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Resumo 

 

A dissertação aborda o tema das Políticas Culturais Locais e Coletividades 

Culturais através de uma análise sociológica ao contexto associativo da União de 

Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma no concelho de Vila Nova de Gaia e a 

sua relação com políticas culturais nacionais, municipais e locais.   

Os objetivos passam por realizar um diagnóstico à dinâmica cultural deste 

território, conhecer a realidade dos seus agentes culturais e perceber a sua relação com as 

políticas culturais do município. Foi realizada uma análise qualitativa e exploratório ao 

objeto de estudos. 

As técnicas utilizadas foram a análise de fontes documentais e 11 entrevistas 

semidiretivas, dados que foram recolhidos e tratados entre Março de 2017 e Setembro de 

2018.  

Os resultados poderão indicar as carências de algumas instituições, evidenciar o 

relacionamento entre Autarquias e Coletividades, dar a conhecer equipamentos culturais 

que não estavam diagnosticados, mostrar as potencialidades do associativismo enquanto 

prática cultural, descrever uma dinâmica cultural local e ,certamente, deixarão hipóteses 

em aberto para futuros estudos que visem conhecer realidades locais.  

 

Palavras-chave: Políticas culturais locais; coletividades culturais; autarquias locais 
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Abstract 

 

The study approaches on Local Cultural policies and Cultural non-profit 

organisations’ through a sociological analysis on the organisational context of Sandim, 

Olival, Crestuma e Lever localities and its relation with national, municipal and local 

cultural policies. 

The goal is to accomplish a diagnosis of the cultural dynamics of this territory, 

understand the cultural reality of its agents and comprehend the relation with the 

municipal policies. It was applied a qualitative and exploratory analysis. The technics 

used were documental analysis to several policy documents and 11 semistructured 

interviews and the data was gathered between March 2017 and September 2018. 

The results may inform about the needs of some of the organisations, reveal their 

relations with the local power, let know of undiagnosed cultural equipments, show the 

potentialities of associativism, describe a cultural local dynamic and, certainly, will open 

hypothesis for futures studies that focus on local realities.   

 

Keywords: Local cultural policies;  Cultural non-profit organisations; local governments
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Introdução 

 

Este estudo exploratório é sobre políticas culturais e coletividades culturais 

(comumente inseridas na tríade das coletividades de cultura, desporto e lazer), visa 

perspetivar as dinâmicas culturais ao nível de um território de freguesia.   

Após se ter retratado Vila Nova de Gaia ao nível sociodemográfico, surgiram 

algumas questões relativas à coesão territorial do concelho, pois a União de Freguesias 

mais a sul e na periferia ilustrou-se como um caso sui generis no município. E, quando 

revelado que as Coletividades são o principal agente cultural dos territórios de freguesia 

do Concelho de Vila Nova de Gaia, surgiram naturalmente várias questões sobre a sua 

realidade, a sua ação e sobre as condições materiais com que desenvolvem a sua atividade.  

Os temas relacionados com as políticas culturais têm sido cada vez mais alvo de 

interesse, com o advento das indústrias criativas e da globalização cultural. Nesse 

contexto, as ciências sociais começam a ter preponderância na geração das políticas 

culturais pois fornecem diagnósticos e avaliações informadas para a tomada de decisão 

(Santos, 2010).  

Reforçando a necessidade e importância de realizar um diagnóstico ao nível local, 

está o facto de que os índices de participação cultural da população portuguesa são 

diminuto em relação aos países europeus e que esta varia segundo a idade e o capital 

escolar (Ferro, Lopes, & Louçã, 2017). 

Esta pesquisa assume o estatuto de exploratória e empreendeu a análise através de 

metodologias qualitativas e compreensivas para o conhecimento da realidade a que se 

propôs estudar. A internet foi uma ferramenta chave na exploração, nomeadamente na 

análise sociodemográfica e dos sítios institucionais das Juntas de Freguesia, dos quais se 

recolheram dados cuja pertinência permitiu definir os rumos específicos da investigação.  

A técnica de análise primordial foi a realização de entrevistas semidiretivas com 

guião aberto aos agentes culturais e políticos do território de freguesia estudado. Foi 

utilizada a análise documental para o levantamento das políticas culturais do município.  

Jonh W. Creswell (2014) diz que a reflexividade durante a investigação não só 

dos possíveis enviesamentos da pesquisa como também dos enviesamentos relacionados 
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com o contexto social e cultural do investigador, deve ser uma característica nuclear dos 

métodos qualitativos. Ainda que essa prerrogativa seja mais eminente e presente quando 

os métodos passam pela etnografia ou observação participante, o investigador desta 

dissertação não deixará de ter essa postura nos momentos da pesquisa em que seja 

necessário e pertinente.  

Portanto, no primeiro capítulo da tese irá se discorrer sobre Políticas Culturais, 

partindo do nível nacional e situando-se o foco no nível local. As políticas culturais locais 

são contextualizadas com as lógicas próprias de funcionamento e relacionamento dos 

poderes locais em Portugal. Neste capítulo também se explana o tema das Coletividades 

Culturais dispondo informação acerca deste tipo de instituições. Faz-se ainda uma 

abordagem aos temas da Mudança, Globalização e Sociedade em rede, as teorias 

sociológicas contemporâneas que subjazem o estudo. 

O segundo capítulo está dedicado a todo o percurso metodológico que foi 

realizado, desde a primeira fase que serviu para delinear em concreto o objeto empírico, 

passando pela análise das políticas culturais e terminando na análise das entrevistas 

realizadas. Por fim, no capítulo 3, interpretar-se-ão o resultado e levantar-se-ão hipóteses.  
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Capítulo 1 - Políticas Culturais e o Movimento Associativo 

Neste 1º capítulo vai-se explicar o que se entende por cada um dos dois elementos 

que compõe a oração do seu título.  

Refletir sobre Políticas culturais, implica falar sobre cultura e à ideia de falar de 

cultura é indispensável uma clarificação do sentido em que se evoca o termo. Assim, e 

segundo o relatório Mapear os recursos, Levantamento da legislação, Caracterização 

dos atores, Comparação internacional (2014: 72) entende-se por cultura “o conjunto de 

práticas, atividades, ou produtos culturais centrados num grupo de expressões 

reconhecidas como artísticas”. Assim não estão incluídos: configurações no âmbito de 

práticas recreativas também conhecidas como de lazer (jogos de entretenimento ou de 

azar), nem práticas ligadas à natureza, nem desportivas. Quando me refiro a práticas 

abranjo os diversos agentes que compõe os universos culturais e as várias dimensões que 

evoca: criação, mediação e receção – as redes dos universos culturais, compostas não só 

por artistas, mas por uma panóplia de agentes, cujo relacionamento impactua os produtos 

culturais (Alexander, 2003: 68).   

Partindo da ideia de que políticas culturais são em sua essência políticas públicas 

(Costa, 1997) e a sua análise é uma prática já antiga - eram objeto dos teóricos da 

modernidade - e que nas ciências sociais são avaliadas conforme o benefício que podem 

ter para a sociedade e os seus diversos atores. Como tal é preciso ter em conta que as 

políticas públicas resultam de “processos complexos entre um grande número de atores”, 

os quais partilham uma relação de interdependência e necessidade de cooperação.  As 

políticas públicas “geram outputs” a partir de inputs recebidos que devem ser orientadores 

da ação, informadores da tomada decisão em determinada área política (neste caso, a 

cultura) (Rocha, 2010). João Teixeira Lopes (2009: 59) diz que uma política para ser 

cultural tem de se revestir de intencionalidade, “acionar recursos tendo em vista alcançar 

determinados objetivos”.  

As políticas culturais, enquanto políticas públicas, resultam de “processos 

complexos” pelo que a sua formação abrange muitos atores e configurações como 

evidenciam Elisa Babo, Paula Guerra e Augusto Santos Silva (2015) na sua proposta de 

modelo para análise de políticas culturais locais.  
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A complexidade destes processos é mobilizada por agentes envolvidos em 

diferentes escalas: locais, nacionais e internacionais. A agência ocorre através de 

interações de redes de indivíduos e instituições ligados à cultura com pesos e âmbitos 

estruturais distintos, como por exemplo: Organizações internacionais, Estado e 

Administração central, Autarquias Locais, Sociedade Civil, Empresas e Associações 

Culturais. (ICS.CIES,FLUP, 2014: 24).  

Os nós desta Rede exercem atividade ou influência com papéis distintos entre si, 

sendo que ao Estado, além da função legislativa, se lhe incumbe a mediação entre os 

vários fluxos do campo cultural (ICS.CIES.FLUP,2014: 24). Ainda que as opções 

políticas variem entre os diversos governos constitucionais quanto aos enquadramentos 

da cultura na organização administrativa e financeira para o setor, os princípios constantes 

na Constituição da República Portuguesa1 serão orientadores dessas opções, desde o seu 

vigor em 1976 (ICS.CIES.FLUP, 2014: 19). Tal não invalida que a ideologização dos 

poderes políticos se repercuta nas opções programáticas para a cultura: na visão e 

importância atribuída à cultura, nas transferências de apoios financeiros e nos 

relacionamentos entre estado, poder local, instituições e coletividades, e setor privado 

(ICS.CIES.FLUP. 2014: 19). Natália Azevedo (2014a: 76) notou que o relacionamento 

entre atores do poder local e do poder central é perspetivado de diferentes formas entre 

autarcas de municípios da Área Metropolitana do Porto (AMP) mediante a sua filiação 

político partidária.   

No ponto seguinte percorrer-se-á o trajeto das políticas culturais em Portugal 

desde o advento democrático até à atualidade, para depois sitiar o olhar teórico no plano 

da política cultural local. 

Coletividades Culturais é uma das várias formas de nos referirmos ao conjunto do 

ator cultural em questão, o qual se insere em redes de vários níveis e ele próprio também 

se insere numa rede específica de grupos de natureza similar, ainda que tenham âmbitos 

culturais diversos. Essa rede específica de grupos pode ter várias designações, e esta pela 

                                                           
1 “3. O Estado promove a democratização da cultura, incentivando e assegurando o acesso de todos os 

cidadãos à fruição e criação cultural, em colaboração com os órgãos de comunicação social, as 

associações e fundações de fins culturais, as coletividades de cultura e recreio, as associações de defesa 

do património cultural, as organizações de moradores e outros agentes culturais.” Capítulo III, Artigo 

73.º, da Constituição da República Portuguesa, VII Revisão Constitucional, 2005 
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qual optei, é uma entre outras sinonimicamente possíveis. O estado português classifica-

a como Movimento Associativo Popular (MAP) e também se lhes refere como 

Coletividades e Associativismo, as quais podem ser de natureza cultural, recreativa, 

desportiva, social juvenil.2  

A pluralidade da sua heteronímia pode referenciar um conjunto heterogéneo e 

alargado de organizações. As culturais inserem-se numa rede partilhada com associações 

de outras índoles - Sociais, Desportivas, Recreativa, Juvenil – porém inseridas num 

contexto muito alargado de associações como é esclarecido no estudo Colectividades de 

Cultura, Recreio e Desporto - Uma caracterização do associativismo confederado em 

Portugal (Leitão et al., 2009):  

“Artur Martins, por exemplo, no esboço breve que faz da história do 

associativismo em Portugal, socorre-se da obra de Victor Mendes sobre 

ordenamento jurídico nacional a respeito de associações para identificar nada 

menos do que vinte e seis famílias associativas distintas, configurando uma 

listagem de tipos de associações, legalmente consagradas em legislação ordinária 

portuguesa dispersa, representativa do associativismo nacional – listagem essa 

onde, ironicamente, não se encontram representadas as colectividades de cultura, 

recreio e desporto (Martins, 2008: 15-16)” (Martins, 2008: 15-16), In, Cit. In)  

 

O que todas partilham em comum é o estatuto de personalidade jurídica que lhes 

confere a existência legal e estatuída, isto é, com a capacidade de ter direitos e obrigações 

(Leitão et al. 2009: 66).  

Embora haja similaridade jurídica, viu-se que a diversidade de âmbitos é latente. 

Cito Maria João Paiva dos Santos (2014:83) para rematar em específico sobre o que é o 

conceito de Movimento Associativo Popular: 

 

“Na verdade, este conceito acaba por encerrar as tradicionais coletividades de 

cultura, recreio e desporto (sem querer entrar na discussão, mais ou menos 

acalorada, sobre o conceito de coletividade) e, numa tradução um pouco mais 

moderna e aproximada aos estatutos da Confederação Portuguesa das 

Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, todas aquelas associações sem 

fins lucrativos que se dediquem à atividade cultural, recreativa ou desportiva.” 
  

                                                           
2 Lei nº34/2003  



 

6 

Portanto, este estudo incide sobre as Coletividades Culturais, aquelas que 

promovam atividades de teor artístico e cultural nas mais variadas áreas: música, teatro, 

dança, Arquivo e outras. Entre estas inserem-se Ranchos, Bandas Filarmónicas e as 

Associações Recreativas e Culturais (Leitão et al. 2009: 65).  

Neste estudo abordam-se Políticas Culturais e Coletividades Culturais. Clarificar-

se-á os trâmites das primeiras e tentar-se-á desvendar o estado das segundas. As políticas 

culturais descem a um nível local, de íntima relação, devir e jogo, como elucidou 

Fernando Ruivo. 

 

1.1. Um percurso pelo trajeto das políticas Culturais desde o advento 

democrático 

Antes de focar no universo das Políticas Culturais Locais, neste capítulo far-se-á 

uma contextualização do percurso das políticas culturais em Portugal no período 

democrático, tentando ao longo dessa delineação, fazer algumas aproximações no quadro 

das localidades e do associativismo.  

Ainda que a cultura desde a ratificação da constituição portuguesa tenha constado 

do programa dos sucessivos governos constitucionais, a prioridade de investimento na 

década de 1970, após o 25 de abril de 1974, focou-se mais na saúde e na educação, áreas 

prioritárias dado o contexto de transição que o país atravessava na época. Também no 

nível local a canalização de recursos foi vocacionada para as necessidades mais prementes 

do que a cultura, como transportes e habitação (Mozzicafredo, 1990: 623). Nos anos 1980 

é que se consolidou o foco da ação política na área cultural: programas governamentais, 

debates no parlamento e publicação de leis (ICS,CIES,FLUP, 2014: 19). Nessa década 

Portugal viria a aderir à União Europeia (EU), na altura ainda denominada de 

Comunidade Económica Europeia (CEE).  

A posição da cultura nos governos constitucionais desde 1976 até 1995, um 

período de 19 anos, sempre se enformou nos quadros de uma Secretaria de Estado da 

Cultura tutelada pela Presidência do Conselho de Ministros ou num Ministério 

polivalente. Em 1983 o IX governo constituiu o primeiro Ministério da Cultura (MC) que 
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existiria até 1985. Só a partir de 1995 é que tal formação ministerial conheceu o seu 

período de maior existência, até 2011, remetendo nesse mandato os seus encargos para a 

anterior forma de Secretaria Geral da Cultural (ICS.CIES.FLUP, 2014: 19). O MC torna 

a ser reintegrado com a tomada de posse do XXI governo constitucional em 2015. Estar 

tutelado ministerialmente significa que se trata de uma área dotada de “equipa 

administrativa, um orçamento próprio e um ministro que doravante se ocupará de legislar 

, tomar medidas e delinear estratégias para os vários setores que a compõe” (Albuquerque, 

2011: 222) . 

Luísa Albuquerque (2011: 216) observou que os programas para a cultura dos 

primeiros governos provisórios demonstram transversalidade entre si. As ideias de 

democratização do acesso cultural, do apoio à criação,  descentralização e da valorização 

do património cultural constam neles – ideários que continuam presentes nos conteúdos 

programáticos atuais. Acrescenta o relatório Mapear os Recursos, Levantamento da 

legislação, Caracterização dos atores, Comparação internacional (2014:20) que além 

das ideias enumeradas, também se regista alguma transversalidade na internacionalização 

da cultura portuguesa e na produção e difusão cultural (ICS.CIES.FLUP 2014: 19). O 

mesmo estudo lembra que o vocabulário empreendido ou valor estratégico atribuído 

variam consoante a escola ideológica governante (idem, ibidem. 2014: 20).  

Como vias para a democratização e descentralização cultural, a política nacional 

procurou a implementação e edificação de redes de infraestruturas culturais (idem, 

ibidem, 2014: 20). É o caso da Rede Nacional de Bibliotecas Pública cuja estatuição foi 

empreendida em 1987 tendo em conta a parca alfabetização da população na altura e a 

carência infraestrutural das bibliotecas (idem, ibidem, 2014: 28) 

A lógica das infraestruturas organizadas em rede não se aplicou somente à leitura, 

uma vez que na década seguinte viriam a ser lançados o Programa de Apoio à Rede de 

Arquivos Municipais e a Rede Portuguesa de Museus, mobilizadas respetivamente pelos 

XIII e XIV governos pelo MC, entre 1995 e 1999.  Tais medidas visavam descentralizar 

a cultura através da capacitação de territórios através da infraestruturação 

(ICS.CIES.FLUP, 2014: 29). 
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As ideias de democratização do acesso cultural constam nos teores programáticos 

dos vários executivos até hoje e costumam estar nodadas com desígnios de 

descentralização, daí as lógicas de construção e requalificação de equipamentos culturais 

e da formação de públicos. Essas políticas visam diminuir assimetrias latentes na 

sociedade portuguesa, cuja assimétrica territorialidade espelha distintos estados de 

infraestruturação cultural, níveis de literacia e de “intensidade de práticas culturais” 

(idem, ibidem: 28).  

Sendo que a democratização cultural é um dos conceitos mais firmes e constantes 

na orgânica da politica portuguesa, as reflexões de João Teixeira Lopes (2007) afiguram-

se importantes de serem consideradas. Num percurso sobre a evolução da política cultura, 

na sua génese iluminista, o autor desvenda os preceitos tecnocráticos e capitalistas 

vigentes nessa política cultural cuja ação era desajustada com a ideia de democratização 

cultural. A política cultural não coabitava com a ideia de receção e transformação mas 

somente de consumo, aliada a práticas descendentes como a ideia de Formação de 

Públicos. Como se fosse necessário capacitar as pessoas para as grandes obras uma vez 

que a cultura tradicional era vista como inferior. 

O autor propõe o conceito de democracia cultural, mais focado no empoderamento 

das populações e dos territórios através da cultura (Lopes, 2007: 84).  É a visão que a 

cultura não deve ser um mero bem de consumo passivo e acrítico e reduto ao setor 

artístico, o qual produz e distribuiu as suas obras aos públicos mas sim um processo 

envolvente de todos os grupos culturais (artistas, mediadores, instituições, públicos) 

(idem, ibidem: 85). 

Daí a sensibilidade das políticas de formação de públicos segundo o princípio de 

democratização cultural, pois tal política pode remeter para lógicas de cultura 

descendentes negligenciando uma expressão cultural em prol de outra (Lopes, 2007: 86). 

E isto ainda levanta questões sobre a legitimidade cultural e sobre o que é cultura legítima 

ou não, o que invoca a ideia de haver uma padrão de gosto na feitura legislativa. Se não 

se aceita que todos os públicos culturais são legítimos incorrer-se-á na tal lógica 

descendente de democratização cultural (idem, ibidem: 87), pois existe inegavelmente 
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uma “pluralidade dos públicos, pluralidade das culturas e (…) modos de relação com a 

cultura” (idem, ibidem: 98).  

O autor acrescenta ainda que as ideologias políticas mais aceites continuam a não 

rever os conceitos e continuam a aplicá-lo ao longo do tempo (Lopes, 2007: 98). No 

entanto, tratam-se de questões muito ténues de argumentar e de intervir, o próprio autor 

admite: “não é tarefa fácil, abrir os caminhos da democracia cultural, tal como aqui a 

defendo: renegando critérios absolutamente e essencialistas de gosto, enquanto exercício 

de violência simbólica”  

Voltando à cronologia, Maria de Lourdes Lima dos Santos (1998: 70) refere que 

após a integração Europeia e até 1995, a par das políticas de infraestruturação já anotadas, 

houve também um esforço de criar uma identidade nacional através dos traços culturais 

identificativos de Portugal. Daí ter havido uma maior canalização do investimento 

cultural para o património. Francisco Bethencourt (2002:104) acrescenta que num 

contexto de globalização é importante “promover os valores universais da cultura e a 

diversidade de culturas nacionais” porém numa atitude alicerçada pela tolerância pelas 

características culturais específicas.  

“Justamente por isso, compete ao Estado português conservar as instituições da 

memória da sua comunidade histórica e projetar no estrangeiro as suas formas de 

expressão cultural mais significativas. “ Francisco Bethencourt, Reflexões para 

uma Política Cultural (2002: 105) 

 

Luísa Albuquerque (2011: 234) destaca duas gerações de políticas culturais: a da 

“promoção da oferta de equipamentos e obras culturais” e da “formação de recetores”. 

Lopes (2009) considera que foram passos “titubeantes” numa lógica de “fontismo 

cultural”. Estas gerações correspondem a duas fases no desenvolvimento local: dotar os 

municípios de infraestruturas (1974 a 1986) e a criação de novos projetos com impactos 

nas práticas culturais das populações. Maria de Lourdes Lima dos Santos (1998: 68) 

refere que foi no III governo constitucional que se vincou a descentralização e a 

participação cultural (criação e difusão) ganhou maior importância. Também nesse 

período dá-se a tripartição da cultura – elite, massas e popular – e atribui-se á política 

cultural a função de diminuir os seus fossos. 
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A segunda fase surge na janela da integração na UE (Babo, Guerra e Silva, 2015: 

108) cuja tradução nos programas de intervenção autárquicas se caracterizou por três 

eixos essenciais:  

1. Valorização do Património Cultural; 

2. Desenvolvimento da Oferta Local; 

3. Formação de Públicos. 

 

Os investigadores consideram que atualmente a dinâmica se mantém, porém tem 

vindo a passar por transformações e processos de complexificação – gerados por 

influências exógenas e endógenas que equacionam duas dimensões: 

 

1. Cultura inserida na Economia Local e ligada a dinâmicas de profissionalização e 

capacitação da gestão e da governança: 

2. A articulação entre políticas culturais e políticas públicas como urbanismo, 

inclusão social, turismo. Trata-se de uma “lógica de alavancagem cultural do 

desenvolvimento local” (Babo, Guerra e Silva, 2015: 108) 

 

As políticas culturais descentralizadoras permitiram uma gradual diminuição da 

dependência do poder local face ao central, o que se pode perceber pela maior despesa da 

administração local com a cultural face à administração central. (ICS.CIES.FLUP, 2014: 

47) (Lopes, 2009). Luísa Albuquerque diz mesmo que a despesa municipal com cultura 

cresceu 613% desde o grau zero, o que refletiu uma transformação significativa no setor 

cultural e uma conquista de maior autonomia no organograma das municipalidades (2009: 

228).  

Na entrada do milénio sabe-se que o peso do setor cultural no Orçamento de Estado 

(OE) esteve sempre abaixo do objetivo de 1%. No ano 2000 era 0,59% e até 2012 

conheceu uma queda contínua até menos de metade do início milenar (CIES.ICS.FLUP, 

2014: 49). No mesmo período sabe-se que os domínios culturais que representaram maior 

despesa orçamental (mais de 60%) foram o do Património e Artes Visuais e do 
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Espetáculo, seguidos por três outros com valores deveras inferiores: atividades de apoio 

sociocultural, Redes estruturais, audiovisual e multimédia. (idem, ibidem: 50)  

Este compêndio temporal abrange o período de crise que teve consequências nos 

orçamentos culturais, sendo que uma das mais prementes foi a redução de subsídios para 

organizações e de apoios financeiros para programas e projetos. (ICS.CIES.FLUP, 2014: 

63). Tratava-se então de um MC pressionado e com menor capacidade orçamental de tal 

modo que por esse mesmo motivo, em 2011, foi desmantelado e organizado novamente 

numa Secretaria de Estado (idem, ibidem: 64). a 

A política cultural em Portugal, além de se articular com objetivos internacionais 

europeus, teve também de se adaptar à sua territorialidade tentando aproveitar focos de 

criatividade regional capazes de emancipar as populações (ICS.CIES.FLUP 2014: 184).  

As políticas culturais vão-se adaptando às mudanças sociais, pelo que a massificação das 

Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) também impactuou a área cultural. 

Veja-se a digitalização de bens de acesso cultural (ex: visitas a museus, consumos 

audiovisuais, etc), ideias que se coadunam com os propósitos de acesso à fruição cultural 

a todos os indivíduos. Em simultâneo permitem estimular as recentes indústrias criativas 

e também a mescla entre cultura e economia - pois por isso são apelidadas de indústrias, 

geram lucro e profissionalização. Perde-se um pouco a visão de política distributiva de 

recursos, do investimento e refocaliza-se como política vocacionada para o 

desenvolvimento. Diz-se que alguns Estados começam a justificar a política cultural com 

base no seu impacto económico (Martinho, 2016: 52).  

Com a passagem à Sociedade da Informação a questão da digitalização da cultural 

tornou-se pertinente, o XVI governo constitucional (empossado em 2004) incluiu no seu 

programa as recomendações para a criação de websites de instituições culturais 

(Martinho, 2016: 58). A partir daí a digitalização da cultura tornou-se se constante nos 

programas dos sucessivos governos uma vez que ,independentemente da ideologia, as 

TIC representam um meio para a democratização do acesso à criação e fruição cultural. 

Houveram várias tentativas e iniciativas de articulação entre os objetivos da União 

Europeia de transação do analógico para o digital, facilitando não só os acessos como a 
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digitalização de milhares de obras culturais numa plataforma pan-europeia. (idem, 

ibidem: 61) 

As agendas políticas começam a abrir-se para o recente paradigma de economia 

criativa, um modelo que intercepta a cultura com a economia e tecnologia e cujo setor é 

composto pelas “indústrias criativas”, que se podem definir segundo Maria de Lourdes 

Lima dos Santos (2010: 33) como as que abrangem “ todos os produtos e serviços 

artísticos e intelectuais, tangíveis e intangíveis, com conteúdo criativo, valor económico 

e objetivos de mercado”.  

