio culturais da região.

É nossa convicção, que a regularidade da programação irá abrir perspectivas de
incentivo à participação da comunidade, de uma forma muito concreta nas áreas do
teatro, da música e do canto, vertentes a considerar na programação dos próximos
anos, aproveitando a tradição existente na Covilhã, com diversas instituições
dedicadas a estas áreas.
O desporto, a saúde, a educação, a juventude, o ambiente, o turismo, são áreas
privilegiadas para em termos temáticos, promover o debate e participação activa dos
cidadãos.
Pretende-se que no Auditório Municipal da Covilhã se apresentem não só instituições
covilhanenses mas vultos consagrados da cultura nacional e internacional, oriundos
de contextos geográficos totalmente distintos.
O Auditório Municipal da Covilhã será um espaço privilegiado para o encontro das
gentes da Covilhã com a Cultura da sua terra e de outros locais.
Auditório Municipal da Covilhã - Um espaço para si.