O crescimento deste ramo cultural também tem vindo a contribuir para um 

aproximar entre as políticas culturais e a investigação sobre as mesmas, havendo mais 

estudos sobre o setor cultural (Santos, 2010: 33). 

Outra tendência é a tentativa de incorporar a inovação no campo das políticas 

culturais em lógicas de políticas interseccionadas, numa ideia de dinamização 

regional/local, tipo a criação de “meios inovadores” ou “cidades criativas”, materializável 

através de atividades em parceria com os diferentes setores sociais (estado, mercado, 

terceiro setor) e com o fim de aumentar a participação cultural da sociedade. (idem, 

ibidem:33). 

No entanto tem de se continuar a ter em conta que a mercantilização da cultura 

também acarreta riscos de a tornar num bem de consumo regido pela lógica do mercado, 

do lucro, da oferta e da procura. Os ritmos de difusão tornam-se mais rápidos. Devo citar 

a autora quando ela lista as possíveis valências que a cultura pode gerar: 

 

“ (1) a valência da cultura como catalisador de desenvolvimento, requerendo-se a 

sua integração sistemática em todas as políticas, projetos e programas com aquele 

objetivo; (2) a valência da cultura como factor de qualificação das populações em 

geral e, especificamente dos que desempenha atividades culturais e artísticas, 

concorrendo para a promoção do emprego no setor; (3) a valência da cultura como 

estímulo à criatividade e à inovação também noutros setores, que não só o cultural; 

(4) a valência da cultura como elemento de coesão, através do diálogo 

intercultural, no quadro da crescente diversidade cultural” 

 

Para terminar este capítulo será importante dizer que as orientações e opções de 

politica cultural aqui referidas ainda hoje estão presentes nos eixos estruturantes do 
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governo. Atentando nas Grandes Opções de Plano 2018 da Presidência do Conselho de 

Ministros percebe-se que ainda há uma latente preocupação com a universalização do 

acesso cultural usando a digitalização como grande instrumento para tal. (GOP 2018, 

Presidência do Conselho de Ministros) 

Além disso, está patente a noção de que a cultura não se reduz a si mesma e que o 

conceito na linha da política cultural tem em conta o desenvolvimento local e social em 

simultâneo com o económico:  

“As políticas culturais que assumem estes pressupostos devem por isso assentar 

num conjunto de estratégias estruturantes de intervenção, valorizando as 

articulações com outras áreas de política setorial. Neste sentido, deve sublinhar-

se: (i) o valor estruturante da cultura, ao reforçar o papel da criação, da experiência 

estética e do conhecimento na vida e na qualificação das pessoas; (ii) o valor 

económico da cultura, enquanto elemento propulsor de criatividade, inovação e 

da produção de cadeias de valor; (iii) o valor social da cultura, seja em termos de 

desenvolvimento individual como coletivo e social, contribuindo para promover 

e reforçar a coesão social e territorial.” 

 

 

 

1.2. Políticas Culturais Locais 

 

Por Políticas Culturais Locais refere-se a políticas ao nível de município ou ao 

nível de Freguesia, articuladas com pressupostos internacionais e nacionais. Deve-se ter 

em conta que o contexto local é idiossincrático face ao estado central, pelo que durante 

este capítulo falar-se-á de políticas culturais locais mas tentando sempre contextualizar e 

explicar como funciona a política local e os seus meandros próprios. 

Segundo Mozzicafreddo o  poder político ao nível local pode ser visto como “uma 

configuração territorial” que abrange: “(…)1) as instituições políticas e administrativas 

dos municípios; 2) as funções e responsabilidades políticas e sociais das associações 

locais; 3) a dinâmicas das relações sociais locais.” (1990: 614) 

Luísa Albuquerque (2011: 228) diz que por 2009 as infraestruturas culturais já 

estavam quase todas edificadas mas a sua influência ainda não se fazia sentir nas 

“dinâmicas culturais dos territórios”, não gerando mudanças ao nível dos 

comportamentos e práticas dos agentes culturais e políticos locais.  
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A colaboração entre administração central e local já é de longa data, porém só em 

2010 foi integrado um representante da Associação Nacional de Municípios no Conselho 

Nacional de Cultura (Albuquerque, 2011: 230). Acontece que essa colaboração nos 

planos administrativos não é clara, uma vez que esta se estabelece de várias maneiras para 

além de apoios financeiros. Trata-se de uma característica própria da relação entre Poder 

Central e Poder Local (Albuquerque, 2011: 231). 

Fernando Ruivo ressalva que o poder do estado não se concretiza unilateralmente, 

as suas decisões são negociadas entre agentes de vários âmbitos jurídicos. É portanto um 

Estado negociado e por isso é labiríntico, por haverem diferentes caminhos para chegar a 

certos fins desejados.  Mesmo o controlo jurídico é algo que não é linear pois a lei no 

papel nem sempre corresponde à lei na prática, havendo vaivéns entre formalidade e 

informalidade nos quadros de procedimento institucional (2000:16, 17).  

Várias vezes a administração local destranca-se dos preceitos formais 

administrativos e jurídicos e - procurando conseguir colmatar certas necessidades - 

escapa-se da rigidez dessa formalidade e opera por uma via mais informal e 

individualizada. Verifica-se ambiguidade nesta matéria uma vez que os atores locais não 

são meros recetores passivos de enquadramentos centrais e teóricos. Até o próprio estado 

central na sua ação faz o mesmo, originando a existência de um estado oficial e de um 

estado paralelo (idem, ibidem: 18).  

Não pode ser posto de parte o facto de que as administrações locais, ainda que 

num contexto mais circunscrito territorialmente, são governos e possuem características 

próprias. Desempenham um papel ordenador e mediador no seu contexto, sujeitas à 

lidação entre interesses de uma variedade de atores e agentes inseridos no mesmo 

contexto geográfico (Ruivo, 2000: 21), o que o faz conter em si consensos e conflitos sui 

generis. Tais labirínticas configurações dos poderes estão espelhadas nos processos de 

descentralização através de lógicas cuja visibilidade não é nítida e implica uma imersão 

nos meandros menos superficiais do jogo político. E, num nível local, estar-se-ia a 

embrenhar num contexto específico  de um território e dos seus círculos relacionais (idem, 

ibidem: 21). 
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Luísa Albuquerque (2009: 232) indicia que os objetivos de política cultural que 

têm vindo a ser apresentados estão elencados na constituição da república portuguesa e 

refletem a necessidade de articulação entre central e local. Ainda assim, o Poder Central 

tem a responsabilidade de apoiar a produção profissional, o Poder Local de incentivar o 

associativismo e a gestão das redes culturais proposta pelo central3. A autora considera 

as autarquias “mais como recetoras de estímulos nacionais do que produtoras de políticas 

culturais próprias.”(Albuquerque,2011: 233). 

Neste vaivém de fluxos entre central e local Luísa Albuquerque (2011: 233) 

chama a atenção sobre o grau de ideologização dos problemas locais e a “pressão dos 

interesses locais sobre o sistema político”. Tal maior ou menor grau de ideologização 

envolve-se com as características do poder local: presidencialismo, consensualismo, 

formulação de prioridades políticas em patamares. Portanto, a ideologização não é um 

grande motriz da ação política autárquica e esta é vista como  um conjunto de 

“plataformas neutras de execução administrativas de questões públicas”, ainda que possa 

haver ideologização ao nível discursivo.  

A autora (2011: 219) notou alguma variação entre os governos de PS e PSD 

quanto à vertente da “animação cultural e ao apoio de atividades amadoras”. Refere que 

há um maior apoio à expressão cultural de ranchos folclóricos e das festas e romarias por 

parte de eleitos do PSD e um maior apoio às atividades cineclubistas semiamadoras por 

parte do PS. Porém, ambas as fações reúnem consenso nas atividades de ‘teatro amador’ 

e ‘bandas filarmónicas’. 

Desde o grau zero do poder local (Mozzicafreddo: 1990) que as autarquias 

aumentaram os seus graus de autonomia à medida que se foram tornando num ator 

político de maior relevo, fenómeno acompanhado pelo acréscimo da quantidade de 

recursos disponíveis (Babo, Guerra e Silva, 2015: 107). Fernando Ruivo fala de uma 

sociedade civil que tanto se identifica com o estado como ao mesmo tempo vive numa 

                                                           
3 No artigo Políticas Culturais: contributos para um modelo de análise de Babo, Guerra e Silva 

(2015: 106) refere que é das autarquias a  “responsabilidade de gestão de parte considerável dos 

equipamentos culturais: as bibliotecas de leitura pública, os arquivos municipais, os museus 

municipais, e recintos para artes performativas, como teatros, cineteatros e salas de concertos, 

por vezes integrados em centros culturais ou centros de artes, que podem compreender também 

espaços para exposições” 
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realidade vincadamente distante, o seu contexto local no qual o poder é altamente 

personalizado. Algo que, segundo o mesmo, é tradicional em Portugal desde o século 

XIX, atravessando a primeira república e mantendo-se durante o regime fascista. Não 

basta uma transição democrática ou uma mudança de lei para que a sociedade 

efetivamente se transforme, principalmente quando existem tradições enraizadas, é a 

cultura política portuguesa (Ruivo, 2000: 82,83). 

A presença da figura do notável eleitoral, do cacique, o patrono, a pessoa influente 

do meio foi uma das estratégias adotadas pelos partidos políticos para conseguirem 

consolidação territorial e resultados eleitorais, pelo que mesmo no período de 

estabelecimento democrático se deu seguimento ao culto da personalidade (Ruivo, 2000: 

82) (Lopes, F.F. 2003).  

Analisar as políticas culturais é perceber como elas são concebidas e se integram 

com os agentes do territórios e como dialogam com os campos culturais (Babo, Guerra, 

Silva: 109), sendo que as relações entre associações e poder local num contexto labiríntico 

dependem de redes de relacionamento e presidencialismo. Estas podem ser benéficas na 

valorização do papel cultural das autarquias através de apoios materiais e não materiais e 

também para a mudança dos sistemas de governança  (Babo, Guerra, Silva: 107). 

O percurso eleitoral dos territórios em análise é importante pois contribui para a 

compreensão da dinâmica local, isto tendo em conta que o poder local em Portugal se 

pode caracterizar por longos períodos de tempo com a mesma figura presidencial (e 

partidária), em vários casos desde 1976 até 2013 aquando da entrada em vigor da 

Reorganização Administrativa dos Territórios de Freguesia (RATF). Também há grandes 

domínios partidários com mudanças de personalidade presidencial, quase como uma 

dinastia. E noutros casos regista-se a longevidade bipartida e bipartidária, sendo por isso 

importante desvendar as ligações além do local dos autarcas (Babo, guerra e Silva, 2015: 

113). 

Interessa perceber como é que as políticas culturais se configuram conforme as 

estruturas, redes e dinâmicas locais dos territórios, as quais vão desde os equipamentos, 

às pessoas e às atividades (Babo, Guerra e Silva, 2015: 113). Em tais desvendamentos se 

tenta compreender como é que os territórios de proximidade se relacionam entre si e entre 
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o principal centro cultural, pois diferentes partes do território serão palco de domínios 

culturais específicos e exclusivos, enquanto de outras advêm públicos (idem, ibidem: 

114). Posto isto, a mobilidade desempenha também um papel assinalável nas dinâmicas 

territoriais culturais enquanto garante de acesso às mesmas. Nesta linha relacional é 

preciso ter em conta as questões da urbanização e da mobilidade enquanto “estruturadora 

da vida coletiva”. Em tal linha de pensamento distinguem-se situações urbanizadas e não-

urbanizadas, sendo que um território não-urbanizado é aquele cuja vida social é 

espacialmente concentrada e acontece com pouca mobilidade espacial (Rémy, Jean, 

Voyé, Liliane, 1994). A posse de mobilidade pode ser desigual uma vez que tal depende 

de “condições materiais e culturais” e na faixa litoral portuguesa configuram-se 

frequentemente Aldeias Urbanizadas - espaços rurais periféricos com larga dependência 

de mobilidade por escassez de “especialização espacial” (Silvano, 2001). Em alguns 

casos denota-se uma visão da cultura em intersecção com o turismo, como encerradora 

de potencialidades políticas e socioeconómicas através da dinamização cultural segundo 

características geográficas/orográficas (orla costeira, orla ribeirinha) e seguindo 

propósitos de desenvolvimento local (Azevedo 2014a: 95)  

Babo, Guerra e Silva (2015) designam como “sistema de recursos e atividades 

culturais” as dinâmicas culturais compostas pelos agentes culturais de um território, que 

podem ser do setor público, privado empresarial e privado não empresarial, o qual é 

composto maioritariamente pelas “organizações sem fins lucrativos do terceiro 

setor”(Babo, Guerra e Silva, 2015: 114). Este sistema está, naturalmente, numa ampla 

interligação com os sistemas político, social e territorial e tem implicações no capital 

gerado pelo contexto (idem, ibidem: 116). Perceber os jogos que se passam entre os atores 

pode ser uma ótima via para a interpretação da “dinâmica das políticas locais”, 

especificamente aquelas que afetam a formação e aplicação das políticas culturais 

(idem,ibidem:115, 120). No caso da cultura, enquanto âmbito político, é um fenómeno 

que ocorre na simbiose entre os atores referidos de um território. (idem, ibidem: 120) 

Os estímulos externos a que as autarquias estão sujeitas justificam a leitura dos 

planos nacionais e internacionais, uma vez que exercem a sua influência enquanto linha 

orientadora da sua intervenção cultural sobre os agentes culturais que compõe o território 
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(coletividades, gabinetes de estudos, instituições) e os põe em prática, de acordo com os 

seus recursos e orientações. Também se deve ter em conta o relacionamento entre edis e 

agentes, uma vez que ajuda a compreender a opções programáticas (a nível político) de 

um território (Babo, Guerra e Silva, 2015: 116). Os autores relembram que também 

podem existir aspetos do contexto local não relacionados com a ideologização ou 

tendência partidária. Veja-se o consensualismo de que já se vem falando, transversal a 

cores políticas e ideologias. Podem haver casos explicáveis pela personalidade social e 

politica dos responsáveis e pelos teores das relações com as redes locais do meio cultural 

(Babo, Guerra e Silva, 2015: 116). 

Fernando Ruivo (2000) crê que um edil de uma municipalidade cumula 3 papéis: 

o local, de ação municipal e de registo político. No primeiro constam as questões de 

identidade do próprio meio e projeção dessa imagem para o exterior, de o autarca ter o 

poder de reconstruir e reatualizar algo que é de todos e define o território, aspeto que faz 

do eleito local um agente preponderante (Ruivo, 2000: 184). O segundo relaciona-se com 

a operacionalização concreta da política local, da “obra feita”, da realização de 

empreendimentos na autarquia que conferem ao edil um estatuto perante a comunidade. 

Daí que nos discursos eleitorais conste muito o desenvolvimento e criação de 

infraestruturas várias, algo que contribui para uma imagem de afirmação autárquica e 

atração de investimento externo, porém os maiores efeitos são a legitimação perante a 

população local (idem, ibidem: 186, 187). Trata-se de um efeito de proximidade muito 

comum na ação política dos edis.  O terceiro papel é o de identidade política que pode 

estar mesclado com a identidade local, mas relaciona-se com as relações partidárias dos 

autarcas e com as imagens que em períodos de concorrência eleitoral são demonstradas 

sobre o próprio indivíduo (idem, ibidem: 191). Este papel surge nas motivações populares 

para a eleição, em que as características pessoais e a rede de contactos no concelho 

mostra-se mais importante do que os programas apresentados ou ideologias partidárias 

(Ruivo, 2000: 194) 

É prática corrente que os eleitos municipais tenham papéis ativos no tecido social 

nomeadamente em associações e organizações do seu contexto, principalmente 
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desportivas, muito representativas de identidades territoriais (Ruivo, 2000: 207). 

Algumas organizações concentram elites e influentes do meio, porém e por outro lado:  

“(…) grande dependência económica da boa vontade de determinados atores 

locais por parte de muitas dessas organizações locais propicia trocas de índole 

mais material, as quais se virão mais tarde a traduzir na esfera da contraparte, 

estamos em crer, em prestações de ordem mais difusa e simbólica ao nível 

político.” 
 

Aliado a tudo isto verifica-se uma falta de mobilização e reflexividade política por 

parte das populações afetadas, cuja única participação é meramente eleitoral dando carta 

branca aos políticos. O autor atribui a culpa à própria classe política que não considera a 

democracia e participação local como fatores de melhoramento do poder local. Aliás, o 

único canal que privilegiam de comunicação é o individual, condenando manifestações 

ou comunicados públicos à população (idem, ibidem: 259):  

“Assim, o tão falado labirinto, figura central às relações entre governos central e 

local, não parece pois, de modo algum, confinar-se apenas a esta esfera de 

relacionamento. A configuração labiríntica estará afinal bem presente também na 

vertente interna da política local, isto é, no centro das próprias relações entre a 

“sociedade civil” e o Estado local”.  

 

Quanto à despesa da administração local com cultura desde 1995 que é maior do 

que a da administração central, dadas as políticas descentralizadoras promovidas até 

então. Segundo o relatório Mapear os recursos a análise da despesa de ambas as 

administrações revela dinâmicas idênticas (investimento no património) e diferenças (a 

tutela investiu mais em cinemas e as autarquias em equipamentos de espetáculos). Há 

também casos de iniciativas centrais realizadas através de parcerias locais com recurso 

aos equipamentos culturais (ICS,CIES,FLUP, 2014: 46). 

As iniciativas no contexto local são dinamizadas por organizações que atuam em 

âmbitos de teatro, música e outros. Muitas têm um alcance geográfico mais localista, 

envolvente da comunidade através da dinamização cultural com a organização de 

festivais e festas regionais. Outras saindo do espectro do circuito fechado organizam 

eventos mais abrangentes, como Festivais Internacionais, mesclando o local e o 

internacional (ICS.CIES.FLUP, 2014: 101). Numa análise do relatório citado aos apoios 

financeiros prestados pelas direções regionais sabe-se que os domínios culturais onde se 
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despenderam mais recursos financeiros foram: música (em particular as Bandas 

filarmónicas), teatro (semiprofissional e amador), património, ranchos folclóricos, festas 

tradicionais, literatura, arquivos e eventos gastronómicos e desportivos promovidos 

através de infraestruturas culturais. A região norte teve o valor médio de financiamento 

mais baixo, mas o maior número de estruturas apoiadas (ICS,CIES,FLUP, 2014: 119). 

Estes apoios destinaram-se a manifestações culturais promovidas por organizações de 

cariz associativo popular por via dos tipos de arte e coletividade já enunciados. São 

iniciativas que promovem a socialização local e abrem portas à participação cultural 

(idem, ibidem: 120), pelo que será um forte indício que tal situação seja encontrada no 

território a analisar. 

O estado assume um papel de mediador/regulador e pode intervir enquanto 

financiador da produção artística. Também pode ser empresário quando tem redes de 

equipamentos a seu cargo, como é o caso dos Teatros nacionais (ICS,CIES,FLUP, 2014: 

168). O seu papel de mediador está em evidência quando este se intercala com políticas 

culturais de diferentes escalas territoriais, processo que não envolve só o estado como o 

diálogo entre autarquias locais, organizações internacionais, sociedade civil, empresas e 

associações culturais (idem, ibidem: 168). Este papel que parte da articulação entre as 

administrações central e local está presente pelos fluxos em torno das redes de 

equipamentos culturais, não só através da mobilização de recursos financeiros como 

também através de contributos programáticos que potenciem as instituições culturais 

(idem, ibidem: 173)  

Uma das fraquezas do panorama cultural é a polarização das estruturas nas áreas 

metropolitanas e mesmo alguma insuficiência de recursos das Direções Regionais de 

Cultura (DRC) perante áreas territoriais muitos vastas (Azevedo, 2014a: 93). Porém, há 

muitas estruturas ou microestruturas cuja ação acontece em locais de todo o país e podem 

ajudar a equilibrar tal desnivelamento e a valorizar os territórios com práticas culturais 

significativas (Azevedo, 2014a: 93).Trata-se de uma vertente de caráter associativo que 

mobiliza populações para práticas socializantes através da cultura e acontece através da 

ação de coletividades como bandas filarmónicas, grupos de teatro amador. Ainda segundo 

o estudo estas estruturas culturais contribuem para a participação cultural das populações 
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e para a rentabilização de investimentos públicos realizados.  São atividades culturais 

locais e a sua importância social reside no estímulo cultural das comunidades e na 

promoção da coesão social (ICS.CIES.FLUP, 2014: 176,177). Estas atividades, que estão 

inseridas num mercado cultural, estão inseridas também em contextos nos quais os 

públicos detêm baixa escolaridade - veja-se que Portugal se posiciona como um dos países 

da União Europeia com menor nível de hábitos culturais, sendo que estes ocorrem mais 

no contexto de espaço doméstico (ICS.CIES.FLUP,2014: 179)(Lopes, 2009) (Ferro, 

Lopes, & Louçã, 2017). 

As solidariedades e reciprocidades que ocorrem no nível local facilitam a ativação 

de redes informais e de conhecimentos e funcionam como alternativa às prescrições 

estatais. Trata-se de um contexto de dominação e dependência de local ante central cujo 

discurso é descentralizador, mas as práticas não se coadunam com os mesmos, vigorando 

uma macrocefalia económica e cultural da capital (Ruivo, 2000: 252) . Assim, tais redes 

operacionalizam-se como defesa do local e elemento de mudança face à forte 

centralização que se faz sentir através do privilegiamento do capital social de uma região 

que acumula mais recursos: equipamentos, serviços, recursos e poder de decisão política.  

(idem, ibidem: 255).  

Portanto, a relação entre centro e periferias é desigual. São as redes locais que 

compensam tal desigualdade e colmatam as necessidades mais prementes dos locais 

(Ruivo, 2000: 255). Estas funcionam como agentes ajustadores e equilibradores e 

permitem que um processo institucional que não decorre corretamente continue a ter 

capacidade funcional. Estas redes têm de transgredir as normas, contornar a lei, para 

conseguirem prosseguir os seus interesses, como elucida o autor: 

“É que a exceção (o contorno do legal) não é generalizada e nem sequer, muitas 

vezes, acordada. Apesar da sua força, a estratégia relacional não garante, como 

vimos, a materialização da pretensão. Trata-se de uma estratégia do dominado e a 

exceção a que pode conduzir, sendo seletiva, é conquistada, revelando as 

contradições do sistema” (idem, ibidem: 256).  
 

E acrescenta que “o processo de negociação dentro de um sistema desigual 

conduz, assim, a respostas e concretizações desiguais, logo, a concelhos muito 

desigualmente compensados em equipamentos coletivos e recursos diversos” (Ruivo, 
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2000: 256). Isto porque a ativação da rede relacional é uma prática que tenta reapropriar 

o poder e depende das competências relacionais dos representantes do poder local, que 

naturalmente, não é homogénea. Tal acaba também por efemerizar a ação coletivamente 

organizada (idem, ibidem: 257). 

Alguns territórios parecem desviar-se do  padrão comportamental do país, ainda 

que sujeitos a um andamento de intensa complexidade de rutura, mas também de 

continuidades” (Ruivo, 2000: 12). É um processo moroso de mudança de uma herança do 

Estado Novo, um sistema altamente burocratizado que falhava em penetrar-se na vida 

social, pelo que a distribuição de bens públicos dava-se a quem tivesse relações 

personalizadas com representantes ou dirigentes. Assim, a administração publica também 

tende a ser algo personalizada e repleta de relações paralelamente informais, algo que 

surge nas relações entre Poder Local e Poder Central (idem,ibidem:18,19). Territórios 

necessitados, cujas necessidades não são satisfeitas pela ação distributiva do estado têm 

de recorrer a redes de contactos e conhecimentos em esferas de poder mais altas para 

conseguirem captar recursos para as suas localidades (idem,ibidem:19). Tal não é só uma 

característica de Portugal, mas sim natural a muitos países, uma vez que as redes fazem 

parte dos quotidianos das sociedades e das comunidades (Ruivo, 2000:19). 

 

 

1.3. Coletividades de Cultura 

 

Tendo já referido as questões jurídicas que caracterizam o movimento associativo 

afigura-se importante uma incursão teórica aos seus modos de ser. Uma associação é um 

grupo de pessoas associadas para a prossecução de um fim comum e os seus modos e 

dinâmicas de funcionamento, para além do seu âmbito de agência, podem ser muito 

variados (Leitão et al. 2009: 66). 

Para além da personalidade jurídica, a clara referência da sua missão e objetivos, 

a denominação, a idade e a existência de sede já são indicadores do possível grau de 

estruturação e consolidação de uma coletividade (idem, ibidem: 67). Mas pensando ainda 

mais além, tal não basta. Uma associação não deve ser um meio fechado em si e, na 

prossecução dos seus fins, deve procurar interagir com o meio social onde se insere 
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colando a “sua razão de ser no interesse público” (Leitão et al, 2009: 68) e através da sua 

atividade, gerar valor social. Esta é uma das características das Associações a que aqui se 

refere, elas são sem fins lucrativos, ou seja, o seu fim não é a geração de lucro mas sim a 

geração de valor social ou cultural. Tal não implica que estas não usem ou não precisem 

de dinheiro para promover as suas atividades ou que não possam ter lucros advindos dessa 

dinamização, porém estes devem ser usados para a prossecução dos seus fins e não para 

a distribuição pelos seus associados ou dirigentes (Viegas, 2014: 68). 

As coletividades de cultura surgiram na transição do século XVIII para o século 

XIX principalmente sob a forma de bandas filarmónicas e sociedades de instrução. Foram 

criadas com o intuito de colmatar graves necessidades de instrução e recreação que a 

população da época tinha, e que o estado não satisfazia (Viegas, 2014: 69). No período 

da ditadura do estado novo o associativismo passou naturalmente por um processo de 

instrumentalização para a ocupação dos tempos livres, doutrinamento cultural e controlo 

da vida social. Uma época muita avessa à livre expressão cultural e aos direitos de 

associação dos indivíduos. (Leitão et al. 2009) (Castelo-Branco e Branco, 2003). Veja-se 

que no século XX, a partir do da década de 1970, registou-se um crescimento elevado de 

fundações de coletividades (Leitão et al. 2009: 81) . 

Caracteriza-se o movimento associativo como sendo de cariz popular, ou seja e 

segundo o autor, composto pelos estratos mais desfavorecidos da população. Porém o 

significado do seu trabalho “ainda não se encontra completamente compreendido, ou 

sequer estudado, na sociedade portuguesa (estima-se que existam cerca de 18 mil 

coletividades de cultura, recreio e desporto em Portugal)” (idem, ibidem: 70). 

Num setor cultural que se tem vindo a mercantilizar (Lopes, 2009) (Babo, Guerra 

e Silva, 2015) e a evoluir para novas formas e expressões (Garcia, Lopes, Martinho, 

2016), o associativismo popular demonstra resiliência na sua atuação cultural numa 

conjugação de vários domínios artísticos ligados a várias formas de participação cultural 

de populações que, normalmente, não se incluem nas expressões culturais eruditas. 

(ICS.CIES.FLUP, 2014: 180). Daí que seja importante a participação cultural através do 

associativismo, pelos saberes e capitais que este aciona e mobiliza.  



 

24 

Por um lado, alguns autores, consideram que o associativismo representa um 

veículo para a dinamização de um amplo leque de práticas culturais, promotoras de uma 

visão alargada de cultura não exclusiva ao eruditismo (Leitão et al. 2009: 71). Por outro 

lado há quem considere que o associativismo em Portugal – exceto os quadros dirigentes 

– não desenvolvem competências assinaláveis nos seus membros (Viegas, 2014: 68), 

ainda que estimulem integração social, identidades, sociabilidades e cooperação entre os 

indivíduos (Leitão et al. 2009: 71). 

É considerado que o individualismo que surge acompanhando a revolução das TIC 

e da internet recoloca-se no lugar da sociabilidade e do tempo investido no 

associativismo. No entanto, continuam a existir formas de participação social facilitadas 

pela internet (Viegas, 2014). 

Este fluxo além de complexificar as sociedades atuais também acarreta exigências 

de maior diálogo entre governos e associações, ainda que esta possa estar alicerçada no 

interesse do estado  em fundamentar posições na opinião pública (Viegas, 2014). 

O estado português reconhece o movimento associativo popular conforme a Lei 

nº34/2003 de 22 de Agosto ,aprovada pela Assembleia da República, na qual se reconhece 

e valoriza o movimento social enquanto Parceiro Social e ainda se compromete à 

promoção do “levantamento, por município, das associações de cultura, recreio, desporto, 

social e juvenil, aperfeiçoando progressivamente os mecanismos de apoio técnico-

financeiro às suas actividades”. Sete anos mais tarde foi aprovada a Resolução nº34/2010 

pela Assembleia da República, na qual se reitera a necessidade “urgente” de 

regulamentação para a lei de 2003, da qual depende a “aplicação do estatuto de parceiro 

social” 

Assim, é expresso pelo estado que o movimento associativo popular é um parceiro 

social com o qual podem ser feitas colaborações ou parcerias, na base da transparência, 

que permitam delinear políticas, estratégias e intervenções. Penso que não poderia clarear 

a ideia de parceria tão esclarecidamente como Maria João Paiva dos Santos (2014: 85): 

“(…)os parceiros prosseguem um mesmo fim, com responsabilidades, meios e 

níveis de intervenção diferentes. Onde os direitos e os deveres de cada um estão 

claros, definidos e onde cada entidade tem um papel determinado em função da 

sua natureza e no sentido da rentabilização de recursos para o alcançar do objetivo 

proposto.”  
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A operacionalização dos pressupostos de cooperação conforme a ideia enunciada 

é escassa e raramente o MAP é uma parte consultada na construção de políticas. Isto 

enquanto desempenha funções que também competem ao estado (Santos, 2014: 86). Rui 

Pinheiro (2014: 113) também refere que a tendência estatal tem sido abstencionista na 

operacionalização dessa relação e que apesar de existirem enquadramentos jurídicos e 

legislativos, esses acarretam uma obrigação não só formalmente democrática como 

também moral de concretizarem a prevista cooperação entre os diversos organismos 

estatais e os de representação do local (Pinheiro, 2014: 114). 

Nesta análise será importante estar alertado para o que Fernando Ruivo chama de  

uma visão de bipolaridade entre central e local, a qual poderá ser uma falha analítica, pois 

entre legislação e realidade conta-se com uma pluralidade de atores envolvidos nos 

círculos políticos de várias dimensões (Ruivo, 2000: 60). Ainda assim tal não põe em 

causa o facto de a relação entre estado e movimento associativo popular ser parca. Tal 

parcimónia pode-se elucidar por se estar num tipo de relação indireta entre agentes, isto 

é, através de associações em que os interesses locais se façam representar legalmente e 

ser a relação direta - individualizada e face-a-face entre atores locais e centrais - a mais 

veiculada do que uma estatutariamente prevista. Está-se portanto, não entre dois polos 

opostos, mas sim ante uma relação intermutável, individualizada e porosa entre agentes 

de vários círculos, cujo Movimento Associativo Popular é um agente muito presente 

ainda que com pouca representatividade e poder, dada a estimativa de existirem 30 mil 

associações (Ruivo, 2000: 65). 

Porém, a relação com o tecido associativo está deveras interligada com a atividade 

política e implica competências relacionais por parte do autarca. Isto é, tomar decisões 

políticas informadas sobre os interesses e necessidades das organizações locais, cuja 

informação e interesses são negociados, maioritariamente, de forma direta, face-a-face. 

(Ruivo, 2000: 210) 

Nesta questão surgem visões de extrema oposição entre ambos os lados, porém 

ultrapassadas e utópicas. O central relaciona-se com o local e o local com o central, não 

dá para compreender um sem o outro. Coexistem e, ainda que seja o centro a ditar a maior 

parte das regras do jogo político, o local reconstrói-as e negoceia-as (Ruivo, 2000: 50). O 
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autor acredita que no caso do nosso país a bipolaridade entre central-local seria uma falha 

analítica, tendo em conta a pluralidade de atores envolvidos nos círculos políticos de 

várias dimensões (Ruivo, 2000: 60). 

O associativismo pode ser considerado fundamental para a democracia ao nível 

local, por ser um parceiro de excelência no que às dinâmicas socias (e também culturais) 

diz respeito. Acontece que além da situação de descuido do poder central também pode 

acontecer o mesmo em alguns poderes locais. Ainda assim e independentemente das 

idiossincrasias locais, rareiam as oportunidade do MAP ser um parceiro na planificação 

de políticas onde podem ter um dizer relevante (Santos, 2014: 89). 

O maior representante federativo do MAP é a Confederação Portuguesa das 

Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCRD), que conta com 3900 

coletividades associadas e tem filiadas outras confederações ligadas a ramos específicos 

do associativismo4. Esta só foi incluída no Conselho Nacional do Desporto (CND) e no 

Conselho Nacional para a Economia Social (CNES) no ano de 2012 pelo facto de 

representar mais de 50% das entidades desse órgão. Ainda não foi incluída no Conselho 

Económico Social (CES). (Santos, 2014: 89) 

Em termos democráticos, o associativismo representa funções de excelência. 

Incita à participação da vida pública e política e canaliza o escrutínio político por parte 

dos cidadãos. Mais do que ao poder central, cabe também ao poder local contribuir para 

o desenvolvimento do movimento associativo que é “um parceiro local de primeira 

grandeza” (Pinheiro, 2014: 112). 

No entanto e como já referido parece que democracia e associativismo se bifurcam 

em caminhos opostos e cada um se remete para os seus círculos próprios e mais imediatos. 

É uma visão muito latente no seio associativo (Pinheiro, 2014: 112).  

Não deixa de ser reconhecido que a participação em coletividades proporciona aos 

indivíduos a oportunidade de se aproximarem de valores cívicos e democráticos de 

partilha e cooperação em múltiplas maneiras, no geral uma vida mais informada e livre. 

Ainda que o movimento associativo tenha, por muitas vezes, conseguido erguer-se num 

                                                           
4 https://www.cpccrd.pt/Page/128/Filia%C3%A7%C3%B5es.aspx  consultado a 20 de Agosto 

de 2018.  

https://www.cpccrd.pt/Page/128/Filia%C3%A7%C3%B5es.aspx
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sistema repressivo e tenha adotado uma tradição após o advento democrático, é também 

verdade que nas quatro décadas que passaram, surgiram novas expressões e rumos sociais 

que exigem adaptação a desafios quotidianos (Pinheiro, 2014: 112) 

É que além do que já foi sendo referido vai-se notando que o MAP perde a sua 

capacidade de atração e captação de indivíduos, o que o faz atravessar um período de 

desafiante de mudança em termos dos seus valores e formas de expressão (Pinheiro, 2014: 

113). 

O poder local tentou aproveitar a falha do estado para consolidar a sua posição 

enquanto ator político relevante para o associativismo, o que por outro lado levou o MAP 

a abdicar de algumas reivindicações democráticas para se submeter a um funcionamento 

personalista e subserviente, prometedor de mais recursos e favorecimentos ao nível local. 

É uma “perversão democrática” que ainda que gere lucros a um nível mais imediato, 

acaba por significar o comprometimento de valores de democracia, liberdade e 

participação (Pinheiro, 2014: 114, 115). Conjugado com uma conjuntura caracterizada 

por injustiças, desemprego, insegurança quanto ao futuro e desarticulação com o sistema 

escolar tem-se a receita para o impedimento de uma participação plena e livre de 

constrangimentos das populações na  vida associativa (idem, ibidem 115). Segundo o 

autor, se não se operacionalizarem formas de reverter a tendência, poderá estar-se ante 

“um cenário de verdadeira castração da participação social”. 

As associações culturais não são um parceiro local que influencie relações 

politizadas mas são uma via para a imagética política, principalmente nos períodos 

eleitorais (Fernando Ruivo, 2000: 60). 

É sustentada a tese de que associativismo e democracia, visto juntos, precisam de abrir 

novos horizontes e reinventarem formas de ação que superem os seus habituais hábitos 

de resistência, resiliência e operação dependente de parcos recursos (Pinheiro, 2014: 116). 

E isto é importante porque como já viemos a ver, além da sua importância democrática, 

também se acresce a ideia de que o associativismo é legitimado pelas classes populares, 

pelo povo, pelas pessoas que realmente compõe o tecido social (idem, ibidem: 116). 

As associações podem ser o seu próprio motor impulsionador de mudança e adaptação 

aos fluxos desta pós-contemporaneidade. Muitas já possibilitam a filiação dos nados dos 
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associados de forma gratuita até aos 16 anos, altura em que estes poderão decidir da sua 

continuação ou não mas pode ser feito mais, nomeadamente:  

 

• uma maior seriedade na definição de Planos de atividades e Orçamentos 

associativamente participados, ao invés de serem um procedimento fechado e 

proposto só pela direção e aprovado pelos quora das Assembleias Gerais; 

• maior debate e envolvimento dos associados nas deliberações dos órgãos sociais, 

ou seja, que estes participem na prossecução dos propósitos coletivos e ajudem a 

legitimar as decisões numa lógica de democracia interna(Pinheiro, 2014 118); 

• capacidade de abertura para novas áreas de interesse das novas gerações;  

• Desafiar o movimento associativo a prever estatutariamente o desenvolvimento 

complementar dos seus órgãos sociais, instituindo Conselhos Consultivos. O 

desígnio será o de alargar a participação, a democracia interna e o envolvimento 

de cada vez mais associados, aproximando-os da gestão e preparando-os para a 

assunção futura de papéis dirigentes nos restantes órgãos sociais; 

• Estimular o Movimento Associativo Popular (MAP) a abrir-se para outras áreas 

de ação e interesse das novas gerações. ·É que muitas associações contam muitos 

anos de existência com os mesmos propósitos de ação e conteúdos programáticos, 

mas por vezes é difícil manter algumas tradições ante um massa associativa jovem 

que raramente se envolve nos órgãos sociais. Uma solução pode ser a de proceder 

a uma abertura das atividades e investir em outras mais atrativa para uma massa 

associativa jovem, sem ter de colocar em causa a missão, valores e objetivos da 

sua existência (Pinheiro, 2014: 118).  

 

Ainda que o objeto sejam especificamente as coletividades de cultura, não nos 

podemos esquecer que a cultura a nível concelhio, por vezes, fenda-se entre planos 

plurissectoriais (entre educação, turismo e desporto) e mesmo lembrar que as 

coletividades de cultura surgem sempre muito entrosadas com as coletividades de lazer e 

desporto. Natália Azevedo (2014a: 92) diz que o movimento associativo local tem uma 
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relação de proximidade com o poder local, uma proximidade não só política como 

também pessoal e que em 2002-2003 expunha as seguintes ideias:  

 

I. “A diversidade e a extensão territorial das associações pelas freguesias do 

concelho; 

II. A maior preponderância das associações desportivas face as culturais e recreativas 

III. A implantação territorial das associações, ligada a determinados equipamentos, às 

paroquias e aso bairros residenciais 

IV. A panóplia das designações formais, que indicia a preponderância e/ou o 

cruzamento das manifestações desportivas ligadas ao futebol mas não 

circunscritas a este; das atividades culturais, ligadas às tradições populares e à 

cultura popular mas com presença, nalguns concelhos, das novas estruturas 

associativas que suportam a organização dos eventos que, a dado momento, se 

tornaram referencia local, nacional e internacional no, e para, o concelho.”   

 

1.4. Mudança Social, Globalização e Sociedade em Rede 

 

Por mudança social entende-se a alteração ou a transformação das estruturas 

básicas da sociedade. Qualquer sociedade vive em constante mudança, no devir, uma vez 

que todos os processos e práticas sociais estão inscritos como ações de mudança – são o 

movimento da sociedade, a qual não é inerte ou estanque no espaço e no tempo (Silva, 

1994). 

A mudança é também um fenómeno de natureza sociocultural na medida em que 

se podem pensar alterações aos níveis da cultura, dos valores ou das normas de uma 

sociedade ou grupo social. Estas estão inscritas nas tradições de uma sociedade, isto é, 

nas rotinas das práticas sociais e na forma como estas estão estabelecidas e são 

reproduzidas num espaço e tempo. As tradições, na medida em que são assumidas e 

praticadas por atores sociais, reproduzem-se e assumem a forma de identidade social, a 

qual tem um papel preponderante na formação de padrões sociais e serve como fator de 

transmissão de valores entre gerações. Pensando nas inúmeras tradições que se perderam 

ao longo do tempo, ou que foram substituídas, e constantemente são, pode-se pensar a 

mudança social como uma renovação de tradições (Silva, 1994). 
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Segundo Giddens (1998: 1) a humanidade está a viver um período de 

transformações revolucionárias sem precedentes na história. É uma mudança veiculada 

pelo advento massificado das TIC que se penetra nos modos de vida quotidianos e nas 

grandes e pequenas instituições das sociedades. Também causa impactos nos aspetos 

culturais levantando debates sobre o multiculturalismo, a tolerância cultural e a 

democracia (idem, ibidem: 5). A globalização pode ser muito conotada ao fator 

económico e ao mercado financeiro, porém deve ser clarificado que circunscrevê-la tão 

reduzidamente seria uma postura analítica desajustada, trata-se igualmente de um 

fenómeno tecnológico, político e cultural (idem, ibidem: 10) 

No que toca ao confronto entre global e local existem visões de que a globalização 

retira o poder não só aos estados como às comunidades locais e gera pressões às suas 

identidades. Giddens cita Daniel Bell que diz que os estados tornam-se pequenos para 

resolver problemas grandes e abrangentes demais para resolver problemas pequenos 

(Giddens, 1998: 13).  

Por outro lado pode-se argumentar que a globalização é motriz para o reviver e 

para o refortalecimento de identidades locais e culturais por todo o globo, movimentos 

que se geram como posição de resistência aos fluxos globais (Giddens, 1998: 13). 

As expressões culturais mais presentes vêm dos Estados Unidos da América e  

revestem a globalização de americanização e ocidentalização. Leituras pessimistas do 

fenómeno acreditam num domínio do ocidente, dos países do norte sobre os do sul e 

acreditam que este agrava as diversas desigualdades existentes e destrói identidades 

culturais e locais. Porém, aceito a tese do autor ao dizer que a ocidentalização da 

globalização é parcial,  pois além de países menos dominantes desempenharem o seu 

contributo neste fluxo é no ocidente que os efeitos culturais da globalização são mais 

sentidos. Veja-se o exemplo da colonização reversa que se ilustra por fenómenos como o 

domínio tecnológico da índia ou a exportação televisiva do Brasil para Portugal (idem, 

ibidem: 16, 17). 

As formas tradicionais da sociedade industrial de geopolítica tornam-se 

desatualizadas e os estados são forçados a adotar novos papéis perante novos desafios. 

Há quem fale das crises de legitimidade dos estados e da sua perda de poder, algo que 
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que levou muitos estados a se organizarem em instituições transnacionais (Giddens, 

1998:18). No geral as nações correm riscos e desafios próprios de uma mudança ampla e 

intensa. O mesmo se aplica a instituições tradicionais que parecem as mesmas de fora, 

com o mesmo nome, mas o seu funcionamento foi todo ele alterado. Hoje fala-se de 

valores cosmopolitas e cidades cosmopolitas, onde o multiculturalismo é a sua grande 

característica imperam - o esvanecer das fronteiras e das noções de territorialidade (idem, 

ibidem: 18,19) 

Será importante agora refletir um pouco mais acerca da tradição. Já se referiu que 

a mudança podia ser a passagem de uma tradição de uma para outra, porém diz Giddens 

que estas também passam por processos de invenção e de reinvenção que se vão 

caracterizando em mudanças nas interpretações e vivências dessas mesmas tradições. O 

autor refere mesmo que não há sequer uma autêntica tradição, pois no ocidente o que é 

considerado tradicional são vivências com não muito mais de dois séculos, numa era em 

que rural e industrial viviam quase em polos opostos numa linha temporal comum 

(Giddens, 1998:40, 41).  

O que será então um tradição? Giddens diz que o que a caracteriza é a sua 

ritualização e repetição enquanto propriedade de um grupo, comunidade ou coletividade. 

Estas não são uma característica individual, mas sim grupal, e é através das tradições que 

os grupos definem as suas verdades, são um quadro para ação raramente questionado e 

aberto a alternativas. Tende a haver guardiões das tradições (Giddens, 1998:41). 

A tendência é que as sociedades mais globalizadas começam a desusar tradições 

e outras mais tradicionais venham a tornar-se não tradicionais. Porém o fim de uma 

tradição não é o fim da tradição, outras nascem , substituem e são defendidas pelo seu 

simbolismo e pretensões de verdade (Giddens, 1998: 43). As tradições são necessárias, 

imprimem códigos e normas de um qualquer meio e propagam-se enquanto conseguem 

ser “eficazmente justificadas” (Giddens, 1998: 45).  

Uma das mudanças que tem vindo a ocorrer é a passagem para a Sociedade em 

Rede, a qual segundo Manuel Castells é a sociedade para a qual temos vindo a transitar 

desde os anos 1970, com a passagem de uma sociedade industrial para uma sociedade em 

rede,cuja principal característica é o foco da atividade económica passar da produção de 
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matérias-primas para a circulação de conhecimento (Cardoso, G., Costa, A., Conceição, 

C., Gomes, M. 2005). A sociedade pós-industrial é aquela em que a economia deixa de 

se ocupar com a produção e passa a focar-se em serviços e conhecimento (educação, 

investigação científica). A inovação científica e tecnológica torna-se o maior foco e o 

desenvolvimento das sociedades começa a basear-se fortemente no conhecimento 

científico (Daniel Bell, 1973).   

A sociedade em rede mistura-se com os tipos de sociedade das quais emergiu 

(agrária, industrial) e sem a internet não poderia existir como a conhecemos, o 

desenvolvimento tecnológico foi instrumento chave para a ocorrência de tal mudança 

(Cardoso, G. et al. 2005: 19,20). No entanto a população inteiramente conectada a esta 

sociedade ainda não é universal no globo, alguns ficam de fora, tal como aconteceu em 

outras transições de sociedade (da agrária para a industrial). Tal não significa que a 

população mundial não seja influenciada ou condicionada no seu quotidiano pela 

sociedade, este advento é considerado uma ameaça à extinção de formas de ser e de existir 

mais tradicionais, porém tal depende do uso feito das TIC. (idem, ibidem: 19). A propósito 

diz Manuel Castells na introdução da obra sociedade em rede (2005: 21) 

“O sistema tecnológico centrado nas tecnologias da informação permitiu a 

formação de uma nova economia, um novo sistema de meios de comunicação, 

uma nova forma de gestão, tanto nas empresas como nos serviços públicos, uma 

nova cultura e, forma incipiente, a emergência de novas formas de instituições 

politicas e administrativas. Também surgiram novos problemas sociais e novas 

formas de reivindicação e mobilização da cidadania, uma vez que nem só de 

tecnologia vivem as pessoas: a modernidade informática não elimina os problemas 

sociais e politicas, e nalguns casos e em determinadas condições até os acentua.“ 

 

A nova economia que se organiza depende da capacidade de processar 

conhecimento. Conhecimento é chave neste contexto, o que implica uma qualificação 

maior e mais especializada de recursos humanos que esta representa riqueza e poder. No 

entanto a economia também depende da integração entre organizações sociais e centros 

de conhecimento (Cardoso, G. et al. 2005: 22), pois está organizada globalmente. Algo 

fundamental mas que não significa que tudo esteja globalizado.  

Continuam a haver nós somente locais, que podem escolher ligar ou desligar -se. 

Ou seja, existem nós que estão desligados pois “o capital é global, o trabalho é local”, 
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pelo que existe conexão e desconexão. Continuam a existir nós locais que podem escolher 

ligar-se ou desligar-se (Cardoso, G. et al. 2005: 23). Portanto, não só as grandes 

organizações e setores sociais detentores do maior poder que configuram a sociedade em 

rede, mas todos os atores que se ligam e globalizam podem tomar iniciativas próprias 

conforme a sua visão de sociedade e, através da internet, unem o local ao global. Geram-

se inéditas formas de controlo, mas também de diversidade cultural (Cardoso, G. et al. 

2005: 23). 

Também as configurações territoriais sofrem transformações na sociedade em 

rede. Assiste-se à maior vaga urbanística da história, sendo que mais de metade da 

população planetária vive em territórios urbanos, e estima-se uma contínua expansão 

deste acontecimento. Não se trata do mesmo urbanismo de meados do século XX, mas 

sim de uma configuração metropolitana onde se concentra maior cumulação de capital 

económico e informacional. Estes territórios abarcam cidades, vilas e espaços rurais 

interligados em redes de transportes e telecomunicações e relacionam-se com outros do 

mesmo género através das TIC. Tratam-se de grandes núcleos urbanamente densos que 

para existirem outros foram despovoados ou marginalizados. Portanto, a mobilidade 

continua a ser uma necessidade nos tempos de hoje e não algo que possa ser descurado 

pela revolução tecnológica. (Cardoso, G. et al. 2005: 25). Manuel Castells debruça-se 

sobre o mundo urbanizado em que hoje se vive e refere que o território hoje em dia não 

pode estar isolado e ensimesmado, pois cada pequeno município está integrado numa 

rede, numa “constelação espacial” de um território comum cujas localidades cooperam e 

competem num contexto de intercâmbio cultural e económico (Castells, 2016). 

Face à crise de legitimidade democrática pela força da eliminação do outro, da 

imagem destrutiva ao invés da construtiva, os estados também canalizaram esta mudança 

pelo esgotamento do conceito de estado-nação e fronteiras nacionais. Os fluxos globais 

superam-nos e a sua legitimidade é ameaçada e existem muitas pressões de diversos 

grupos sociais, pelo que os governos se procuram reforçar através da criação de 

instituições supranacionais como a EU. Os estados passam a ser um nó de uma rede global 

de instituições de soberania onde as decisões são partilhadas e negociadas, gerando um 

processo de governação novo e mais complexificado (Cardoso, G. et al. 2005: 26, 27). 
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No entanto cada país reage de maneira diferente à mudança, conforme os seus 

hábitos culturais, história identidade e modos de vida. Apesar de as reações e adaptações 

diversificarem entre estados, o denominador da revolução tecnológica está presente 

(Cardoso, G. et al. 2005: 28). O caso de Portugal é uma sociedade que atravessou 

transformações societais num espaço de 20/30 anos. É um ritmo de mudança acelerado 

que torna Portugal um caso ímpar na relação com a Sociedade em rede e que ainda vai 

acontecendo, dado que se trata de um processo linear e sem obstáculos. A sociedade 

portuguesa mostra-se como incorporadora da modernização da sociedade em rede e ao 

mesmo tempo demonstra traços de antiguidade e arcaísmo, num sentido contrário à 

transformação vigente.  

O envelhecimento populacional, a precariedade, a mediatização do espaço público 

são os desafios a uma sociedade na qual ainda se regista a existência de disposições 

quotidianas estruturalmente antigas: especialização em setores industriais não 

tecnológicos, níveis baixos de literacia e uma classe média subdesenvolvida. Assim, 

modernização e tradição convergem num processo complexo entre fluxos de resistência 

local e renovação global (Cardoso, G. et al. 2005: 31,32). Note-se que segundo o inquérito 

para a Sociedade em rede de 2003, o terceiro aspeto da vida que a generalidade da 

população inquirida valoriza mais é a sua cultura. Tal é uma categoria muita vaga e de 

difícil auscultação, pois além da abrangência do termo, esse pode ser percecionado de 

diferentes maneiras por cada indivíduo respondente. Sobre o território, a maioria dos 

inquiridos atribuiu mais importância à localidade de onde é natural, algo que pode 

reportar para o património cultural. 

Atualmente as transformações trazidas pelos fenómenos da globalização e da 

revolução tecnológica permitem ainda menos que um estado tenha controlo sobre 

dinâmicas geradoras de mudança no seio de um território local. A globalização acentua 

mudanças de comportamentos baseada em fluxos transnacionais que se repercutem não 

só na atividade económica como também nos modos de vida quotidianos e nas identidades 

(Cardoso, G. et al. 2005: 13). O movimento contrário também surge, perante a 

“desterritorialização” geram-se fluxos de “reterritorialização” e de valorização do local 

através da consolidação de raízes e identidades territoriais, que ante tendências de 
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unificação globalizante procuram afirmar a individualidade e características próprias do 

local (idem, ibidem: 14).  

De acordo com Rogério Roque Amaro trata-se de “(…)aprender a força do local 

numa sociedade cada vez mais global” (2002: 21) e conseguir perspetivar o global a partir 

do(s) local(ais) que na sua rizomática diversidade constroem o dito global. O autor não 

defende uma oposição extremada entre local e global, mas sim uma interpenetração 

cultural em que se compreenda o global a partir do local e o local a partir do global – algo 

que ele chama de glocalização (Amaro, 2002: 22). 

Há teorias que consideram, como já foi sendo referido, que a globalização tem um 

efeito hegemónico, anulador de idiossincrasias e identidades, e que se trata de uma 

afirmação forçada da evolução determinista das sociedades, um mantimento do status quo 

neoliberal e alienante (Fernando Ruivo, 2000: 299). Ainda assim há visões contra 

hegemónicas que valorizam o papel do local e da afirmação das identidades locais através 

do envolvimento de diversos atores no desenvolvimento de um território, recorrendo a 

recursos do meio para fazer face a efeitos desiguais da globalização e a insuficiências 

locais (idem, ibidem: 300). Tal não significa que se deva cair no erro de considerar o local 

colocando de parte o global e todas as suas influências, é impossível perspetivar o 

desenvolvimento local como um sistema fechado e isolado dos fluxos mundiais (Ruivo, 

2000: 302). Defende-se a lógica da regionalização tendo sempre em conta que atores 

sociais , inseridos em territórios similares, têm diferentes reações a estímulos exógenos 

conforme as suas redes e mecanismos de funcionamentos próprios que os permite saírem 

da esfera das superestruturas e agirem num âmbito de potencialização local. Tal não 

implica a recusa ou repulsa pelo que é exógeno, implica sim a recusa de um recurso 

adornado e formalista, mas sem impactos na vida real no que toca à redução de 

desigualdades, melhoria da qualidade de vida e participação cívica (Ruivo, 2000:303) 

Segundo Natália Azevedo, as políticas culturais podem servir como um motor de 

transformações culturais se forem idealizadas e implementadas em termos 

metropolitanos. Em 2001 a AMP era um “espaço social múltiplo” marcado por uma rede 

de equipamentos culturais débil e por um papel central da cidade do Porto em relação às 

iniciativas (e atratividade das mesmas) culturais. Em 2004 a política cultural da AMP 
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debruçou-se na “construção e dinamização de equipamentos culturais e criação de uma 

oferta local”, daí ser necessário ter em conta a dimensão das “necessidades e 

potencialidades” locais e as políticas culturais que lhes fazem face. O diagnóstico 

sociológico pode ser um instrumento muito pertinente na análise de tais especificidades 

territoriais (Azevedo, 2014b). 
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Capítulo 2. – Opções teóricas e metodológicas 

 

Orientado pela ideia apontada por vários sociólogos5 de que há uma contínua 

necessidade de diagnosticar e criar ferramentas de avaliação para as práticas culturais 

empreendidas a um nível regional/local, a pergunta de partida foi: quais são as políticas 

e as práticas culturais de Vila Nova de Gaia? Existirá relação entre políticas e práticas? 

Esta primeira interrogação pretendia incidir sobre práticas culturais no geral, porém o 

percurso metodológico justificou que esta se focasse mais detalhadamente no universo do 

associativismo cultural.  

O contexto social a investigar é Vila Nova de Gaia dado este ser o mais próximo e 

constante na vida do investigador, ou seja, o seu concelho de residência, mais 

concretamente na Freguesia de Pedroso e Seixezelo.  

Os objetivos da investigação são: 

1. Conhecer os principais agentes culturais de um território; 

2. Elencar as Políticas Culturais que concernem esse território e como interagem 

com os agentes culturais; 

3. Fazer um levantamento e diagnóstico dos equipamentos, recursos, atividade e 

necessidades desses agentes culturais; 

4. Aplicar uma metodologia que permita fazer um levantamento diagnóstico 

capaz de informar a produção e operacionalização de políticas culturais;  

5. Abrir horizontes de pesquisa para um conhecimento das dinâmicas culturais 

do território deixando hipóteses a seguir em futuras investigações.  

 

Essencialmente pretende-se realizar uma análise às políticas culturais conhecendo a 

ação dos atores políticos locais e tecido cultural local, mais especificamente os agentes 

culturais (Costa, 1997). Portanto, visa-se avaliar de forma sustentada a realidade social e 

cultural do objeto de estudo e apurar como é que as condições culturais dos agentes destas 

freguesias se relacionam com as políticas (Azevedo, 2014b). Assim, importará analisar a 

                                                           
5 Natália Azevedo (2014b), João Teixeira Lopes (2007), António Firmino da Costa (1997) 
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dinâmica cultural das freguesias e a sua aproximação ou afastamento com as políticas 

culturais metropolitanas (Azevedo, 2014b) . 

Assim, toma-se como objetivo responder a perguntas como: Quem existe nos 

territórios de análise? O que fazem? Quem abrangem? Como se relacionam? São as 

políticas culturais (para além de circuitos fechados de legitimação) um apoio à 

participação cultural e social (empresas, organizações, associações)? Isto porque, como 

referido, o processo de formação de políticas culturais abrange uma configuração 

complexa de um número alargado de atores e conjugações de fatores que ocorrem num 

contexto e tecido sociais (Babo, Guerra, & Silva, 2015). 

Também importante é saber quais equipamentos culturais existem nas freguesias em 

análise e averiguar como é o seu funcionamento, se estes funcionam em rede de múltiplas 

escalas (local, regional, nacional, global) (Lopes, 2009).  

Teoricamente procurou ter-se em conta os contextos de política cultural ao nível 

nacional, algo que permitisse compreender as características mais estruturantes da 

política portuguesa em relação ao setor da cultura. Reduzindo a escala procurou-se 

entender também a evolução destas no nível local, mas com a particularidade de atender 

bastante às dinâmicas muito próprias das localidades portuguesa.  

Com a realização de algumas leituras foi-se entendendo que o contexto local 

português assumia lógicas e configurações bastante sui generis e diferenciadas das 

lógicas nacionais, pelo que se usou como base de conhecimento desse meio a obra de 

Fernando Ruivo para elencar o funcionamento político das localidades. Incluiu-se 

igualmente conhecimentos vários e recentes sobre políticas culturais locais. 

Tendo o estudo, entretanto, rumado para as Coletividades Culturais  de uma freguesia 

foi pesquisado corpo teórico informativo destas mesmas. Percebeu-se qual o universo em 

que estas estão incluídas, os seus modos de funcionamento, algumas visões sobre as 

mesmas e desafios atuais que estas enfrentam.  

O Associativismo Popular representa a localidade, a tradição local, a memória, 

parte de uma identidade. Viveres que se perdem ou se adaptam às tendências 

globalizantes da era atual, da sociedade em rede. Ao mesmo tempo estas coletividades 

têm grande interferência nas dinâmicas culturais dos territórios onde estão inseridos, pois 
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agem num campo cultural. São um ramo do denominado ‘setor cultural’ com grande 

influência nos territórios de freguesia.  

Num contexto micro estão relacionadas com o poder local português, que é 

distinto do poder central, visto ter características e modos de funcionamento inscritos em 

determinadas lógicas. Foi importante perceber como se caracteriza o Poder Local, os 

papéis que este atribui ao setor cultural, os papéis que atribui especificamente às 

Coletividades culturais e a forma como este veicula as Políticas Culturais Nacionais e 

Municipais.  

Tiveram-se em conta questões da sociologia contemporânea que permitem situar este 

estudo nos temas macrossociológicos sobre a presenta era da história da humanidade. A 

mudança social enquanto característica essencial de uma sociedade e a globalização que 

é em si uma mudança com profundo impacto na estruturação da vida coletiva, da vida 

quotidiana e nos modos de ser e de estar, mesmo a um nível local. E por fim a Sociedade 

em Rede que é também uma das consequências da globalização, é o tipo de sociedade 

que emergiu com os movimentos globalizantes potenciados pelas TIC. Coloca-se a 

questão do conflito entre o local e o global, da ameaça cultural globalizante e da 

resistência localizada, da perda e da afirmação de identidade. Questões que que fazem 

sentido quando se estuda um contexto local em 2018. 

Reunindo estas questões chegou-se ao seguinte modelo de análise da dissertação: 
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2.1. Conhecimento do contexto – Caracterização sociodemográfica e sítios online 

Este estudo exploratório incide sobre um território, que é o seu objeto empírico. 

Escolheu-se o município de Vila Nova de Gaia e para se poder definir coerentemente o 

objeto, desenhou-se uma caracterização sociodemográfica do concelho em questão, de 

 

 

Modelo de Análise da Dissertação 

 

 

Território 

Caraterização 

sociodemográfica; 

Dinâmicas Culturais 

Agentes Culturais 

Políticas Culturais Locais 

- Visão para a cultura; 

- Orçamentos e transferências; 

- Percursos eleitorais; 

Diagnóstico das Coletividades Culturais 

– Condições que subjazem a distribuição 

cultural (Mediação)  

Equipamentos; 

Necessidades; 

Atividades; 

Financiamento; 

Relações territoriais (política cultural);  

Pesquisa Documental 
Análise Documental 

Entrevista semidiretiva 

Entrevistas semidiretivas 

Fig. 1 -  Modelo de Análise da dissertação 
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forma a saber qual tipologia territorial se mostraria pertinente estudar: se o município por 

inteiro ou se uma ou um conjunto de freguesias do concelho.  

A informação sociodemográfica utilizada consta na Carta Administrativa Oficial 

de Portugal 2013 (CAOP 2013) (utilizada num sistema de referência cartográfica de 2016, 

publicado pela Gaia Urb) do Município de Vila Nova de Gaia, Plano Diretor Municipal 

2009 do mesmo concelho e Censos 2011. Convém referir que à altura dos Censos 2011, 

Vila Nova de Gaia não era ainda um município de 14 freguesias e Uniões. Uma vez que 

a realidade administrativa do concelho já não é a dessa altura e a documentação recolhida 

(a CAOP 2013) engloba as configurações territoriais atuais, penso que faz sentido tentar 

compreender o território de acordo com a sua divisão administrativa presente. Por estes 

motivos e para fins de análise os valores das freguesias que foram reorganizadas pela 

RATF em 2013 foram recalculados, deixando de ser contabilizadas freguesias unas, mas 

sim as respetivas Uniões. Acontece que algumas das Uniões de Freguesias têm dimensões 

territoriais e populacionais com diferenças abruptas, o que arrisca ao enviesamento da 

leitura dos dados (por exemplo: São Pedro da Afurada nunca seria uma das freguesias 

mais populosas se nunca fizesse parte da União com Santa Marinha). Assim e em alguns 

casos que seja necessária maior clarividência atenta-se aos valores intactos de 2011. Nas 

freguesias ou uniões que se mostrarem pertinentes estudar, poderá ser necessária uma 

minuciosa interpretação dos dados, tanto em compreendê-los mediante a sua realidade 

atual como atentando às suas singularidades, singularidades essas que contêm séculos de 

história, cultura, identidade e património (material e imaterial). 

Ainda com o fim de averiguar as dinâmicas culturais e conhecer os agentes 

culturais do território fez-se uma análise aos sítios online de todas as freguesias de Vila 

Nova de Gaia. Este foi o ponto da exploração em que, ante extensos cruzamentos de 

realidades, se definiu um entre tantos. O objeto empírico definiu-se conforme a 

pertinência sociológica dos dados recolhidos, na ótica do investigador.  

Afigurou-se como metodologicamente necessário o levantamento detalhado dos 

agentes culturais do território: coletividades, instituições, privados e grupos informais 

(Babo, Guerra e Silva, 2015: 113). Segundo os autores, estes fazem da parte das 

“condições objetivas que contextualizam uma política cultural”, ou seja, são o contexto, 
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o meio em que estas vão intervir e que os agentes políticos devem conhecer antes de 

legislar ou agir.  

Esta análise justificou a focalização do objeto de estudo nas coletividades, pois 

não seria exequível pousar o olhar, por exemplo, em eventos culturais, na análise de 

públicos ou de uma só instituição. É que se estaria a entrar num vastíssimo universo 

configurado por uma plêiade de tipos de eventos e constelações de agentes (individuais e 

coletivos) envolvidos nos processos que perfazem o fenómeno cultural no concelho de 

Vila Nova de Gaia. Por motivos de recursos temporais e da função exploratória da 

pesquisa esta ruma pelo que parece ser mais pertinente consoante os dados recolhidos 

acerca do objeto empírico. Ainda que o investigador tenha, na sua história de vida, 

participado ativamente numa associação juvenil, não está em crer que esse facto o faça 

direcionar o estudo nesta direção e que é a pertinência dos dados que a justifica.  

Foca-se este estudo no vértice da Mediação do produto cultural, especificamente 

atentando às redes e relações existentes entre agentes políticos e culturais de organização 

sem fins lucrativos (Alexander , 112: 2003). Tentar-se-á perceber quais são as condições 

e influências com que estes prosseguem e operacionalizam os seus propósitos, as suas 

práticas culturais – isto é entender quais os recursos, objetivos, índoles, dificuldades que 

ativam para fazerem chegar o seu conteúdo a públicos. Isto sabendo que estão inseridas 

numa rede local relacional que influencia estes processo, uma vez que muitas 

coletividades dependem de subsídios, de iniciativas do poder autárquico e de sistemas 

pessoalizados de alcance de meios ou fins (Ruivo, 2000). 

2.2. Levantamento de Políticas Culturais Locais 

Antes de avançar para o estudo das coletividades é  importante fazer um 

levantamento de documentos que permitam compreender o ritmo das políticas culturais 

ao nível municipal e de freguesia. Com esse fim analisou-se a Agenda do 

Desenvolvimento Sustentável de Vila Nova de Gaia, inspirada na mesma das Nações 

Unidas, um plano internacional aplicado ao nível local. Foram consultados os 

documentos Grande Opções de Plano 2018 e o Relatório de Contas de 2017 nos quais 

constam, além da agenda referida, ideários e concretizações da política cultural neste 

município. 
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De seguida faz-se um percurso pelos orçamentos e pela distribuição de recursos 

financeiros, trançando um percurso orçamental da cultura entre os anos de 2012 e 2018 e 

realizando uma contextualização dos recursos financeiros canalizados para instituições 

culturais - quais delas coletividades e quais delas pertencentes à UF-SOLC, entre 2013 e 

2017. Foram consultados as Opções de Plano e Orçamento de 2012 a 2018 e o documento 

“Subvenções, e Benefícios públicos” entre 2013 e 2017.  

Nenhum deste tipo de documentação estava disponível ao nível da União de 

Freguesias, pelo que só se extraiu informação sobre a sua política cultural através do 

traçamento dos percursos eleitorais do município e das várias freguesias da UF. Também 

se analisaram os programas eleitorais para as mais recentes eleições de 2017.  

Foi realizada também uma entrevista com o Presidente da Junta da UF com os 

objetivos de conseguir compreender melhor a política cultural da freguesia e também de 

tentar apreender, na perspetiva autárquica, os relacionamentos e lógicas de 

funcionamento entre os agentes culturais e políticos em questão.  

2.3. Entrevistas semidiretivas 

Após ter definido o objeto empírico a ser estudado – as coletividades da UF-SOLC 

– a técnica de recolha de dados que se mostrou mais pertinente de ser aplicada foram 

entrevistas semidiretivas alicerçadas numa análise compreensiva que na tradição 

weberiana conferem ao indivíduo a capacidade de ação racional e capaz de gerar mudança 

(Guerra, 2006: 17). Ou seja, estes são capazes de interpretar situações, mobilizar recursos 

e agir em função desses. Numa perspetiva sociológica atenta-se ao significado dessas 

ações e não propriamente ao comportamento em si (idem, ibidem: 17).  

Nesta abordagem os entrevistados têm o “estatuto de informadores privilegiados” 

e durante o momento da entrevista são os entrevistados quem detêm o saber e maior poder 

na relação, uma vez que estes detêm as informações que o investigador não sabe e 

pretende saber , pois só os primeiros estão implicados diretamente no contexto estudado 

(Guerra, 2006: 18). Estas entrevistas seguem um guião, porém o seu estatuto de 

semidiretivas e exploratórias permitem que se necessário o entrevistador se desvie do 

curso do guião e que as questões sejam abertas para que os entrevistados possam discorrer 

livremente os seus pontos de vista (Creswell, 2014: 190). Tendo em conta que se trata de 
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uma pesquisa com estatuto exploratório há menos diretividade por parte do entrevistador 

(Guerra, 2006: 52). 

No entanto, como garantir que a informação fornecida é verdadeira e confiável? 

Há que ter em atenção que os indivíduos são recetores e produtores de conteúdos, mas 

são também transformadores (Certeau, 2004) (Foddy,1996) e que poderão atribuir 

significados diferentes às palavras e perguntas colocadas. Assim, é importante que o  

investigador garanta que o vocabulário empreendido na formulação de perguntas seja 

simples e concreto, passível de ser compreendido pelo interlocutor sejam quais forem os 

níveis do seu capital escolar, cultural e intelectual. O investigador terá de ser capaz de 

adaptar a sua terminologia ou explicitá-la antes de a aplicar, quando tal se afigure 

necessário (Foddy, 1006: 45, 46, 56). É importante ter em conta que a linguagem e a 

comunicação são fenómenos complexos e polissémicos tanto na mente dos indivíduos 

como nos seus contextos diferentes de aplicação. Para o caso das entrevistas parece ser 

relevante o esquema avançado por William Foddy (figura 2), no qual se mostra o processo 

comunicativo que ocorre na entrevista, desde a colocação de uma pergunta codificada 

pelo Investigador que é depois descodificada pelo inquirido e expressa numa resposta por 

si codificada, que será depois descodificada pelo entrevistador – codifica-se para 

descodificar.  
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  A isto se acresce o facto que também o entrevistador é um ser racional e que 

como tal, de forma transparente e direta, o investigador define previamente os objetivos 

da sua pesquisa e deve conduzir a entrevista com uma postura neutra e sem refletir juízos 

de valor. O respeito pela confidencialidade e recusa de resposta também deverão ser 

salvaguardados (Guerra, 2006: 22).  

Tal ângulo procura compreender a relação entre o sujeito e a sua relação com o 

contexto social que está inserido, a interação entre ambos e as articulações da dinâmica 

social em causa (Guerra, 2006: 19). Para tal têm de ser entrevistados indivíduos com 

representatividade social, isto é, sujeitos cujas crenças e opiniões sejam significativas no 

universo de pesquisa (idem, ibidem: 20) (Foddy, 1996:41). Trata-se de compreender o 

significado que os participantes da investigação têm sobre um tema e não o significado 

que o investigador lhe possa atribuir (Creswell, 2014: 186).  

I

Investigador 

-------------------------------

Codifica a pergunta 

II

Inquirido 

-------------------------------

Descodifica a pergunta 

III

Inquirido 

-------------------------------

Codifica a resposta 

IV

Inquirido

-------------------------------

Descodifica a pergunta 

Fig. 2 – Ciclo comunicativo pergunta-resposta. Fonte: adaptado de Como Perguntar, William Foddy , 1996: 
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Uma vez que a função desta investigação é exploratória visa-se não generalizar 

um fenómeno, mas sim concluir “hipóteses explicativas” e abrir horizontes de 

investigação futura.  

Uma vez que as instituições em estudo inserem-se num universo partilhado entre 

elas realizou-se uma diversificação interna dos entrevistados, ou seja tentou-se averiguar 

a diversidade de opiniões e realidades nas coletividades culturais do MAP, visando 

entrevistar todas as que foram elencadas através da análise aos sítios online (Creswell, 

2014: 41). 
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Capitulo 3. – Análise e Leitura dos dados 

 

3.1. Caracterização sociodemográfica de Vila Nova de Gaia 

Vila Nova de Gaia é um município da Região Norte de Portugal, pertencente ao 

Distrito do Porto e à Área Metropolitana do Porto. No seu território sitiam-se companhias 

e armazéns de Vinho do Porto com um papel histórico e decisivo no desenvolvimento 

mercantil e económico do município - era um “entreposto de vinhos generosos do Alto 

Douro” e ainda hoje tem fortes vínculos a essa área comercial. A construção das pontes 

férreas no século XIX com caminho de ferro e ligação rodoviária impulsionaram o seu 

crescimento e expansão urbanística. 6 

Tem uma área total de 168,6 km, 302 295 habitantes, o que perfaz uma densidade 

populacional de 32840 habitantes por km27, segundo censos 2011. Administrativamente 

está dividida em 15 freguesias e Uniões de Freguesias (UF) (24, antes do RATF). É o 

município mais populoso da região Norte e o terceiro do país, pelo que se trata de um 

território com um peso demográfico significativo.  

O Rio Douro delimita as zonas norte e este do concelho, cujas margens o separam 

do Porto e Gondomar e banha 5 freguesias (outrora 8), nomeadamente: Canidelo, UF de 

Santa Marinha e São Pedro da Afurada, Oliveira do Douro, Avintes, União de Freguesias 

de Sandim Olival Lever e Crestuma (UF-SOLC). A sul faz fronteira com os municípios 

de Santa Maria da Feira e Espinho (que também integram a Área metropolitana do Porto) 

e a oeste é banhado pelo oceano Atlântico em toda a sua extensão latitudinal, 15 km de 

orla costeira através de 5 freguesias (6 , antes de 2013). É um território muito heterogéneo 

no que diz respeito à sua composição geográfica, no qual se podem destacar três orlas ou 

                                                           
6 Fundação Calouste Gulbenkian (1994); Guia de Portugal, Entre Douro e Minho I- Douro Litoral 

(3ª edição). Gráfica de Coimbra 

 
7 Sistema de Referência cartográfico: PT-TM06/ETRS89 GaiaUrb, CAOP 2013, Janeiro 2016 
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faixas: a marítima, a interior e a ribeirinha. É na orla interior, rodeado tanto por freguesias 

da orla marítima, como da orla ribeirinha, que se encontra o seu maior centro urbano e 

populacional, pertencente à UF de Mafamude e Vilar do Paraíso. 

 

 

Dos 302.295 habitantes gaienses 52 422 vivem na UF de Mafamude e Vilar do 

Paraíso, a freguesia mais populosa. As restantes freguesias mais populosas são também 

as menos distantes desse principal centro urbano, por ordem descendente: UF de Santa 

Marinha e São Pedro da Afurada, Canidelo, Oliveira do Douro e UF de Gulpilhares e 

Valadares. As restantes freguesias variam entre 1 dezena e 2 dezenas de milhar de 

habitantes.  

Relativamente à distribuição de géneros da população, o concelho de Vila Nova 

de Gaia apresenta uma percentagem de aproximadamente 52% mulheres e 48% homens. 

Esta tendência verifica-se na larga maioria das freguesia. A maior diferença de entre sexos 

Fig. 3 - Mapa de Vila Nova de Gaia (fonte: Gaiaurb) 
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é a da UF de Mafamude e Vilar de Paraíso, 46,5% são homens e 53,5% são mulheres. Na 

figura abaixo pode-se ver a pirâmide etária do concelho, organizada também por sexos  

 

 

Fig. 4 - Gráfico Pirâmide Etária de Vila Nova de Gaia (Fonte: Gaiaurb --

http://www.gaiurb.pt/geoportal2/AtlasDigital/Indicadoresurbanos/demografia/dem_dem_b.html) 

 

No que toca à atividade laboral, a percentagem de população economicamente 

ativa regista os 50% na generalidade do concelho e varia entre  os 47% e 53% nas 

freguesias, sendo a menor a UF-SOLC e a maior a UF de Santa Marinha e São Pedro da 

Afurada. O setor de atividade predominante é sem dúvida o terciário, no qual a maioria 

da população de todas as freguesias se emprega. O menos predominante é vincadamente 

o primário, sendo que nem 1% da população de nenhuma freguesia se dedica 

profissionalmente a esse setor.  

Relativamente ao setor secundário existem diferenças que merecem ser analisadas 

e que podem ser visualizadas na tabela 1. As freguesias com menos população empregada 

no setor industrial e mais no setor dos serviços são: Canidelo, Madalena, UF de 
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Mafamude e Vilar do Paraíso, Oliveira do Douro, UF de Santa Marinha e São Pedro da 

Afurada – todas elas, como referido, freguesias muito próximas ao principal centro 

urbano da cidade, onde a ocupação terciária é a maior de todo o concelho. Em contraste, 

as freguesias de Avintes, UF de Grijó e Sermonde, UF de Serzedo e Perosinho, UF de 

Pedroso e Seixezelo e as UF-SOLC são as que têm mais população ativa no setor 

secundário, sendo que a UF -SOLC regista a maior proporção (42%). Olhando para o 

Mapa das Zonas e Parques Empresariais constante no Plano Diretor Municipal8 (PDM) 

percebe-se que quase todo este grupo de freguesias tem um Parque Industrial no seu 

território, no entanto o da UF-SOLC ainda está previsto, o de Olival é muito pequeno e 

Vilar do Paraíso tem um enorme em comparação com outros tantos. Talvez a crescente 

industrialização do concelho ajude a explicar estes valores díspares, mas porquê nestes 

territórios? Geograficamente são dos mais afastados, mais a sul, mais distantes do centro 

urbano.   

Ainda muito importante referir que existem freguesias que em 2011 tinham uma 

taxa de desemprego superior à de trabalhadores no setor industrial. Talvez agora não 

sendo que há registo de desenvolvimento económico a nível de emprego e da redução do 

desemprego9.   

                                                           
8 Sistema de Referência Cartográfico PT-TM06/ETRS89, GaiaUrb, Plano Diretor Municipal, Dezembro 

2012 
9 Assim consta no relatório Norte estrutura da CCDRN (Outono 2017), no qual Vila Nova de Gaia aparece, 

em igualdade com Guimarães, como o 3º município mais exportador da zona norte e no grupo dos 

municípios que asseguram 50% das exportações da região. O que Gaia mais exporta são Máquinas e 

Aparelhos; Material elétrico, Plásticos, e Bebidas alcoólicas. Este último é o produto mais exportado no 

município, maior exportador do produto na zona norte (60%), porém tem pouco peso na totalidade das 

exportações da região (2,7%). Daqui percebe-se que o álcool e o vinho do porto continuam a deter 

importância económica para o concelho, tendo gerado 558,6 milhões de euros. A par com o vinho está o 

vidro que gerou 235,4 milhões de euros e representa de 1,2% das exportações. Dos 50 grupos empresariais 

que mais exportam, 7 sociedades são de Vila Nova de Gaia.  
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Assim, passo a atentar nos níveis de escolarização (tabela 2). As taxas de 

analfabetismo variam entre os 2,08%  (UF de Mafamude e Vilar do Paraíso) e os 4,17% 

(São Félix da Marinha), sendo que há casos de freguesias isoladas cujos valores seriam 

maiores, chegando a atingir os 5%. A taxa de pessoas sem escolaridade (não 

necessariamente analfabetas) tem mais peso, variando entre os 5,84% e os 8,35%.  

É legível que as freguesias cuja população é mais escolarizada (maiores taxas de 

Ensino Secundário de Ensino Superior) registam simultaneamente valores menores no 

ensino primário, nas taxas analfabetismo e de nenhum nível de escolaridade. Em 

contrário, as freguesias que registam menor conclusão de níveis de escolarização altos, 

50,47% 0,44% 25,82% 73,74% 17,92%

Arcozelo

Avintes

Canelas

Canidelo

Grijó e Sermonde

Gulpilhares e 

Valadares

Madalena

Mafamude e Vilar 

do Paraíso

Oliveira do Douro

Pedroso e Seixezelo

São Félix da 

Marinha

SOLC

Serzedo e 

Perosinho

Santa Marinha e S. 

P. da Afurada

Vilar de Andorinho

Vila Nova de Gaia

51,19% 0,58% 17,03% 82,39% 18,25%

49,57% 0,24% 24,28% 75,48% 21,20%

47,78% 0,51% 42,75% 56,74% 17,24%

49,57% 0,55% 39,45% 60,00% 20,19%

49,71% 0,51% 34,97% 64,52% 17,99%

50,51% 0,26% 31,01% 68,73% 16,98%

50,88% 0,18% 17,54% 82,28% 13,45%

50,01% 0,19% 22,76% 77,05% 19,66%

50,62% 0,55% 25,51% 73,93% 15,39%

49,15% 0,34% 23,69% 75,97% 16,94%

52,37% 0,75% 19,93% 79,32% 17%

47,47% 0,78% 37,06% 62,16% 18,72%

49,15% 0,38% 35,04% 64,58% 21,32%

53,30% 0,32% 30,43% 69,25% 14,47%

Atividade económica

Pop. Econom. Setor primário Setor secundário Setor terciário Desempregada

52,17% 0,76% 28,24% 70,99% 16,07%

Tabela 1 - Distribuição de atividade económica do concelho de Vila Nova de Gaia. Fonte: Censos 2011 



 

52 

são as que apresentam valores mais elevados na frequência do 1º ciclo, taxas de 

analfabetismo e de nenhuma escolaridade.  

Quais são estas freguesias? As mais escolarizadas são as cuja população está 

empregue maioritariamente no terceiro setor; as menos escolarizadas são as que a 

população está empregue maioritariamente no 2º setor. Assim, desenham-se dois grupos, 

o mais escolarizado e terciário e o menos escolarizado e industrial. 

E quais são as freguesias que se encaixam nesses grupos? No primeiro que foi 

descrito estão: UF de Mafamude e Vilar do Paraíso, Canidelo, UF de Santa Marinha e 

São Pedro da Afurada. No segundo: Avintes, UF de Grijó e Sermonde, UF de Pedroso e 

Seixezelo e SOLC.   

Se atentarmos no mapa do concelho (figura 3) nota-se que parece existir uma 

relação para além da relação entre o nível de escolarização e a atividade económica, 

também se denota uma relação entre a  sua localização geográfica. As freguesias cujos 

habitantes têm maior escolarização e trabalham no setor terciário estão no centro urbano 

ou são cercanias do mesmo. As outras, com menores níveis de escolarização estão mais 

distantes, no sul do município, entre a orla central e ribeirinha do concelho.   

Entre essas o caso que desperta particular atenção é o da UF-SOLC, a única união 

de 4 freguesias através do RATF que a veio a tornar no maior território do concelho (área 

de 13,3 km) e com menor densidade populacional (502 hab/km2) e simultaneamente a 

que está no extremo sul do concelho. É curioso que cada uma das freguesias da SOLC 

tinha uma população aproximadamente equivalente e que atualmente é a freguesia com 

mais população empregue no setor secundário e que regista a maior proporção de pessoas 

com o 1º ciclo concluído. Sandim tinha a maior taxa de analfabetismo de todo o concelho. 

Geograficamente as SOLC estão no extremo sul do município, o mais distante do 

centro urbano de Gaia e Porto, pelo que é inevitável perguntar: Porque é que o concelho 

mais distante é o menos escolarizado? Porque é que é o que tem mais população ativa no 

setor secundário? Serão as SOLC um território desfavorecido em relação a Vila Nova de 

Gaia e suas freguesias? Se sim, pode ser explicado, em parte, pela distância geográfica e 

uma menor mobilidade? Haverá algum panorama de desigualdade? Se sim, o mesmo 

acontece nas dinâmicas culturais? A leitura dos dados trouxe-me ao levantamento destas 
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perguntas, e talvez o facto de as ter, justifica a escolha das SOLC como objeto empírico 

, no entanto impõe-se a necessidade de um debruçar sobre a vida cultural das freguesias 

para averiguar, para além dos dados socioeconómicos, as dinâmicas culturais do 

território. 

 

 

3.2. Analise aos sítios online das freguesias de Vila Nova de Gaia 

Foram realizadas análises aos sítios online de todas as freguesias de Vila Nova de 

Gaia, procurando informação sobre a sua realidade cultural. Os sítios foram visitados uma 

primeira vez em Março de 2017, uma segunda vez em Novembro de 2017 e uma terceira 

em Agosto de 2018 (Anexo I). Os dados recolhidos da pesquisa foram sendo listados e 

encaixados em 4 categorias: Equipamentos Culturais, Coletividades, Eventos e 

1º ciclo 2ºciclo 3ºciclo

Oliveira do Douro

Pedroso e Seixezelo

São Félix da 

Marinha

SOLC

Serzedo e 

Perosinho

Santa Marinha e 

S.P. Afurada

Vilar de Andorinho

Vila Nova de Gaia

Escolaridade

Arcozelo

Avintes

Canelas

Canidelo

Grijó e Sermonde

Gulpilhares e 

Valadares

Madalena

Mafamude e Vilar 

do Paraíso

29,30% 10,27% 16,50% 16,51% 0,90% 16,27% 7.06% 3,20%

26,68% 9,99% 16,91% 17,81% 0,91% 19,31% 6,13% 2,26%

29,96% 13,09% 18,88% 17,41% 0,79% 10,14% 7,52% 3,01%

37,84% 12,43% 16,43% 14,30% 0,79% 9,39% 6,69% 2,13%

33,66% 11,79% 16,56% 14,53% 0,79% 12,13% 8,35% 2,19%

34,15% 11,12% 14,95% 16,01% 0,83% 13,13% 7,60% 2021%

30,50% 8,06% 13,85% 15,13% 1,02% 20,01% 8,26% 4,17%

23,90% 9,15% 16,72% 18,75% 1% 22,56% 5,84% 2,08%

32,67% 11,22% 16,53% 16,69% 0,73% 12,04% 6,82% 3,30%

26,59% 9,51% 15,71% 16,76% 0,93% 20,19% 7,46% 2,85%

29,76% 9,17% 15,27% 16,16% 0,60% 18,07% 7,19% 3,78%

27,07% 9,86% 16,80% 17,84% 1,17% 17,43% 7,01% 2,82%

35,87% 12,20% 16,12% 14,31% 0,61% 10,82% 7,83% 2,24%

9,34% 7,03% 4,10%

28,11% 11,18% 17,58% 18,73% 1,06% 12,46% 7,62% 3,26%

Ensino Secundário Ensino pós-sec. Ensino Superior Sem escolaridade Taxa de Analfabetismo

25,71% 8,87% 14,67% 17,25% 0,94% 22,17% 7,40%
2,99%

36,17% 12,47% 16,42% 13,84% 0,63%

Tabela 2 - Distribuição dos níveis de escolaridade de Vila Nova de Gaia. Fonte: Censos 2011 
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Organizações do Tecido Social. Conta-se como categoria a Agenda Cultural Gastos com 

Cultura e outros. 

Nestas foi agregada informação ampla e diversa no que às dinâmicas culturais de 

cada território de freguesia concerne. Assim, e dada a heterogeneidade dos dados 

inseridos nas próprias categorias,  afigurou-se como necessária a geração de subcategorias 

representativas do tipo de equipamento/evento/instituição. De forma a obter perceção 

macro e quantitativa e uma possibilidade de leitura mais clara registou-se o número de 

ocorrências dos elementos em cada categoria, resultando na estruturação de uma tabela 

(ver anexo II) organizada numa síntese numérica dos dados recolhidos, dando aso às 

subcategorias referidas. Passo a explicitar as categorias, subcategorias e o âmbito que 

cada uma delas abrange.  

Dentro do grupo Equipamentos culturais surgiram as seguintes categorias: Museu, 

Auditório, Centro Cultural/Arquivo e Biblioteca. Assim foi por terem sido o único tipo 

de equipamentos encontrados e mencionados nos websites. Isto contrasta um pouco com 

uma tabela recolhida das bases de dados da Gaia Urb (ver anexo III), que além destas 

mencionadas também considera: Salas de Congressos, CineTeatro, Cinemas, 

Monumentos. Infelizmente, como se pode ver, não é possível realizar uma leitura acurada 

desse gráfico uma vez que as escalas de cores são praticamente indistinguíveis entre si. 

 Relativamente aos Monumentos, nenhum destes foi encontrado com referência a 

uso de índole cultural nesta pesquisa e por isso não foram considerados como um dado 

de natureza cultural. Claro que os monumentos têm valor de património e claro, cultural, 

porém não encontrei nenhuma alusão ao uso para fins de cultura, somente religioso, dos 

monumentos. Também é importante referir que só se incluíram os elementos que as 

próprias freguesias listam como equipamento cultural. Existem duas delas que incluem 

os espaços das coletividades locais, outras só aqueles que existem sob a alçada da junta 

ou da câmara. Outras, nenhuns.  

É importante referir que a classificação do que é um equipamento cultural é algo 

que não reúne consenso, pois diferentes entidades consideram diferentes equipamentos. 

Sabe-se que o associativismo cultural popular é um ator nesse processo e é frequente que 

as associações detenham equipamentos culturais que não estão contabilizados ou 
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levantados. As coletividades qualificam o território com “microestruturas variadas”, o 

que pode indiciar “processos de desenvolvimento local sustentável (ICS.CIES.FLUP, 

2014: 174). 

Na maior parte dos casos o seu ror de equipamentos culturais não consta em  

estatísticas. As estatísticas do setor cultural são um problema para o próprio setor, uma 

vez que os dados disponíveis apresentam imensa disparidade e falta de coesão desde o 

nível regional ao internacional, algo que aliado a diversas conceções terminológicas torna 

a informação disponível dispersa e incompleta, não se sabendo ao certos quantos 

equipamentos culturais existem (idem, ibidem: 174). Nesta linha de pensamento e 

segundo o relatório:  

 

“Neste sentido, torna-se prioritário um levantamento mais exaustivo dos 

equipamentos públicos e privados com fins e/ou usos culturais existentes no 

território nacional, de forma a caracterizar as suas tipologias jurídicas (público, 

privado, terceiro sector, organismos descentrados da administração pública, 

tutelados pelo poder local, etc.); a sua filiação em redes; a sua missão institucional 

e a sua cultura organizacional; as suas ligações à comunidade envolvente; o seu 

grau de internacionalização; as suas valências técnicas; entre outras dimensões, e 

que permita a sistematização de panoramas comparativos entre Portugal e os 

restantes países da União Europeia”.   

 

Na categoria coletividades formaram-se as seguintes subcategorias: Teatro, 

Associações Recreativas, Rancho, Musical, Juvenil, Centro Cultural/Arquivo, Dança, 

Cultural. Claro que, por exemplo, se tivesse encontrado uma organização cuja missão era 

a promoção do cinema teria originado a subcategoria cinema. Assim estas subcategorias 

originaram-se conforme as missões e orientações expressas pelas instituições 

inventariadas. Tal escrutínio foi feito por associação – pela atividade que o nome da 

coletividade, refere, por exemplo, o Rancho Folclórico de Perosinho, muito 

provavelmente tratar-se-á de um Rancho Folclórico. E também mediante consulta na 

internet, na larga maioria dos casos através dos perfis Facebook ou de sítios dedicados à 

informação fiscal de organizações e muito raramente de sítios próprios.  Tal foi feito com 

o intuito de reduzir o desconhecimento quanto aos âmbitos das associações.  
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A subcategoria Teatro surge linearmente e refere-se a coletividades vocacionadas 

para a atividade teatral. Já Associações Recreativas é a que abrange mais elementos e 

surge por força também da nomenclatura, pois numa variedade tão grande de associações 

do género sabe-se que cada qual terá orientações distintas. Algumas focadas nalguma 

prática cultural específica, dependendo do tipo de recursos ou orientações específicas que 

têm ou tinham à época da sua fundação. Ou seja, ainda que algumas (a maioria) se 

denomine de Cultural, Recreativa e Desportiva nem sempre a sua atividade abrange todos 

esses pontos. Não consegui especificar o âmbito de todas, por falta de informação 

existente (posto isto, nem se sabe se ainda existem e se mantêm atividade) e pode 

acontecer que algumas nem se dediquem à cultura como a concebo nesta investigação. 

No entanto, as missões visíveis são idênticas, trazer ocupações e atividades à população 

sob a forma de cultura, recreação ou desporto. Há por exemplo Associações do género 

que se dedicam ao Teatro, mas também a outras atividades, por isso não as posso inserir 

na categoria teatro, por não ser sua missão única e exclusiva. Tal só seria possível num 

conhecimento a posteriori da realidade cibernética.  

Há duas subcategorias que podem gerar alguma confusão e por isso convém 

explanar uma antes da outra. São elas Rancho e Musical.  À primeira vista poderia dizer-

se que estas poderiam ser só uma, Musical, pois os Ranchos Folclóricos são também 

grupos musicais. Porém e apesar disso, um rancho folclórico é um grupo com uma missão 

etnográfica, personificada no trajar, no dançar e na representação de práticas e símbolos 

identitários, sociais, económicos de outros tempos. O próprio termo folclore acarreta todo 

um património e uma carga simbólica ao nível da cultura, como maneira de estar e de 

criar arte. Ou seja, é uma prática que extravasa a componente musical, pelo que não me 

pareceu coerente cingi-la a esse escopo. Depois a criação de grupos e ranchos folclóricos 

tem uma histórica muito particular em Portugal, desde as políticas estetizantes do Estado 

Novo até ao advento e consolidação da democracia, pelo que é muito comum a existência 

de grupos folclóricos nos territórios na faixa litoral urbana portuguesa (Castelo-Branco e 

Branco, 2003:17) , onde se inclui o município Gaiense, no qual se contam 19 organizações 

do género. Assim, achei importante distingui-los de outros grupos essencialmente 

musicais. 
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Na subcategoria Musical inserem-se grupos dedicados a esse tipo de prática 

configurados sob a forma de tunas, academias, fanfarras, coros, filarmónicas, orfeões. 

Claro que muitos destes grupos podem reportar para patrimónios e símbolos identitários 

outros, porém a sua expressão artística é essencialmente musical, pelo que não se afigurou 

necessário distingui-los através de subcategorias específicas. Apesar de haver alguma 

variedade nestes grupos, noto que não encontrei organizações musicais dedicadas a 

géneros musicais específicos como: jazz, clássico, rock. Talvez essa oferta possa ser 

encontrada no seio das organizações que além da prática também oferecem formação 

musical.  

A categoria Juvenil refere as associações que se intitulam como tal e que têm 

missão de alguma forma, mais ou menos declarada, cultural. As associações juvenis são 

como que um ramo do associativismo. Digo isto por existirem organismos de gestão, 

secretariados, federações e programas de financiamento concebidos só para associações 

Juvenis.(IPDJ, FNJ, Eramus+, InovContacto, etc) 

De seguida aparece a categoria Centro cultural/arquivo que engloba as 

organizações cuja missão é a divulgação e preservação do património histórico do seu 

território. Funcionam como centros de documentação e de difusão de conhecimentos.  

Surge a Dança no que toca às coletividades vocacionadas a essa arte. E por fim 

cultural para as organizações que manifestamente se assumem como culturais e cuja 

pretensa é o fomento e dinamização cultural. Claro que sob diversas formas entre si.  

Vista a categoria das coletividades segue-se a categoria dos eventos, dentro da 

qual identifiquei 10 subcategorias: Festival, Romarias, Conferência, Festa temática, 

Teatro, Musical, Exposição, Musical, Semana Cultural, Dança, Cinema.  

Romarias é a categoria no grupo dos Eventos que regista mais ocorrências. As 

Romarias são as festas religiosas (algumas já de origem pagã) , onde para além dos rituais 

relativos à religiosidade cristã há toda uma organização de animação musical e de 

atividades ligadas a vários tradições (jogos tradicionais, procissões, feiras, entre outros).  

Na subcategoria festival estão variados tipos de festivais, que podem ser musicais, 

de folclore, de fotografia. Um festival é um evento com uma durabilidade maior (desde 

um dia até meses, sendo no último caso distribuído pelo tempo, como por exemplo o 
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Festival Cale-se, Festival fest’teatro) e é um evento com dimensão e importância 

assinalável, não só pelo fomento territorial mas também para os responsáveis pela sua 

organização.  Aqui podem constar eventos de por exemplo teatro que saiam dessa 

categoria para nesta se inserirem, por precisamente serem um festival. Alguns poderão 

ser festivais internacionais.  

A subcategoria conferências remete para congressos ou ações de formação com o 

fim de comunicar ou transmitir um determinado tipo de conhecimento. A subcategoria  

Festa Temática  não se refere a festivais, mas sim a eventos que envolvam uma atividade 

comercial ou gastronómica, por norma dedicados a um produto ou costume local,  que 

em muitos casos o apelida (Feira do fumeiro, Festa da broa). Muitos envolvem as 

coletividades que se fazem representar de alguma forma. Todas estas festas são 

caracterizadas por conterem momentos de animação, na maioria dos casos, musical. Por 

vezes protagonizadas por conjuntos musicais de algum género e noutros casos pelos 

grupos musicais e folclóricos do próprio tecido social. As feiras medievais também 

entram aqui, apesar de nesta análise só ter encontrado uma, a de Vilar do Paraíso. Penso 

que estas têm vindo a estar muito em voga nos últimos tempos, por serem um dínamo de 

atividade económica e envolvimento das organizações do tecido social10.  

A seguir apareceu teatro referente a eventos desse género, tal como acontece com 

a subcategoria musical. A par com Exposição a qual se refere a diversos tipos de exibições 

organizadas além do escopo museológico. Presentes estão também os eventos que se 

subcategorizam como Musical, Teatro, Dança, Cinema. Poderão ter conceitos e 

programações diversas.  

Semana Cultural. As atividades dos eventos desta subcategoria talvez a possa 

tornar algo idêntica à Festa temática, porém não se organiza em torno de um produto 

artístico e envolve uma maior diversidade de práticas culturais. Também a própria 

nomenclatura justificou a pertinência de as distinguir.   

                                                           
10 http://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/feiras-medievais.pdf consultado a 2 de 

Maio de 2017  

 

http://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/feiras-medievais.pdf
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Há ainda a categoria gastos com cultura relativo aos orçamentos nesta área. Para 

obter essa informação consultaram-se, na parte da despesa nos orçamentos de cada 

freguesia, os gastos relacionados com a cultura e atividade cultural. A maioria apresenta 

dados desatualizados, umas mais do que outras. Outro grupo é o da Agenda cultural,  que 

se prende em saber se estes sites tem agenda e se de facto está funcional. 

Na tabela síntese (Anexo II) não constam as categorias gastos com cultura e 

outros, uma vez que estas não geraram unidades mensuráveis. Para aceder aos gastos com 

cultura consultaram-se os Planos e Orçamentos de cada freguesia, porém nem sempre 

estes estavam atualizados.  

Na categoria outros inseriram se informações várias , sendo transversal a todas o 

assinalar se estas disponibilizavam ou não os planos e orçamentos atualizados.  

A internet ao apresentar a vida cultural destas autarquias representa parte da sua 

realidade  (Albuquerque, 2011) . Sei que há integrantes que faltam, que não são captados 

e transpostos virtualmente. Não sei os motivos, poderiam ser vários mas indagá-los não 

se afigura nos horizontes direção desta exploração. Há sites mal construídos com 

informação desatualizada. Há uma autarquia que não tem site. Como alguns sítios estão 

desatualizados há eventos que não constam lá. Há eventos que não são divulgados pelos 

sítios oficiais e são divulgados por outros meios (Facebook, físico). Há eventos que só 

têm divulgação física. 

A tabela sumária quantitativa (Anexo II) permitiu ter um desenho da quantidade 

das tipologias de coletividades e eventos existentes em cada freguesia. Com a ajuda desta 

foi possível chegar a uma tabela síntese para cada categoria em questão, a partir da sua 

análise poderá traçar-se uma caracterização das dinâmicas culturais em Vila Nova de 

Gaia.  
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Vila Nova de Gaia  

Equipamentos culturais Predominância de auditórios, muitos não 

listados oficialmente; 

Agenda cultural e eventos Ausência de agendas culturais 

atualizadas; Nem todos os eventos são 

publicitados online; maior incisão de 

eventos no Verão; Predominância de 

Festas Populares/Romarias e Festas 

Temáticas. Algum Teatro.  

Organizações do tecido social Maior presença de Coletividades da 

categoria Rancho, Recreativa e Musical. 

Gastos com cultura Entre 10 mil euros e 90 mil euros.  

Outros Planos e Orçamentos desatualizados 

Tabela 2 - Caracterização síntese dos sítios online das juntas de freguesia de Vila Nova de Gaia 

Em termos de equipamentos culturais existe uma fraca listagem ou perceção dos 

mesmos, havendo na maioria das freguesias nenhum equipamento assinalado. Ainda 

assim pode-se dizer que há uma predominância do tipo de equipamento Auditório, não só 

pelas ocorrências mas também pela ciência de que , por norma, as infraestruturas tuteladas 

pelas juntas de freguesia , as instalações das coletividades e de paróquias não são 

contabilizadas ou não estão levantadas (ICS.CIES.FLUP, 2014: 174). 

A existência de agendas culturais funcionais é parca. Só 1 sítio tem uma agenda 

funcional, as restantes não existem ou estão desatualizadas. Veja-se o exemplo da de 

Oliveira do Douro que só funciona do presente para o passado e na sua navegação 

ocorrem saltos temporais enormes.  

No que aos eventos respeita fica evidenciado que aqueles que mais existem são 

do tipo romarias, também conhecidos como festas populares. Celebram-se em 

homenagem a um santo/a ou padroeiro/a de um determinado local ou lugar, 

maioritariamente durante o verão. São também conhecidas como Festas Populares. 

Muitas terão origens pagãs anteriores à catolização do território português. Acontecem 

em todo o concelho, principalmente no período do verão. Nesta incursão exploratória 

contaram-se 54 romarias, menos 26 do que uma lista disponibilizada online pela CMG11.   

                                                           
11 http://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/outras-festas-religiosas.pdf consultado a 2 de de 

Maio de 2017  

 

http://www.cm-gaia.pt/fotos/editor2/outras-festas-religiosas.pdf
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De seguida, os outros eventos que se destacam são as festas de verão ou festas 

temáticas que, como o nome refere, acontecem no período do estio. Tal contribuiu para 

caracterizar a categoria de eventos como mais incidente no verão, ainda que não deixem 

de haver algumas exceções, principalmente no que toca a eventos de teatro, fotografia e 

outros.  

Sobre os agentes culturais do território está patente que esses são as coletividades 

das várias índoles subcategorizadas. Em todas as freguesias, exceto na UF de Mafamude 

e Vilar do Paraíso, os únicos agentes culturais que constam nesta análise são 

coletividades, ou seja são necessariamente os principais dada a sua exclusividade. Só na 

freguesia onde é a sede do município se encontram instituições não voluntárias de índole 

cultural . O tipo de coletividades que mais se encontra é do tipo musical, rancho folclórico 

e associação recreativa.   

Relativamente aos gastos com cultura há, neste parâmetro, uma divisão das 

freguesias. Não incluindo as que não contêm esta informação , constata-se que algumas 

freguesias, principalmente as que apresentam os orçamentos mais atuais, veiculam os 

gastos como transferência corrente ou de capital para as coletividades através da 

celebração de protocolos ou acordos de colaboração. Outras criam despesas através da 

comparticipação financeira na organização de eventos. Estes apoios variam anualmente 

entre os 30 mil euros e os 90 mil euros.  

No campo outros, foi-se procurando captar a atualidade dos planos e orçamentos. 

Pode-se constatar que 8 freguesias não os têm atualizados, sendo que 3 são do ano de 

2017. As restantes, de 2016 a 2012. Por outro lado, 6 sítios apresentam o Plano e 

Orçamento para o atual ano de 2018. 

Através desta análise consegue-se caracterizar Vila Nova de Gaia como um 

concelho com mais ligações à cultura popular e, em parte, tradicional, com grande 

ocorrência de manifestações dessa índole. Ora pelas festas e romarias populares, ora pelas 

festas temáticas que além da animação cultural, envolvem algum artesanato e exposições 

gastronómicas levadas a cabo pelas coletividades do território. 12 

                                                           
12 A análise ao sítio da CMG revela uma textura diferente da duas suas freguesias. Transparece 

um maior reconhecimento dos equipamentos culturais ligados a uma vertente da cultura mais legitimada. 
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As próprias coletividades também participam na consumação deste tipo de 

atividade cultural. Isto por integrarem o universo do MAP e pela sua predominante 

tipologia de ranchos folclóricos e de musical, porque estas últimas (as fanfarras e 

conjuntos filarmónicos) também participam nas romarias.  

Esta análise perspetivou os universos das práticas culturais e o universo dos 

agentes culturais mediadores de um território de freguesia. Tendo reparado que as 

coletividades se afiguraram como as principais organizações culturais do território, abriu-

se o caminho para uma análise mais profunda e cuidada à realidade vivida por estas 

organizações. Também se evidenciou que a larga maioria das coletividades culturais não 

tem websites e que há pouca informação disponível sobre estas.  

Diante de um universo 94 coletividades culturais decidi incindir a minha pesquisa 

sobre as da UF-SOLC. Para além do conhecimento sociodemográfico particular que esta 

UF levantou, o seu website deu aso a mais interrogações.  

Ainda que o site esteja muito bem estruturado, navegável e visualmente agradável, 

está desatualizado há um ano. Não tem referências aos seus equipamentos culturais, sendo 

que em Sandim existe uma Biblioteca Pública. O último Plano e orçamento é de 2015. 

Esta UF acolhe 16 coletividades culturais, o maior número de todo o concelho. Talvez se 

perceba tal número à luz do facto de ser uma união de 4 freguesias e que se torna curioso 

pensar como serão as lógicas de funcionamento deste espaço que recentemente se tornou 

o espaço comum de 4, que outrora eram freguesias per se. 

 

 

 

 

 

                                                           
Tal não significa que a cultura popular e o associativismo não sejam um vetor da ação política da CMG, 

ele é, como se sabe pelo aumento da despesa orçamental e pelas tomadas de decisão de apoiar 

financeiramente algumas coletividades. O propósito de apoiar o associativismo é expresso nas Opções de 

Plano do município.  

 



 

63 

União de Freguesias de Sandim, Olival, Crestuma e Lever ( UF-SOLC - 

http://www.uf-solc.pt )  

Equipamentos culturais Biblioteca de Sandim não é referenciada; 

Agenda cultural e eventos No separador ‘notícias’ constam eventos 

e acontecimentos (não necessariamente 

culturais) 

- Anima Rio Crestuma; 

- Festa de Verão de Olival; 

- Festa das coletividades de Sandim; 

- Festas de Verão de Lever; 

- Feira do Fumeiro na União das 

Freguesias (1ª edição em 2015); 

  

Organizações do tecido social - Academia Musical de Santa Maria de 

Sandim; 

- Associação Cultural Casa da Eira; 

- Teatro Amador de Sandim;  

- Associação Recreativa e Cultural Santa 

Isabel;  

- Danças e Cantares de Santa Maria de 

Olival; 

- Fanfarra R. C. de Olival; 

- Rancho Regional de Olival;  

- Banda Musical Leverense;  

- Grupo Folclórico de Santo André de 

Lever;  

- Fanfarra de Lever;  

- Rancho Folclórico de Lever;   

- Grupo Coral Vozes Esperança; 

- Rancho Folc. Etn. Sta. Marinha de 

Crestuma;  

- Recordar Melodias – Ass. Rec. e Cul. de 

Reformados;  

- Sociedade Filarmónica de Crestuma;  

- Rancho Folc. Juventude Marcha 

Crestuma; 

- Associação Crastumia;   

Gastos com cultura 33.000.00€  orçamentados como despesa 

em “Materiais de educação, cultura e 

recreio”, “Festa de Verão” e 

“Associações Desportivas, Culturais e 

Recreativas  em 2014; 

Outros Plano e orçamento desatualizado desde 

2015  

Tabela 3 - Análise ao website da UF-SOLC. Fonte: http://www.uf-solc.pt 

http://www.uf-solc.pt/
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Tal justifica que se foque o nível da análise na realidade da UF-SOLC a qual 

apresenta menores níveis de qualificação escolar e que, simultaneamente, é a maior de 

todo o território, regista menor densidade populacional, e é a única União de Freguesias 

do concelho. Este motivo prende-se com uma questão sociológica interessante, é uma 

localidade em processo de mudança administrativo que agremia 4 freguesias, 4 

identidades territoriais e suas idiossincrasias, com relações de vizinhança próprias numa 

existência de séculos num contexto macro de globalização e sociedade em rede – Como 

funcionam as redes do tecido associativo e autárquico desta União de freguesias? Terá de 

alguma forma a mudança administrativa influenciado o funcionamento destas redes e seus 

nós? Como funcionam? Quais são as relações entre os agentes culturais? E entre estes e 

as autarquias locais? Haverá mais equipamentos culturais para além dos que aparecem na 

internet? Quais as condições materiais das coletividades? Qual o seu papel na rede local? 

3.3 Políticas culturais do município de Vila Nova de Gaia 

Vila Nova de Gaia é um município que visa o Investimento inteligente e o 

Desenvolvimento Sustentável, segundo dez princípios da Agenda de Desenvolvimento 

Sustentável de Vila Nova de Gaia. Estes são inspirados na Agenda das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento, que compila metas a alcançar até 2030 no âmbito de um 

desenvolvimento sustentado.  

O município “assumiu a necessidade de criar um consistente quadro concetual que 

balize as suas ações e medidas “ (Grandes Opções de Plano 2018). Citando o mesmo 

documento os dez princípios da Agenda de Desenvolvimento Sustentável de Vila Nova 

de Gaia são: 

“1. Educar: Assegurar oportunidades de aprendizagem e uma educação de 

qualidade, 

bem como estratégias de formação ao longo da vida. 

2. Cuidar: Contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde para todos, cuidados 

primários, paliativos e continuados. 

3. Promover: Aplicar políticas eficazes de emprego e de investimento, bem como 

de 

promoção das capacidades e da formação. 

4. Inovar: Promover intervenções na área da inovação social para as pessoas. 

5. Criar: Garantir o acesso à cultura, ao lazer e ao desporto para todos. 

6. Proteger: Assegurar o cuidado pela Natureza e pelo bem-estar de todos. 
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7. Relacionar: Fortalecer a cidadania, as parcerias e os laços da sociedade civil. 

8. Informar: Promover políticas de transparência e acesso pleno à informação. 

9. Crescer: Assegurar um desenvolvimento económico estrutural e sustentável. 

10. Integrar: Promover uma política integrada para a mobilidade.” (GOP, 2018) 
 

No âmbito desta dissertação o ponto de enquadramento será o número 5. O 

princípio que se foca diretamente na cultura, ainda que de mãos entrelaçadas com o lazer 

e o desporto, e que de certa forma também parece transparecer os princípios de política 

cultural do governo português: o acesso universal à cultura. O que refere a agenda sobre 

este princípio? 

Reconhece as pressões do mundo de hoje e articula como essencial direito, o 

garante a momentos de lazer, fruição e “veiculação de conhecimento” que se idealizam 

com o livre acesso à cultura, uma exigência auto proposta do atual executivo camarário. 

Para tal este propõe a “realização de acontecimentos, de índole diversa, de forma 

regular, que proporcionarão não só a dinamização social do território como serão motores 

de um concelho de Vila Nova de Gaia contemporâneo e cosmopolita” (GOP, 2018) 

 
“ Acontecimentos como o Festival Marés Vivas ou os concertos no renovado 

Jardim do Morro serão para manter, sendo, paralelamente, desenvolvido um 

programa cultural e recreativo adequado aos mais diversos públicos e faixas 

etárias da população de Gaia, quer numa lógica de projetos culturais próprios, quer 

numa lógica de projetos culturais próprios e em parceria (com enfoque para o 

prémio Soares dos Reis, publicações próprias, criação de uma rede municipal de 

equipamentos, entre outros).” 

 

Nesta ideia de garantir um acesso diverso e universal à cultura é referido que o 

associativismo é um vetor fundamental para conseguir esse objetivo “em todas as 

freguesias”. As coletividades são consideradas “estruturas essenciais da nossa identidade 

e veículos permanentes da multiplicidade identitária que nos caracteriza”. Visa-se 

integrar estas organizações na “rede social inicialmente criada entre a autarquia, o terceiro 

setor e as escolas”, numa lógica de cruzamento horizontal entre comunidade, cultura e 

educação. Mostra-se igualmente a intenção de qualificar os agentes dessa rede através de 

momentos de trabalho comutativos.  
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É referida a realização da Bienal internacional de Arte de Vila Nova de Gaia, que 

já contou com duas edições, do Festival Internacional de Música e do Festeatro. A 

autarquia desafia-se a aprofundar a organização desses eventos com instituições escolares 

e com a rede de instituições culturais do concelho. Tal afigura a necessidade de construir 

um polo-atelier de criação e distribuição para jovens artistas, o qual já tem espaço 

escolhido, um antiga fábrica que será um centro de dinamização cultural.  

O trabalho das instituições artísticas visa ser valorizado através da reabilitação dos 

seus equipamentos e da criação de condições condignas para o trabalho dos agentes 

culturais, municipais e associativos. No anterior mandato foi reabilitado o Auditório 

Municipal e tenciona-se agora a construção do Centro Cultural e de Congressos de Gaia 

e a criação de um Centro Arqueológico e a de mais um museu dedicado à história e 

património do município.  

E finalmente surge a cultura mesclada com a geografia, notório pela intenção de 

criar e reabilitar espaços verdes nos centros urbanos e na orla ribeirinha e também na orla 

costeira do concelho, numa lógica de inclusividade e mobilidade para todos. 

Ainda sobre o associativismo é referido: 

 

“Nesta esteira, a manutenção e valorização das nossas identidades e 

idiossincrasias (pela gastronomia, folclore, bandas filarmónicas, entre muitos 

outros), serão elementos centrais do trabalho a desenvolver, na senda do que foi 

feito no nosso primeiro mandato.” 
 

Este é o resumo dos principais princípios de ação cultural constantes na agenda 

referida. Noto de imediato que o associativismo é tido como a única via para a 

prossecução dos objetivos propostos ao nível do acesso universal em todo o concelho e 

não só no seu centro urbano, também nas áreas periféricas. Porém e para além das várias 

referências ao papel das coletividades regista-se que todos os eventos e planos referidos 

acontecem no centro e nenhum nas zonas mais periféricas e rurais do concelho.  

Fica em evidência o desejo de articulação entre cultura e escola, de ser feita a 

ligação entre instituições culturais, município e instituições escolares. Igualmente fica 

evidenciada a noção do potencial turístico e geográfico do concelho, percebe-se pelo 
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desejo de requalificar zonas verdes, mas também de requalificar as zonas ribeirinhas e 

manter o investimento, muito anteriormente feito, na linha atlântica do concelho.  

Nesta ideia a cultura não se mescla somente com o Desporto e o Lazer, como 

também com a educação e indiretamente, o turismo. No seguimento da ideia de 

Desenvolvimento Sustentável e inteligente o município procura compatibilizar um 

paradigma gestionário eficaz e eficiente com políticas de índole social, geradoras de 

coesão social.  

           É referido no documento Relatório de Atividades e Contas (2017: 8) que o 

município não credita as teorias sobre a ciclicidade das crises económicas, justificadoras 

de movimentos económicos conforme as conjunturas financeiras e que visiona como 

maior impulso económico “ aquele que se torna estrutural, duradouro e reprodutor” (idem: 

8). 

          Fica patente uma ideia de uma política teleologicamente social que não é ou deixa 

de ser conforme as situações económicas, paradigma que tende a secundarizar as políticas 

de coesão social não as interpretando como “fatores de coesão social, de crescimento e 

de desenvolvimento sustentável e duradouro, apenas como despesas que se fazem quando 

é possível, não quando é necessário” (idem, ibidem: 9).  

Será importante ter em conta que as políticas culturais não devem ser 

caracterizadas por: desarticulação espácio-temporal; mediatismo não transformativo; 

investimento desarticulado em infraestruturação; privilégio de determinadas práticas 

culturais em detrimento de outras; estereotipação do público-alvo (Lopes, 2007).   

Ao contrário e de acordo com o conceito de democracia cultural estas deverão 

reger-se pelos seguintes princípios: papel presente do estado “numa lógica de serviço 

publico e mercado assistido”; recusa do mercado desregulado e do arbitrário possível do 

dirigismo estatal; trabalho em rede e articulação com o terceiro setor e atores culturais; 

abdicação do poder absoluto por parte do estado, possibilitando a emergência de poderes 

autónomos do campo cultural; respostas ativas perante a solicitações de agentes; 

sustentação de direitos laborais e socias dos profissionais artísticos; abertura dos espaços 

públicos locais à estranheza (Lopes, 2007). 
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3.3.1. Percursos orçamentais e transferências financeiras 

          Tendo consultado as Opções de Plano e Orçamento entre os anos de 2012 e 2018 

no município de Vila Nova de Gaia é notório que o lugar da cultura no plano orçamental 

tem vindo a tonificar-se, registando um crescimento positivo de 1,05% do orçamentado 

de 2017 para 2018. Não havendo sido incluída no orçamento de 2013, após uma 

diminuição entre 2012 e 2014, é observável que a partir desse último ano a percentagem 

orçamental foi sempre ascendendo , indo desde os 0,36% até aos 2,87%.  A figura 6 

representa esse percurso.  

 

Sendo que umas das políticas do município é o reforço do papel do associativismo, 

parte dos orçamentos foi operacionalizado em transferências correntes e transferências de 

capital para um alargado leque de instituições. Através da análise de um documento anual 

intitulado “Subvenções e Benefícios Públicos” foi possível atentar no percurso destas 

transferências no que às instituições e associações de índole cultural concerne. A partir 

desses documentos entre os anos 2013 e 2017 pode-se realizar a seguinte leitura:  

No ano de 2013 foram subvencionadas 7 instituições ligadas à cultura, das quais 

3 são coletividades culturais e 1 pertence às SOLC. 
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Percentagem orçamentada para cultura nas Opções de 

Plano de Vila Nova de Gaia entre 2012 e 2018
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Fig. 5 - Evolução da despesa orçamentada para o setor da cultura da Câmara Municipal de Vila Nova 

de Gaia 

 

Tabela 4 - Perfil dos dirigentes associativos da UF-SOLC.Fig. 6 - Evolução da despesa orçamentada 

para o setor da cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
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No ano de 2014 foi subvencionada somente uma instituição cultural.  

No ano de 2015 foram feitas transferências para 6 instituições índole cultural, 

entre as quais 2 são associações e uma pertence ao território das SOLC. 

Em 2016 subsidiaram-se 17 instituições, entre as quais 11 coletividades e 1 das 

SOLC.  

Em 2017 foram 10 as instituições apoiadas, das quais 4 eram coletividades.  

 

Estas subvenções demonstram um claro esforço pela Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia de desenvolver a cultura do concelho tanto através das instituições mais 

legitimadas (Conservatórios, Círculos Artísticos e Teatrais do Concelho) como através 

das Coletividades. Ainda que seja de notar que há sempre uma maioria persistente de 

instituições financiadas que não são coletividades e que esta parece ser uma questão algo 

delicada, pois quais serão os critérios para subsidiar uma coletividade em prol de outra? 

Haverá algum tipo de diagnóstico informando as necessidades de todas as associações do 

concelho ou parte do relacionamento entre os atores?  

Foram 19 os apoios cedidos a coletividades culturais, ao todo para 14 

coletividades, o que quer dizer que houve coletividades que receberam mais do que um 

apoio no período compreendido. O mesmo acontece com as instituições culturais cujos 

nomes se vão repetindo ao longo dos anos. Percebe-se que estas instituições na sua 

maioria são subsidiadas para apoios às suas atividades e as coletividades são 

maioritariamente subsidiadas para melhoramentos e obras nas suas sedes.   

A finalidade mais frequente das transferências realizadas foi para a realização de 

obras nas apoios nas sedes, sendo uma ocorrência em mais de 70% dos apoios realizados. 

Os restantes foram para a realização de atividades. 

Os valores dos subsídios para realização de obras (ora de construção, ora de 

reabilitação) vão desde os 7500€ até aos 100 000 €. Já os apoios para a realização de 

atividades não ultrapassam os 20 000 €.  
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3.3.2. Percursos eleitorais 

 

Uma vez que a base de dados do Centro Nacional de Eleições (CNE) só 

disponibiliza os dados das eleições autárquicas desde as eleições de 1982, será feita uma 

leitura aos percursos eleitorais, tanto de Vila Nova de Gaia como da UF-SOLC, a partir 

desse período.  

O município de Vila Nova de Gaia só conheceu duas cores políticas na sua história 

democrática, a do Partido Social Democrata (PSD) e do Partido Socialista (PS). Até ao 

ano de 1997 só por uma vez o PSD foi o partido mais votado, nas eleições de 1985, até aí 

foi sempre o PS a conseguir a maioria relativa dos votos. A partir de 1997 o PSD deteve 

o poder camarário durante 16 anos, até 2013, sob a presidência de Luís Filipe Menezes, 

hoje acusado de Gestão Danosa por ter excedido o limite de endividamento do município 

em mais de 50 milhões (Contas de gaia 2017).  

Em 2013 o PS voltou a ser eleito, representado por Eduardo Vítor Rodrigues. Nas 

eleições de 2017 viria alcançar uma maioria absoluta histórica, tanto a nível de câmara 

como em todas as freguesias do concelho.  

A UF-SOLC terão de ser analisadas separadamente até ao ano de 2013. Nesse ano 

deu-se o RATF e desde aí duas vitórias do Partido Socialista, sendo a última como já 

referido, por Maioria absoluta em todas as freguesias.  

A Vila de Crestuma entre 1982 e 1997 conheceu sempre maiorias do PS. Desde 

esse ano até 2013 foi o PSD em coligação com o Centro Democrático Cristão (CDS) que 

obteve as maiorias nos plebiscitos.  

Na Vila de Lever a representatividade dos dois principais partidos foi mais 

dividida. O PSD ganhou as eleições de 1982 por maioria relativa, porém a partir de 1989 

(ausência de dados de 1985) o Partido Socialista ganhou consecutivas Maiorias 

Absolutas. Em 2001 o vencedor foi independente por maioria relativa, ficando o PSD 

atrás. Em 2005 o PSD conquistou a maioria absoluta que voltaria a repetir em 2009. 

Em Olival foi o Partido do Centro Democrático Social (CDS), marcando uma exceção 

nas cores políticas, que após ter ganho por maioria relativa em 1982, conquistou Maioria 
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absolutas em todos atos eleitorais entre 1985 e 1993. Em 1997 volta a ganhar, mas em 

coligação com o PSD. Essa coligação duraria até 2005, ano em que o PS ganha por 

maioria relativa, à semelhança de 2009.  

A Vila de Sandim foi a que teve resultados eleitorais mais intermitentes entre PS 

e PSD até ao ano de 2001. Desde esse ano até 2009 o PSD ganhou sempre por maioria 

absoluta.  

No entanto deve-se considerar que a exploração do percurso eleitoral serve para 

tentar contextualizar o percurso democrático destes territórios, porém não revelam muita 

informação, pois como elucidou Fernando Ruivo, nas freguesias conta mais a 

personalidade do que o partido.  

3.3.3. Programas Eleitorais de 2017 

 

Efetuou-se um levantamento de pontos que se relacionassem com políticas 

culturais nos programas eleitorais do partido vencedor, o PS, no mais recente ato eleitoral. 

Tanto a nível de Município como a nível da União de Freguesias em análise.  

Ao nível municipal as propostas eleitorais são as elencadas na Agenda para o 

Desenvolvimento sustentável 2030. Pode-se dizer que a própria agenda é o programa 

eleitoral, pelo que esclarece que os compromissos eleitorais são os mesmos que se 

identificaram no início deste capítulo (Programa Eleitoral, Eduardo Vítor Rodrigues, 

2017).  

Porém ao nível de freguesia registam-se diferenças, talvez pela especificidade do 

território ou pela não consolidação de alguns aspetos na área da cultura, que são 

naturalmente importantes de ter em conta neste estudo. Ora vejamos.  

No manifesto eleitoral a Cultura aparece, mais uma vez, em tríade com o Desporto e o 

Lazer. São apresentados vários pontos relativos à cultura que aqui destaco:  

 

• “Preservar a história de cada uma das nossas freguesias, no respeito pelas nossas 

raízes, na defesa e na preservação das nossas tradições e do nosso património 

coletivo;  

• Manter a realização do evento União em Festa (Tasquinhas/ Festa das 

Coletividades), em colaboração com as instituições da União de Freguesias,  
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• Apoiar a participação nas Marchas de São João, organizadas pela Câmara 

Municipal;  

• Apoiar a realização das marchas sanjoaninas, organizadas pelas associações de 

pais das escolas de Sandim;   

• Apoiar a realização das festas das freguesias;  

• Valorizar as diferentes artes e expressões culturais;  

• Apoiar os agentes culturais e sociais locais, através da assinatura de protocolos 

com as coletividades e instituições;  

• Incentivar os jovens ao associativismo cultural, recreativo e desportivo;  

• Promover eventos culturais, desportivos e de lazer destinados à população sénior;  

• Criar uma agenda cultural, que permita divulgar as inúmeras iniciativas e 

atividades das coletividades da União;  

• Apoiar a requalificação e manutenção do património das nossas coletividades.” 

 
Fica clara a preocupação com a cultura tradicional com a sua preservação e 

reavivamento, ora pelo princípio expresso, ora pela intenção de prestar apoio às festas das 

freguesias. O mesmo se pode dizer quando se vê que os pontos relativos ao apoio às 

coletividades, nomeadamente as intenções protocolares e a requalificação dos seus 

patrimónios. Algo que também se relaciona com a cultura tradicional uma vez que as 

coletividades carregam patrimónios muito antigos e tradicionais (Ranchos Folclóricos, 

bandas filarmónicas).  

Está latente a maior inclinação com a cultura tradicional e popular, ainda que haja a 

intenção de “valorizar as diferentes artes e expressões culturais”, porém parece ser uma 

prerrogativa muito vaga e sem horizontes definidos de operacionalização.  

Também há alguma preocupação com a inclusão de públicos de todas as faixas etárias, 

apelando à sua participação em eventos e na vida associativa. Por fim, salientar a intenção 

de publicar uma agenda cultural.  

Esta ação cultural é praticamente um seguimento das opções e ações tomadas no 

mandato anterior (2013-2017). 
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3.4. Entrevista ao Presidente da União de Freguesias 

 

A entrevista ao Presidente da autarquia local vai ser analisada textualmente a partir 

das categorias que surgiram da análise da entrevista. A síntese e a sinopse da entrevista 

estão no Anexo 4, apresenta-se infra a grelha de observações da mesma. 

 

Entrevista 11 

Ator Presidente da Junta da UF-SOLC 

Data 16/07/2018 

Local Edifício da Junta da UF-SOLC em Olival 

Duração 0h42 

Observações: Fui recebido no edifício da extinta Junta de Freguesia de Olival, onde 

aguardei cerca de 10 minutos pelo entrevistado.  

 

Este teve uma postura natural durante a entrevista, não tendo sido reticente a 

responder às perguntas. Admitiu as fraquezas e fragilidades da sua ação política sem 

grandes retóricas. Por vezes desviou-se do assunto.  

 

 

 

 

Tabela 5 - Observações da entrevista ao Presidente da Junta da UF-SOLC 

Procurou-se desde logo averiguar qual o lugar administrativo da cultura na UF-

SOLC e foi diretamente referido pelo entrevistado que não existe um pelouro da cultura 

institucionalizado no executivo. A ação da política cultural é levada a cabo a nível das 4 

freguesias da união, porém atentando aos costumes próprios de cada uma delas, pelo que 

opta por uma política de apoio logístico e presencial em vez de apoios financeiros 

protocolados.  

Além de procurar as sinergias culturais surgentes de cada uma das freguesias, 

visiona a cultura mesclada com o lazer e desporto. Está claramente patente uma visão de 

cultura mais tradicional que remete para os costumes e tradições locais e para as 

instituições que o fazem, pois o autarca considera que, no contexto local, os ranchos 

folclóricos transmitem bem a cultura das freguesias, pois contam histórias do passado e 

do presente. Evidencia-se a tal visão mais tradicional da cultural. Acha que a freguesia 

tem uma cultura estabelecida a nível de teatro. Sem sequer ser questionado sobre os 
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agentes culturais do território referiu que as coletividades, face aos seus recursos, têm 

realizado um bom trabalho e são as embaixadoras da UF-SOLC. 

Sobre o RATF o autarca acha que este foi uma má decisão, mas que essa é a 

realidade e que tal só mudaria se existisse uma nova reorganização. Aceita esse facto e 

considera-se presidente das 4 freguesias e que lhe cabe o deve de as unir, algo que se lhe 

afigura como uma tarefa complicada. Refere que por vezes as relações de vizinhança 

nestas "freguesias do interior" são complicadas e que pessoas que moram proximamente 

passam tempos sem se falarem. Depois refere que a população vai sentido ciúmes quando 

certas iniciativas são realizadas em freguesias diferentes da de sua. Veja-se que as 

próprias coletividades consideram só se relacionarem com associações da sua própria 

freguesia e levantaram-se opiniões no sentido de a não haver uma união consolidada, uma 

união que só o é administrativamente.   

Sobre a CMG o autarca considera que esta podia ter mais capacidade financeira 

para apoiar coletividades, ainda que não tenha nada a apontar ao executivo camarário. 

Refere que as relações relativamente à cultura dependem do vereador responsável pelo 

pelouro da cultura, dos seus planos e operacionalização. No geral acredita que a CMG 

tem feito um bom trabalho e mesmo que o vereador da cultura não seja da mesma cor 

partidária acredita que essa área se irá desenvolver. 

Ainda sobre as responsabilidades políticas da Junta da UF disse sem reticências 

que não há fundos financeiros alocados para a área da cultural, porém durante o ano 

consegue concretizar vários apoios materiais às coletividades, o que acaba por fazer uma 

verba bastante elevada. Esta materializa-se através de obras e transportes. Ainda assim 

considera que as coletividades nem sempre são apoiadas como deveriam pelo facto de se 

estar num território muito vasto e com recursos financeiros limitados.  

Além desta relação de apoios logísticos fica muito vincada a dimensão da 

pessoalidade e da proximidade – já evidenciada nas entrevistas aos dirigentes associativos 

-, pois descreve a sua forma de relacionamento como algo que acontece de forma 

pessoalizada. Existem algumas reuniões, mas o modo principal e mais privilegiado é algo 

que o autarca chama de “caminhadas”, momentos em que conversa informalmente com 

os agentes. Como o próprio diz: - “Eu acho que não há outra palavra sobre o 
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relacionamento que nós temos, é um bocado isto, é o porta a porta, o informal, isso é uma 

verdade…”. Este relacionamento não se fica somente pela informalidade das relações, 

mas caracteriza-se também pela chamada política de proximidade. Trata-se de 

acompanhar as atividades e os momentos da vida dos agentes culturais, estando presente 

nos seus eventos. No entanto, no concreto caso da UF-SOLC, é algo que levanta várias 

dificuldades ao autarca pois acontece frequentemente existirem eventos subpostos que 

obrigam o presidente a partilhar o seu tempo entre todos. Por este motivo algumas 

coletividades referem que perderem presença e proximidade política por parte da JF.   

Perguntou-se ao autarca se o executivo tinha a noção da rede de equipamentos 

culturais existente na UF. Este admitiu que não e diz saber que cada coletividade tem a 

sua sede, variando as suas condições. Revelou a intenção de construir um "ninho de 

coletividades" um espaço comum a todas as coletividades, equipado com sala comum e 

dois auditórios. Olival tem um auditório de um centro social que está disponível para a 

requisição por parte das coletividades e, segundo o autarca, este está em constante 

utilização e começa a não chegar para todas as necessidades. Este é o auditório que 

algumas das coletividades dizem ter ganho acesso após o RATF.  

O único evento tutelado pela autarquia é a Festa das tasquinhas/coletividades. 

Acontecem 4 deste género, um por cada freguesia da união, no qual participam as 

coletividades das respetivas freguesias. O autarca revelou a intenção de juntar o evento 

num ou em dois. Este evento permite às coletividades angariarem fundos. Algumas 

referem-no como uma fonte de financiamento. 

Inquirido sobre a inexistência de agenda cultural, constante no programa eleitoral, 

o autarca reconhece que não seria difícil dadas as tecnologias porém não teve sucesso 

nessa iniciativa. Diz que várias coletividades falhavam em informar sobre os eventos que 

iriam fazer e que por vezes recebia comentários por certos eventos de X entidade 

constarem na agenda e outros não. Lamenta que assim seja pois a existência desta 

permitiria dar mais visibilidade e promover as atividades do interior do concelho. O 

presidente da UF apresenta ter uma noção da interioridade da freguesia dentro do 

município, considerando que este é rico mas que é mal divulgado, que lhe faltam 

condições para divulgar e que existe um pouco de “desleixo por parte da autarquia local, 
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neste caso, no meu caso”, mas também como visto, algum desleixo por parte das 

coletividades.  

Por fim, o autarca tem a noção da importância de existirem redes que possam 

desenvolver o território culturalmente – “Tem que haver redes. Se não houver rede não 

há cosedura, isso é que não há dúvidas.”. E acrescenta que essas redes não podem ser 

influenciadas por cores partidárias ou influências de gosto próprio, diz que tem uma 

relação equitativa com todas as coletividades e que não discrimina, nunca, ninguém em 

função de diferenças políticas.  

 

3.5. Procedimentos de entrevista aos Dirigentes Associativos das 

Coletividades  

 

Os guiões das entrevistas (Anexo 5) foram construídos e estruturados com as 

principais dimensões de análise com algumas perguntas-chave e ‘lembranças’ – temas 

que podem não ser referidos pelo entrevistado. Estas perguntas-chave e ‘lembranças’ são 

o conteúdo que reportam para a dimensão em análise. (Guerra, 2006: 53). Tal não 

significa que estes pontos sirvam para – durante a entrevista- fazer perguntas enviesadas 

por qualquer interpretação ou tendência do entrevistador, nem para direcionar a entrevista 

para ver esclarecidas essas suspeitas infundadas. Não desgarantem a neutralidade e a 

reduzida diretividade por parte do entrevistador. Estas detêm as importantes funções de 

redirecionar a entrevista – sem interromper  o entrevistado e num dialogar corrente - caso 

o mesmo se desvie do assunto auscultado e de colocar questões relacionadas com 

temáticas em análise que não tinham sido referidas no discurso do participante (Quivy & 

Campenhoudt, 2008:69). 

Adiciona-se também o objetivo de cada dimensão que  está no guião, ou seja, tipo 

de conhecimento e informação que cada dimensão de análise informa. Clarificam e 

reportam o que se pretende saber conforme a problematização feita (Guerra, 2006: 53). 
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Num universo de 16 coletividades, conhecidas através da internet, elaborou-se 

uma grelha com fins de listagem dos seus contactos telefónicos, endereço de e-mail, sites 

e algumas notas (Anexo 6).  

Todas foram contactadas via-email (anexo 7). Anoutou-se a cronologia dos 

contactos – quer eletrónicos, quer telefónicos - na tabela no anexo 8, na qual constam: as 

datas de envio e resposta dos e-mails, a data do primeiro contato telefónico e a data de 

realização da entrevistas.  

Pode-se perceber que a maioria das coletividades não tem sites e a maioria das 

que têm são desatualizados ou disfuncionais. O seu principal meio de interação virtual é 

através da plataforma Facebook e nem sempre esses perfis estão atualizados ou 

dinamizados. Durante o contacto uma das coletividades respondeu dizendo que 

funcionava informalmente e que não tinha estatuto de associação, pelo que se reduziu o 

número de coletividades para 16.  

Dessas 16 realizou-se entrevista com 10 delas. As restantes 6: não tinham os 

contactos telefónicos atualizados, nunca responderam aos e-mails – como última 

alternativa contactou-se via Facebook. Das duas que responderam, essas não estavam 

disponíveis para colaborar na investigação. Das restantes não se obteve resposta de todo. 

Foram registadas observações de todas as entrevistas (Anexo 9) 

Para o efeito de análise das entrevistas realizadas seguiu-se a proposta de 

tratamento do material avançada por Isabel Carvalho Guerra (2006).  Apresenta-se no 

Anexo 10 13 as sinopses das entrevista, tendo criado as suas categorias através das 

dimensões de análise previstas no guião e também incluindo novas categorias que 

surgiram na leitura das entrevistas (Guerra, 2006: 73).  

A partir das sinopses com o mesmo formato de grelha (Anexo 11 14) traduziu-se 

o conteúdo do discurso dos entrevistados numa síntese ou seja, um resumo descritivo e 

sumário da mensagem do entrevistado em cada categoria (Guerra, 2006: 77).   

De seguida realizou-se uma análise a cada categoria, registando as semelhanças, 

diferenças e singularidades patentes nos discursos dos entrevistados (Anexo 12). Além 

                                                           
13 No anexo das sinopses aparece uma grelha ilegível dada a quantidade massiva de informação. A seguir 

a essa grelha surgem 15 grelhas, problemática a problemática, para efeitos de leitura do documento.  
14 Realizou-se o mesmo procedimento que se fez com as sinopses.  



 

78 

desse registo, realizou-se uma leitura desses dados. O objetivo é ter uma leitura preliminar 

e particular do conteúdo de cada categoria, que servirá de base para a análise tipológica 

das entrevistas que será apresentada no corpo de texto e da qual, se espera, se possam tirar 

conclusões.  

 Dessa análise fragmentada e após um cruzamento das categorias foi possível 

compreender as relações entre elas e concluíram-se 3 tabelas que perfazem a análise 

categorial empreendida e apresentada no capítulo 3 no ponto 3.5. 

Os dados sociodemográficos dos entrevistados foram compilados em tabela e 

analisados com o fim de traçar um perfil dos dirigentes associativos da UF-SOLC.  

 

3.6. Perfil dos Dirigentes Associativos  

A primeira parte da análise, anterior à das entrevistas em si, é utilizar os dados 

sociodemográficos recolhidos e traçar um perfil dos dirigentes associativos da UF-SOLC. 

As informações relativas à idade, sexo, escolaridade, atividade profissional e experiência 

no associativismo foram compiladas na seguinte tabela:  

Dos 10 entrevistados, 9 são os presidentes das suas coletividades. Todos eles têm 

mais de 47 anos e , exceto 3, estão inseridos na faixa etária entre os 25 e os 64 anos de 

idade. Os 3 que estão fora desse grupo têm mais de 65 anos.  

 

Entrevista 9 Entrevista 10Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5

Tesoureiro PresidentePresidentePresidentePresidentePresidente Presidente Presidente Presidente Presidente

Masculino Masculino Masculino

Atividade 

Profissional
Anos de 

associativismo

Anos no cargo

Entrevista 6 Entrevista 7 Entrevista 8

47 anos 

Olival Crestuma

Cargo 

Idade

Género

Naturalidade

Residência

Escolaridade

Masculino Feminino Masculino Feminino

Pedroso*

6ºano

Olival Sandim Lever Crestuma Gulpilhares* Fiães Marco de Canaveses

Olival Sandim Lever

Masculino Masculino

47 anos67 anos49 anos

Sandim Crestuma Olival

12ºano

SandimLever

9ºano12ºano7ºanoLicenciatura

69 anos48 anos71 anos43 anos55 anos

Masculino

49 anos

Olival Sandim

Técnico Comercial

4ºano12ºanoLicenciado12ºano

Empresário Advogado
Chefe de secção 

em empresa
SeralheiroEletricista Gerente Reformado

Assistente 

técnica escolar

Técnico de 

instalações 

26  anos50 anos41 anos31 anos Desde jovem.

Outros cargos. 8 

anos

Outros cargos. 8 

anos
42 anos 12 anos 14 anos

41 anosDesde jovem.10 anos40 anos15 anos

5 anos 8 anos
Outros cargos. 2 

anos

Outros cargos. 8 

anos

Tabela 6 - Perfil dos dirigentes associativos da UF-SOLC. 

 

 

 

Fig. 7 - Equipamentos , necessidades e números de sócios das coletividades entrevistadasTabela 7 - Perfil 

dos dirigentes associativos da UF-SOLC. 
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Quanto ao género, dois dos entrevistados são do sexo feminino e os restantes do 

masculino.  

Nem todos são naturais do local onde está sediada a coletividade, porém todos são 

residentes nas localidades onde se situam as coletividades que presidem e gerem.  

Relativamente à escolaridade, o menor nível é o 4º ano e o maior é Licenciatura. 

4 dos entrevistados têm o 9º ano ou menos. Outros 4 o 12º ano concluído. E os restantes 

dois são licenciados.  

Quanto à atividade profissional 2 dos entrevistados trabalham inseridos no setor 

secundário, 7 no setor terciário e 1 é reformado.  

Todos estão no associativismo há mais de 10 anos, sendo esse o menor período. 

A maioria dos entrevistados está envolvido no associativismo há mais de 30 e 40 anos, 

ou seja desde a sua juventude.  

Quanto aos anos que estão no cargo de presidente. A menor duração é 2 anos, 

passando por 5, 8, 12 e 14 anos na presidência. O presidente que o é há mais tempo, é o 

desde há 42 anos. 4 dos entrevistados deles tiveram outros cargos em corpos sociais 
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3.7. Análise das entrevistas com os dirigentes associativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as coletividades têm sedes, exceto uma, que tem a da antiga Junta de 

Freguesia de Crestuma como sede. Essa mesma coletividade diz só ter dificuldades ao 

nível de recursos humanos, um problema que é transversal a todas as associações sem 

exceção. Fica manifesta uma dificuldade em angariar e ter um envolvimento ativo por 

parte dos associados, principalmente das faixas etárias mais jovens. Sobre estes últimos 
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as coletividades os dirigentes associativos consideram que a juventude atual tem imensas 

ocupações, distrações e alternativas ao associativismo.  

“Quando eu comecei há 41 anos… Nós só tínhamos o folclore. E então, sexta-

feira, para nós era assim um dia festa porque era para sair. E ir nas atuações era 

assim uma coisa!” Entrevista 2 

 

Esta foi uma ideia várias vezes transmitida pelos entrevistados. As diferenças que 

sentem desde o “seu tempo” para agora, referindo as suas motivações para a vida 

associativa eram a possibilidade de saírem de casa e de se ocuparem. Ou seja, ter um 

corpo associativo mais ou menos vasto, não significa que a as coletividades não tenham 

necessidades a este nível.  

 Além do problema com os quadros de sócios ativos, 5 coletividades reportam 

terem problemas financeiros, ainda que só uma tenha dívida como se pode ver na análise 

à categoria dívida, no anexo X. Outras 5 estão em necessidade de obras e melhoramento 

das suas infraestruturas, sendo que E2,E4,E6 e E10 demonstraram carências graves.  

 Foi igualmente referida a necessidade de mais apoio logístico, principalmente a 

nível de transportes, por 3 coletividades. Outras duas referiram terem alguma dificuldade 

relacional com o poder político.  

 Foi possível compreender na análise à categoria perspetivas futuras que estas se 

relacionam com as suas dificuldades e necessidades, pois as coletividades referem que os 

seus planos pelo futuro passam por conseguir resolver os problemas que identificaram.  
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Relações Territoriais 
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Oito dos dirigentes associativos classificaram diretamente a relação com a Junta 

da UF como boa. Uma delas considera ter uma relação complicada e caraterizada por 

ausência por parte do executivo. Cinco das coletividades enalteceram o apoio logístico 

que a UF disponibiliza. 

 Ficou também muito patente a pessoalização da relação com a figura presidencial. 

Nove das coletividades fazem-no e quando interrogadas sobre a relação do executivo, 

referiram-se no imediato à pessoa do presidente. Várias referiram ter uma relação de 

amizade com o presidente da UF e um dos dirigentes até referiu ter laços familiares com 

o autarca. Algumas das coletividades ressalvaram a presença e proximidade por parte do 

presidente. 

 

“Olhe é o seguinte, é o Manuel Azevedo, não conhece?” Entrevista 4 

 

Com a CMG duas coletividades consideraram ter uma relação complicada e até 

“inexistente” devido a promessas eleitorais que não furam cumpridas pela CMG. 

“Em tempo de eleições a sede foi bastante visitada pelas JF, pela autarquia e por 

tudo e mais alguma coisa, mas depois isso morreu. Morreu. E a nível do resto é 

igual. Em termos de, quando há alguma campanha, tudo muito bem: as 

coletividades, quais são as dificuldades e isto e aquilo e vamos ajudar, é cultura! 

Mas não passa daí. Não passa de palavras.” Entrevista 4 

  

No entanto, será interessante assinalar que esta dirigente associativa admitiu que 

a sua personalidade não é a melhor no que toca à diplomacia negocial, pois crê que não 

deve “pedinchar” a quem não a quer ouvir e já conhece as suas necessidades 

institucionais. 

 Uma coletividade salienta o facto de não ter apoios financeiros da CMG e outra 

que não consegue obter apoios logísticos gratuitos por parte da CMG. Outras três 

ressalvam a existência de apoios logísticos. Outras duas assinalam a proximidade e 

presença por parte do executivo do município.  

 São também duas as coletividades que referiram ter recebido um apoio financeiro 

por parte da CMG, apoio esse que foi uma transferência de capital para que estas 

pudessem fazer obras de melhoramento nas suas sedes. Mais um par de associações diz 
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que está em fase negocial e espera vir a obter esse mesmo tipo de apoio para poderem 

realizar as obras que necessitam nas suas infraestruturas. Esse mesmo par referiu que 

costuma participar nos eventos da CMG para os quais são convidados.  

 Relativamente às perceções sobre o RATF houve uma coletividade que disse não 

sentir diferenças. Seis sentiram melhorias e três sentiram piorias. Estas últimas apontam 

os mesmos motivos: ambas acham que perderam capacidade de apoio logístico por parte 

da UF e também disponibilidade presencial do presidente. Estas três coletividades, antes 

do RATF, pertenciam à freguesia de Olival que era presidida pelo atual presidente da UF. 

Uma delas crê que a UF-SOLC tem potencial se forem postas de lado questões de 

vizinhança e “separatismos” 

 Por oposição, várias coletividades sentiram melhorias porque ganharam 

justamente as que de Olival consideram ter perdido: apoio logístico e proximidade 

política.  As restantes referiram a possibilidade de utilizar o auditório do Centro Social de 

Olival e que também experienciaram uma melhoria nas relações institucionais, por 

comparação aos executivos anteriores (locais e municipais).  

 Inquiridos sobre a relação com o tecido associativo da UF-SOLC 4 coletividades 

consideraram não existir uma união consolidada e consideram as relações de vizinhança 

com alguns atritos e “bairrismo”. Cinco dos dirigentes disseram que só têm relações e 

cooperam com coletividades sitiadas na mesma freguesia. Duas referem que se 

relacionam globalmente, mas não pareceu ser a resposta mais sincera, principalmente por 

parte do entrevistado 3.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

 

 

INT

. 
EXT

. 

OI OE 

 

 

 

INT

. 
EXT

. 

OI OE 

 

 

 

INT

. 
EXT

. 

OI OE 

 

 

 

INT

. 
EXT

. 

OI OE 

 

 

 

INT

. 
EXT

. 

OI OE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

. 
EXT

. 

OI OE 

EXT

. 

OI 

INT

. 

EXT

. 

OE 

EXT

. 

OI 

 

 

 

Tipologias 

de 

atividades 

INT

. 
EXT

. 

OI OE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras 

fontes de 

receita 

Perspetivas Futuras – Manutenção de 

Atividades e alargamento a novas atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1            E2            E3             E4             E5             E6           E7           E8            E9            E10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missão 

 

Atividades 

extra 

culturais 

Visão da 

sua 

atividade 

Atividades, Visão e Financiamento das Coletividades entrevistadas 



 

86 

 

 

 

Ora, relativamente à missão das coletividades quatro reportam a sua para as 

atividades que realizam e as restantes referem para a dimensão educativa e de 

empoderamento que da participação associativa pode advir.  

 Oito coletividades aludiram à participação e a realização em atividades para além 

do escopo cultural, especificamente relacionadas com práticas de lazer e do desporto. 

Quando questionadas sobre como percecionam a importância e os benefícios da sua 

atividades reportaram a questão de ajudarem a empoderar indivíduos e de oferecerem 

oportunidades para a sua educação e expansão enquanto pessoas. Quatro referiram que a 

sua atividade também beneficia a comunidade, porque através desta representam e 

promovem a freguesia e porque concebem oferta cultural para a população local que de 

outra forma não existiria.  

 Identificaram-se duas tipologias de atividades. As internas e as externas. Todas as 

coletividades organizam atividades dos dois tipos, exceto a do entrevistado 7. As 

atividades internas apresentam-se em menor número e reportam mais para aniversários e 

convívios internos. 

 Já quanto às atividades externas percebeu-se que existem aquelas que são 

organizadas pela própria coletividades e aquelas que são organizadas por outras entidades 

e nas quais as coletividades participam. Tendo atentado nas fontes de financiamento das 

coletividades percebeu-se que as atividades externas foram muito referidas pelos 

dirigentes associativos como fontes de receita. Indo ao detalhe percebe-se que seis 
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coletividades se sustentam através da participação em romarias e que  outras três ainda 

referem as Festas de Verão como fonte de financiamento. 

 Feita a relação com o financiamento incluíram-se outras fontes de receita, as quais 

na sua maioria são as quotas dos associados, as rendas do bar, alguns donativos, as 

mensalidades dos alunos e o entrevistado 7 refere que a direção ajuda a subsidiar a 

coletividade quando é necessário.  

Percebeu-se idem que as atividades se relacionam com as perspetivas futuras, na 

medida em que os dirigentes referiram que esperam conseguir manter as atividades que 

até então realizam – pois estas garantem a sua sobrevivência - e que esperam conseguir 

vir a introduzir novas, expandindo mesmo o escopo da própria associação.  
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Considerações finais  

Este estudo, dado o seu estatuo de exploratório, visou deixar pistas e hipóteses sobre 

o problema estudado. Primeiramente indico as principais conclusões e reflexões 

levantadas por estas.  

As coletividades, na sua maioria, não parecem ter uma noção institucional do que é 

ter uma missão, nem os entrevistados mostrar ciência das diferenças entre missão e 

objetivos. Quiçá esteja contemplado estatutariamente, mas mesmo que o esteja, não é uma 

postura que foi comunicada ou transparecida.  

Foi interessante notar que as Coletividades culturais, ainda que a sua missão seja 

cultural, devotam recursos a atividades de desporto e lazer. Provavelmente por estarem 

inseridas nessa tríade - como visto, assim consideradas pelo Estado, pelo poder local e 

pela sua própria confederação – e partilharem esse estatuto. 

Notaram-se reminiscências nos discursos. Várias vezes os entrevistados aludiram 

às suas motivações para se juntarem numa associação há 40 anos atrás e, mesmo que 

inscientes, falam e sentem a mudança social – pessoalmente, empiricamente, além dos 

livros. E evidenciam como a sociedade globalizada levanta importantes desafios ao 

associativismo, desde logo pelos modos de vida das gerações mais jovens cuja 

participação associativa, quando não escassa ou inexistente, acontece a par com muitas 

outras atividades das suas vidas quotidianas. E mais uma vez, estes coletivos e seus 

dirigentes, recorrem a estratégias de adaptação e contorno destas situações – tentam 

fidelizar os seus jovens através do sentido de compromisso. Porém, esta é uma dificuldade 

com um pendor deveras decisivo pois a renovação geracional significa a continuidade da 

existência das coletividades.  

Outro ponto que já tinha sido indiciado pelo corpo teórico, considerado uma 

característica do poder local (Ruivo, 2000) é a pessoalização da relação com o presidente 

da junta de freguesia e que ficou evidente na auscultação dos relacionamentos entre 

coletividades e autarquia local.   

Pode-se dizer que as dificuldades surgem como uma constante na vida associativa 
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da UF-SOLC, uma vez que as suas perspetivas são precisamente colmatar essas 

dificuldades. Tal significa que estas constantemente elencam e desenvolvem estratégias 

para conseguirem superar as necessidades, algo que está patente no discurso dos 

entrevistados. Aliás, pode-se dizer que o seu plano de atividades acaba por ser uma 

estratégia para facear dificuldades financeiras. 

Penso poder-se dizer que as coletividades enfrentam várias carências e que o facto 

de as suas atividades serem uma estratégia de sustento financeiro, sem as quais 

dificilmente poderiam existiram, talvez seja um indício que não possam ter horizontes de 

crescimento e de organização de atividades mais ambiciosos. Uma instituição, cuja 

prioridade anual, é a sua própria sobrevivência, poucos recursos terá de sobra para planear 

metas a longo prazo. 

A CMG aparenta ter uma política estruturada e indicia ter a consciência da 

importância das coletividades no território, algo que se evidencia pelas transferências de 

capital e pela próxima relação que as coletividades disseram ter com o município. Porém, 

não se deve esquecer que a política de valorização da cultura tradicional e do tecido 

associativo coexiste a par com uma política que visa ajudar a emergência e consolidação 

de um tipo de cultura cultivada que exige muitos recursos, e que, tem vindo a canalizar 

mais recursos.  

No entanto tem de se ter em conta que no caso da UF-SOLC está-se perante um 

caso em que o tipo de cultura mais presente no território é a tradicional, mesmo que 

existam grupos musicais e de teatro. Não percecionei movimento algum de tentativas de 

diversificação da oferta, a não ser o caso da coletividade do entrevistado 7, pelo que creio 

a cultura na UF-SOLC, tal como ela é e como se configura, não pode ser descurada ou 

deixada em segundo plano mesmo que não seja considerada prioritária pelos órgãos 

políticos. 

Além disso, pela análise aos eventos culturais dos websites, notou-se que parece 

não existir nenhum evento camarário de escala assinalável nos território da UF-SOLC. 

Os que se encontraram passam-se mais no centro do concelho, no centro histórico, no 

centro administrativo.  
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A autarquia municipal, de facto, já apoiou duas coletividades desta UF que estavam 

necessitadas. Ainda existem mais cinco com o mesmo tipo de necessidade, algumas 

deveras urgentes. Com duas delas está em conversações, mas há duas que indicam uma 

ausência por parte do município. Talvez o poder negocial dos agentes seja um dos 

entraves, veja-se o caso da Fanfarra de Lever. Ainda que eu acredite que a pessoalização 

das relações não seja necessariamente nefasta à concretização de propósitos, tanto da 

sociedade civil como do poder político, esta não pode ser decisiva na colmatação de 

carências.  

Penso que a relação entre pessoas é inevitável, muito mais num contexto local, e 

nem tudo é burocratizável. Acredito igualmente que o relacionamento entre agentes, a 

política de proximidade, permita conhecimentos e diagnósticos mais claros do que 

relatórios puramente burocráticos e técnicos. Por isso, acredito também que os agentes 

com mais poder e mais responsabilidades tem a obrigação ética e política de serem 

imparciais na atribuição de subvenções, não permitindo  que aspetos relacionais sejam 

fatores decisivos. Com este parágrafo não estou a afirmar que a CMG tem este tipo de 

conduta, estou a alertar para esse perigo, uma vez que observei infraestruturas de 

coletividades altamente carenciadas.  

Além disso, a autarquia local não tem fundos alocados para o setor cultural. O 

RATF não significou um aumento de financiamentos estatais, pelo contrário. Fez crescer 

um território em todos os seus aspectos, mas não em termos de distribuição de recursos. 

Território este que apresenta níveis de desenvolvimento económico inferiores ao do 

restante concelho. 

Culturalmente pode-se dizer que não existe uma visão estruturada de cultura por 

parte da autarquia local. Percebe-se uma atitude de laissez faire e de agir conforme o 

momento e a necessidade atuais. Percebe-se uma insciência sobre as potencialidades que 

a cultura oferece a um território em termos de desenvolvimento social, económico e 

humano, 

Há ainda o problema da ausência de indicadores uniformizados, problema que este 

estudo não resolve de maneira nenhuma, mas que é sem dúvida um entrave a qualquer 
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estudo diagnóstico de políticas culturais. Seria urgente que se consolidasse uma 

padronização, universal e conjugadora de todos os tipos de equipamento possíveis, pelo 

menos ao nível nacional.  

É que , como averiguado, existem entidades que consideram os equipamentos de 

coletividades, outras que não. Este estudo pode evidenciar que seja pertinente incluir as 

infraestruturas das coletividades como equipamentos culturais com importância 

significativa para os territórios. Veja-se que antes das entrevistas, haviam sido listados 0 

equipamentos culturais na UF-SOLC e após a análise empreendida estão conhecidos, pelo 

menos,  5 auditórios de 3 tipologias diferentes. Vendo do ponto de vista das relações 

territoriais entre coletividades pode-se dizer que o seu funcionamento não é em rede. 

Agora imaginando que o RATF, para além das questões administrativas, fosse um 

dia usado em favor do territórios pelos seus próprios agentes. Imaginando que as relações 

de vizinhança caracterizadas por atritos e rivalidades são ultrapassadas e que se gera uma 

maior cooperação entre os vários agentes rentabilizando os recursos. Não teria a UF-

SOLC muito potencial, como diz o entrevistado  da Associação Recreativa e Cultural 

Santa Isabel? Não se poderiam gerar dinâmicas de desenvolvimento local na UF-SOL 

com mais facilidade? Porquê construir mais 2 auditórios, como referiu o presidente da 

UF, quando existem 5 que podem ser usados em prol da comunidade – ou não é essa uma 

das valências das coletividades? 

Se esta dissertação de alguma coisa servir espero que ajude a despertar a ideia que 

será importante a UF-SOLC unir-se e aplicar os imensos recursos e potencial que em si 

encerra. Tanto pela sua diversa geografia – serrana e ribeirinha -, como pela  riqueza de 

expressões culturais que esta tem.  

Muitos outros rumos exploratórios existiriam a percorrer após este estudo. 

Conhecer os públicos dos eventos da autarquia local, conhecer os eventos e programações 

seria pertinente. Principalmente as Romarias. As romarias são o tipo de eventos que mais 

caracteriza o panorama cultural gaiense, estão presentes em todo o concelho. São também 

um meio de sustento para as coletividades. Tal facto fez-me indagar que as estes eventos 

geram e movimenta, fluxos de capital financeiro avultados e envolvem muitos agentes. 
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Aliás, envolvem agentes que não foram passíveis de ser conhecidos com as técnicas 

empreendidas neste estudo – as comissões de festas. Penso que seriam um caso de estudo 

também interessante e pertinente no âmbito das investigações sobre cultura e 

desenvolvimento local. 

Ainda assim creio que o passo mais pertinente seria de realizar observação 

participante, um estudo etnográfico, com estas coletividades. Pois além de permitir um 

conhecimento sobre os pontos referidos neste parágrafo, permitiria um diagnóstico mais 

profundo e, quiçá, chegar a conclusões que esta dissertação não pode tirar. Por exemplo, 

poderia servir para averiguar o envolvimento dos sócios nas associações e talvez 

contribuir  para a conceção de estratégias para a resolução do problema de falta de quadros 

humanos e colaboradores.   

Este estudo começou com várias perguntas e no seu rumo encontrou muitas outras. 

Algumas consegui responder, mas como indicia esta conclusão, tantas outras ficaram por 

responder, pelo que posso dizer que termino esta tese com mais perguntas do que 

respostas. 
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Anexo 1 

Informação recolhida dos sítios online das 14 Juntas de Freguesia de Vila Nova de 

Gaia entre Abril de 2017 e Agosto de 2018  

 

Canelas (http://www.jfcanelas.pt/)  

Equipamentos culturais - Solar Condes de Resende;  

Agenda cultural e eventos - Tem agenda, mas sem eventos 

agendados; 

- Sem referência a eventos; 

Organizações do tecido social - Associação Recreativa de Canelas; 

- Rancho Folclórico de Canelas; 

- Associação Desportiva ???????? 

Gastos com cultura 11.350.00€ em “atividades 

socioculturais” em 2015; 

Outros - Secção de património;  

- Relatório de Conta desatualizado desde 

2015; 

Observações  - Em agosto de 2018, o sítio da JF 

Canelas, ainda que atualizado em alguns 

conteúdos, não apresenta alterações na 

secção da área da cultura, ainda sem 

agenda. 

 

 

Oliveira do Douro (http://www.jfodouro.pt/)  

Equipamentos culturais - Auditório de Oliveira do Douro; 

- Intenção de construir “equipamentos 

para as coletividades” * 

 

Agenda cultural e eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prémio Literário Almeida Garrett 2017 

(a 1ª edição foi em 2015); 

- Festival de Teatro Garrett (Teatro 

amador); 

- Concurso de dança Urban Dance; 

- Festival de Tunas Académicas; 

 - Festa da Bifana; 

- II festa do fumeiro; 

- Festas e romarias (Santa Eulália, Santo 

António e São Tiagol, São João Novinho 

de Quebrantões, Santo António do 

Freixieiro)*; 

- Feira do Coleccionismo; 

- Concerto de Pedro Abrunhosa 

- VIII encontro de Teatro Garrett (2015) 

http://www.jfcanelas.pt/
http://www.jfodouro.pt/
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- Encontro de dança; 

- Jornadas Oliveirenses em 2015; 

“envolvendo associações culturais e 

recreativas” ; 

- Conferência realizada pelo Centro de 

Estudos de Autoconhecimento; 

- I festa do fumeiro de Oliveira do Douro 

(realizada em 2015); 

- Duas sessões de ação de formação para 

dirigentes associativos (em 2015); 

- V festa da Bifana (em 2015); 

- “Realização de dois espetáculos (música 

e teatro) no auditório da junta de freguesia 

(…)”; 

Organizações do tecido social - Associação C.B. Monte da Virgem; 

- A.C.R. “Fanfarra Alameda de S. João”;  

- A.C.R. “Os Novinhos de Quebrantões”; 

- A.C. de Oliveira do Douro “Alto do 

Freixieiro”;  

- Grupo Cénico da Paróquia de Oliveira 

do Douro; 

- Tuna Académica de Oliveira do Douro; 

- Concessão de apoios financeiros e 

logísticos a organizações locais*; 

 

Gastos com cultura - 575,15€ no auditório, 1065 para a 

SPA/direitos de autor e 272,5 para as 

Jornadas Oliveirenses, orçamentados 

como despesa no relatório anual de contas 

de 2015; 

- 20 000€ em protocolos com 

coletividades para 2016 *; 

Outros - Pedido público de colaboração para a 

construção de um arquivo histórico da 

freguesia; 

- Comissão Social de Freguesia (órgão de 

articulação entre poder e entidades locais); 

GOP desatualizado desde 2016;  

 

Observações  A JF de Oliveira do Douro apresenta um 

número considerável de eventos culturais. 

Em novembro constatámos a existência da 

agenda online, calendário navegável 
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somente do presente para o passado, onde 

surgiam notícias e acontecimentos de 

várias áreas, incluindo algumas atividades 

que acontecem em sedes de coletividades, 

não necessariamente culturais. Existia, 

também, um separador ‘próximos eventos’ 

que aparecia “sem eventos agendados” 

Entre novembro 2017 e agosto 2018, o site 

manteve-se desatualizado e pouco 

funcional, apenas com um separador 

“boletim informativo” onde constam os 

boletins mensais, pouco extensos, dos 

eventos de variadas áreas. A agenda 

cultural apenas funciona no presente para 

o passado, com saltos temporais. De abril 

a agosto de 2018, apenas se encontrou um 

evento de índole cultural – a festa da 

bifana.  
 

Grijó e Sermonde (http://www.jf-grijosermonde.pt/ )  

Equipamentos culturais - Salões nobres das Junta de freguesia; 

Agenda cultural e eventos - Festas e Romarias da freguesia (Santa 

Rita, Nossa Senhora da Hora,  São Pedro, 

Santa Margarida, São Vicente, São 

Salvador, Nossa Senhora da Graça e 

Divina Providência); 

- Noites de Verão; 

Organizações do tecido social - Sem referência; 

Gastos com cultura - 30.000 € orçamentados para “noites de 

verão” como despesa para o ano de 2017; 

Outros - Pequeno texto dedicado ao Lazer e 

Cultura no Plano de atividades 2016 onde 

são referidas intenções de “conhecer os 

estatutos, programas e áreas de 

influência” das coletividades da freguesia 

e de “homenagear Associações, 

coletividades e individualidades da 

freguesia”. 

- O plano de atividades de 2017 

apresenta-se mais completo face ao do 

ano anterior, porém continua vago e 

destruturado, sem fio condutor. São 

apresentados os seguintes objetivos: 

“promover exposições de artistas locais”, 

“apoiar publicações culturais”, “Fomentar 

http://www.jf-grijosermonde.pt/
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espetáculos de índole musical, ou outros, 

de modo a proporcionar momentos 

artístico-culturais e de lazer à 

comunidade”; 

Observações  - No planeamento cultural, nota-se forte 

presença de manifestações culturais 

associadas a festas e romarias de índole 

religiosa (cristã e pagã), o que faz sentido 

dado o Mosteiro de Grijó ser um 

monumento icónico e com importância 

histórica. 

- De abril a agosto de 2018, o site não 

sofreuy alterações.  

 

União de Freguesias de Sandim, Olival, Crestuma e Lever (UFSOLC - 

http://www.uf-solc.pt )  

Equipamentos culturais - Biblioteca de Sandim NÂO é 

referenciada; 

Agenda cultural e eventos No separador ‘notícias’ constam eventos 

e acontecimentos (não necessariamente 

culturais): 

- Anima Rio Crestuma; 

- Festa de Verão de Olival; 

- Festa das coletividades de Sandim; 

- Festas de Verão de Lever; 

- Feira do Fumeiro na União das 

Freguesias (1ª edição em 2015); 

  

Organizações do tecido social - Academia Musical de Santa Maria de 

Sandim; 

- Associação Cultural Casa da Eira; 

- Teatro Amador de Sandim; 

- Associação Recreativa e Cultural Santa 

Isabel;  

- Centro e Recreio Popular de Arnelas;  

- Danças e Cantares de Santa Maria de 

Olival; 

- Fanfarra R. C. de Olival; 

- Rancho Regional de Olival;  

- Banda Musical Leverense;  

- Grupo Folclórico de Santo André de 

Lever;  

- Fanfarra de Lever;  

- Rancho Folclórico de Lever;  

- Grupo Coral Vozes Esperança;  

http://www.uf-solc.pt/
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- Rancho Folc. Etn. Sta. Marinha de 

Crestuma;  

- Recordar Melodias – Ass. Rec. e Cul. de 

Reformados;  

- Sociedade Filarmónica de Crestuma;  

- Rancho Folc. Juventude Marcha 

Crestuma;  

 

Gastos com cultura - 33.000.00€  orçamentados como 

despesa em “Materiais de educação, 

cultura e recreio”, “Festa de Verão” e 

“Associações Desportivas, Culturais e 

Recreativas  em 2014; 

Outros - Plano e orçamento desatualizado desde 

2015; 

Observações  - De notar, que na UFSOLC existe um 

número significativo de organizações do 

3º setor, na sua maioria relacionadas com 

atividades musicais. Este número alto de 

instituições, comparativamente com 

outras freguesias da orla interior, pode ser 

explicado pela configuração 

administrativa sui generis neste concelho 

(é a única que agrega 4 freguesias que 

perfazem 21% da superfície territorial do 

concelho) e também pela sua localização 

geográfica, com zona ribeirinha, zonas 

por norma potenciadoras de práticas de 

consumo cultural; 

- De novembro 2017 a agosto 2018, não 

se verificaram alterações no site.  

 

 

União de Freguesias de Serzedo e Perosinho (www.serzedoperosinho.pt)  

Equipamentos culturais - Biblioteca Pública de Perosinho; 

Agenda cultural e eventos - Remete para a Agenda Cultural de Vila 

Nova de Gaia;  

- Perosinho cultural; 

- Serzedo cultural – 4ª edição em 2017;  

- Festas populares; 

 

Organizações do tecido social - Associação Recreativa e Cultural de 

Serzedo; 

- Sergaia - Grupo Etnográfico de Serzedo; 

- Grupo Danças e Cantares de Serzedo; 

http://www.serzedoperosinho.pt/
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- Associação Recreativa de Perosinho; 

- Rancho Folclórico de Perosinho ; 

- Escola de Música de Perosinho ; 

- Associação Recreativa e Cultural de 

Sirgueiros;  

Gastos com cultura - 37.00.00€ como despesa em “Festas 

Populares”(5000€), “Perosinho Cultural” 

e “Serzedo cultural” para 2017; 

- 25 mil euros orçamentos para 

transferência corrente para acordos de 

cooperação com coletividades e 5 mil 

euros para festas populares;  

- 32 mil euros de despesa corrente 

Perosinho Cultural e Serzedo Cultural (16 

mil euros a cada um dos eventos); 

 

Outros - Plano e Orçamento Atualizados; 

Observações  - de abril a agosto 2018, foram 

observadas alterações no site, tendo sido 

acrescentado o Orçamento para o ano de 

2018.  

 

Vilar de Andorinho (http://www.jf-vilardeandorinho.pt/)  

Equipamentos culturais - s/d “Em breve”; 

Agenda cultural e eventos - Sem agenda; 

- Vilar cultural; 

- Feira Medieval - Vilar Medieval; 

- Feira da Cebola; 

- VII Festival de Folclore em Vilar de 

Andorinho (2016); 

- Festa Popular (São João da Serra); 

- A desfofalhada, Rusgas de São João; 

  

Organizações do tecido social - Associação recreativa e cultural “os 

modestos”; 

- Associação Recreativa , Cultural e 

Desportiva da Quinta do Monte Grande; 

- Tuna Musical “A Vencedora” de Vilar 

de Andorinho; 

-AMAVA – Academia de Música e Arte 

de Vilar de Andorinho; 

- Associação “Preservar memórias” 

- Fanfarra de Vilar de Andorinho (recém-

criada); 

http://www.jf-vilardeandorinho.pt/
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Gastos com cultura - 11 mil e 85 euros orçamentados como 

despesa em “Cultura e Religião” no ano 

de 2016; 

- 83.090,56 orçamentados como despesa 

em “Plano de atividades – cultura” no ano 

de 2016; 

- 41 000€ como despesa corrente para o 

plano de atividades de cultura;  

Outros - Plano e Orçamento desde 2017; 

Observações  Em agosto de 2018 o site não apresentou 

alterações na secção da cultura.  

 

 

Pedroso e Seixezelo (https://www.pedroso-seixezelo.pt)  

Equipamentos culturais - s/d; 

Agenda cultural e eventos - Sem agenda; 

- Festa do Caneco; 

- Corgas Summer nights; 

- Festa da Cereja; 

- Cinema ao Ar Livre; 

- Festas e romarias (São Brás, Nossa 

Senhora do Monte, Santo Isidoro, Nossa 

Senhora de Fátima, Nossa Senhora da 

Hora, Senhor dos Aflitos, São João, São 

José, São Bento, Santa Marinha , São 

Cristóvão, Nossa Senhora da Saúde , São 

Bartolomeu ); 

Organizações do tecido social - CENTELHA CRIATIVA – Associação 

Cultural;               

- Expandeconquistas Associação; 

- Rancho Folclórico e Cultural de N.ª Sr.ª 

Monte; 

- Associação Recreativa As Lavradeiras 

de Pedroso; 

- Rancho Folclórico As Trigueirinhas do 

Pisão; 

- Associação Musical de Pedroso; 

- Associação Cultural e Recreativa de 

Pedroso; 

- Associação de Dança e Cultural The 

Movement 

- Associação Seixezelo Cultural +; 

Gastos com cultura - 82.800€ orçamentados como despesa 

em “Apoio financeiro – área cultural e 

https://www.pedroso-seixezelo.pt/
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religiosa” e “Eventos culturais” para 

2017; 

Outros - Apoio financeiro disponibilizado a 

várias coletividades (Associação Musical, 

2017);  

- Apoio Financeiro aos ranchos da 

freguesia; 

- Plano e Orçamento para 2018 no qual 

consta a intenção de estabelecer 

protocolos de apoios plurianuais a 

coletividades; (9000 euros para 

Coletividades culturais e religiosas e 

66mil euros pare eventos); 

Observações  - No site da UF, existe um separador 

intitulado “notícias” atualizado no qual se 

encontram subseparadores sendo um 

deles “cultura”; 

- Na última visita ao site (agosto 2018), 

reparámos que o site foi melhorado, 

continua organizado e de fácil navegação; 

- Tem um separador da cultura com 

notícias várias, menos sobre eventos, 

mais sobre a assinatura de protocolos com 

coletividades. Muitas festas e Romarias; 

 

  

*Mafamude e Vilar do Paraíso ( http://www.mafamudevilarparaiso.pt/ )  

Equipamentos culturais - Casa-Museu Teixeira Lopes / Galerias 

Diogo de Macedo; 

- Auditório Municipal de Gaia; 

 

Agenda cultural e eventos - Sem agenda; 

- Festas e romarias (S. Gonçalo e S. 

Cristóvão, Sto. Ovídio, São Cristóvão de 

Mafamude, Bom Jesus do Monte e São 

Caetano de Vilar do Paraíso,  S. Pedro 

Vilar do Paraíso, S. João); 

 

  

Organizações do tecido social - Artistas de Gaia Cooperativa Cultural; 

- Associação de Artesãos Faz e Serás 

Mestre; 

- Associação Recreativa Entre Parentes; 

- Associação Recreativa de Laborim; 

- Associação Recreativa S. Martinho 

http://www.mafamudevilarparaiso.pt/
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D’Além; 

- Centro Recreativo de Mafamude; 

- Coral Juvenil de S. Cristovão; 

- Coro do Colégio Nossa Senhora da 

Bonança; 

- Ginásio Clube de Mafamude; 

- Grupo Dramático de Vilar do Paraíso; 

- Grupo Folclórico de Danças e Cantares 

de Mafamude; 

- Luar de Agosto; 

- TEP – Teatro Experimental do Porto; 

Gastos com cultura - 73.800€ orçamentados como despesa 

em “material para educação, cultura e 

creio” e “atividades culturais” para 2017; 

- 56,460 de transferências correntes, 

48 000€ para a área social e cívica; 

- 84.5000€ para atividades culturais; 

Outros - Plano e Orçamento de 2018; 

Observações  - O sítio do centro urbano do concelho. 

Não só tem muitas coletividades, como 

instituições culturais que se dedicam à 

cultura profissionalmente; parece haver 

uma vida cultural mais estruturada; 

 

- Apoios a quase todas a coletividades e 

instituições da freguesia, essencialmente 

para eventos; 

- Em agosto 2018, o site está melhorado, 

mais completo e transparente. 

,  

 

Avintes (http://www.avintes.net )  

Equipamentos culturais - Auditório dos Plebeus – conta???; 

Agenda cultural e eventos - Agenda cultural remete para página de 

Facebook (que de facto é um separador de 

agenda mesmo e não só apresenta eventos 

da freguesia como de outras freguesias e 

relativos ao município); 

- Festa da Broa; 

- Exposição "Herculano Sá Figueiredo - 

Um Escultor Entre Dois Mundos*; 

http://www.avintes.net/


 

107 

-  IV Festival Internacional de Fotografia 

de Avintes – iNstantes; (5ª edição será em 

2018 - realizado em sedes de 

coletividades -Plebeus, Centro 

Recreativo); 

- XXVII Fórum Avintense*; 

- Feira da Cebola; 

- XXXVII Encontro de Teatro; 

Organizações do tecido social - Grupo Mérito Dramático Avintense; 

- Associação Recreativa “os 

Restauradores Avintenses”; 

- União Académica de Avintes; 

- Clube Recreativo Avintense; 

- Associação Recreativa “os Plebeus 

Avintenses”; 

- Ilha Mágica; 

- Associação Rec. Cult. Avintense e 

Rancho Típico “Cefeiras de Avintes”; 

- Centro Artístico Cultural e desportivo 

Adriano Correia de Oliveira;  

- Onda Verde Associação Juvenil de 

Ambiente e Aventura; 

- Associação Cultural de Musical de 

Avintes; 

- associação abientes - centro de 

documentação e investigação em história 

local;  

Gastos com cultura - 77.500€ orçamentos como despesa em 

“Plano de atividades – cultura” para 

2016; 

- 88 000€ para Plano de Atividades de 

Cultural 2018; 

Outros - Plano e Orçamento de 2018; 

Observações  - Entre novembro 2017 e agosto 2018, o 

site outrora desorganizado, está mais fácil 

de navegar, atualmente com agenda.  

 

 

Santa Marinha e São Pedro da Afurada (www.santamarinhaeafurada.pt )  

Equipamentos culturais - s/d; 

Agenda cultural e eventos - Festas de Santa Marinha; 

- Festas de São Pedro da Afurada; 

https://www.gescontact.pt/associacao-abientes-centro-de-documentacao-e-investigacao-em-historia-local-510970079
https://www.gescontact.pt/associacao-abientes-centro-de-documentacao-e-investigacao-em-historia-local-510970079
https://www.gescontact.pt/associacao-abientes-centro-de-documentacao-e-investigacao-em-historia-local-510970079
http://www.santamarinhaeafurada.pt/
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- Marchas de São João; 

Organizações do tecido social - Associação Recreativa “os Mareantes 

do Rio Douro”; 

- Centro Cultural e Recreativo do Lugar 

de Gaia;  

- Centro Democrático D’instrução Latino 

Coelho;  

- Sociedade Musical 1º de Agosto;  

- Tuna Musical de Santa Marinha; 

- Sporting Clube Candalense; 

 

Gastos com cultura - s/d; 

Outros - s/d; 

Observações  - Em agosto 2018 não se verificaram 

alterações no site.  

 

Canidelo (www.canidelo.net  )  

Equipamentos culturais - s/d; 

Agenda cultural e eventos - Sem agenda; 

- Festival Anual de Folclore; 

- Festas e Romarias (Santo André de 

Canidelo e São Paio); 

- Festival do Morango de Canidelo 

Semana Cultural; 

- Exposição Fotográfica “Diálogos entre o 

campo e a cidade” de Olimpia Castelo 

Branco; 

Organizações do tecido social - Associação Recreativa de Canidelo; 

- Associação Recreativa Canidelense; 

- Associação Recreativa e Cultural de 

Alumiara; 

- Rancho Folclórico de Canidelo; 

- Coro Infantil "As Florinhas de 

Canidelo"  

- Clube de Danças de Salão de Gaia ; 

- Grupo de cantares “ Os chalados”; 

- Grupo Coral “Animat Cantat”; 

 

- Ciclo de exposição de arte (2016); 

Gastos com cultura - 32,950.00€ orçamentos como despesa 

em “Cultura, Juventude e Educação”; 

Outros - Varias intensões no GOPO 2017 

Plano e Orçamento de 2018; 

http://canidelo.net/
http://arc.home.sapo.pt/
http://arca.no.sapo.pt/
http://arca.no.sapo.pt/
http://www.apologaia.com/
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-215000€ em Plano de Atividades 

Cultural; 

Observações  - O Festival Marés Vivas é realizado 

nesta freguesia. Apesar de ser um festival 

de média dimensão, conhecido no plano 

nacional musical, não existe nenhuma 

referência ao evento no site da JF. Como 

o evento musical é um evento de cariz 

privado, este não aparece na agenda 

online do site; 

- Em agosto 2018, o site apenas apresenta 

a alteração com o orçamento atualizado; 

- Transferências para coletividades;  

 

Gulpilhares e Valadares (s/d)  

Equipamentos culturais - s/d; 

Agenda cultural e eventos - s/d; 

  

Organizações do tecido social - s/d; 

 

Gastos com cultura - s/d; 

Outros - s/d; 

Observações  - Não tem site; 

- Possui um equipamento cultural, cujas 

atividades são promovidas no sítio da CM 

Gaia, o cine-teatro Eduardo Brazão. 

 

Arcozelo (http://www.jf-arcozelo.pt/)  

Equipamentos culturais - Estação Litoral da Aguda (ELA); 

- Museu Maria Adelaide; 

Agenda cultural e eventos - Sem agenda; 

- Festas e romarias (Senhor Ressuscitado 

e Senhora dos Remédios; Nossa Senhora 

da Nazaré,Senhora da Saúde); 

- Feira do artesanato; 

- Feira Rural Portuguesa (tem 100 anos) 

 - Oficina de Teatro (4 Junho 2017 – para 

impulsionar o gosto pela arte); 

- Feira da Sardinha;  

- Concerto de primavera (GOP); 

http://www.santamarinhaeafurada.pt/
http://www.jf-arcozelo.pt/
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“apoiar a realização de atividades cuturais 

diferencias (…)” (GOP); 

Organizações do tecido social - GRUPO FOLCLÓRICO "A RUSGA 

DE ARCOZELO"; 

- GRUPO FOLCLÓRICO "AS 

LAVRADEIRAS DE SANTA MARIA 

ADELAIDE";  

- ARCOJOVEM – Associação Juvenil; 

Gastos com cultura - s/d; 

Outros - s/d; 

Observações  - Sem plano e orçamentos.  

 

São Félix da Marinha  ( http://www.jf-sãofelixdamarinha.pt )  

Equipamentos culturais - Salão Polivalente do Centro Cultural e 

Beneficente; 

- Salão Paroquial Padre João Moreira; 

- Centro de Recreio Popular;* 

Agenda cultural e eventos - Sem agenda; 

- Semana Cultural; (5000 € 2017) 

- Feira do Fumeiro; (500€- 2017) 

- Festa da Sardinha (100€ - 2017) 

- Festa da Francesinha (100€ - 2017) 

- Festa do Emigrante (100€ - 2017) 

- Festa da Cerveja (50€- 2017) 

- Gaia é Fado (Camarário)  (400€ - 2017) 

 

Organizações do tecido social - Associação Democrática de São Félix 

da Marinha; 

- Orquestra Filarmónica de São Félix da 

Marinha; 

- Centro Cultural e Beneficente de S. 

Félix da Marinha; 

- Centro de Recreio Popular de S. Félix 

da Marinha; 

 

Gastos com cultura - 28.600.00€ orçamentados como despesa 

para o ano de 2015 em “Associação 

culturais e recreativas” e “Atividades 

socioculturais”; 

- 250 euros para Associações culturais e 

recreativas” , 5000€ para “atividades 

culturais”; 

http://www.jf-sãofelixdamarinha.pt/
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Outros - s/d No separador noticias, encontram-se 

noticias mais ao jeito de Edital.  

- Plano e orçamento de 2017 

Observações  - Em Agosto de 2018 o sítio não havia 

sido alterado a secção cultural. 

 

Madalena (http://www.jf-madalena.tk/ )  

Equipamentos culturais - Auditório da Junta de Freguesia; 

- Espaços das colectividades;  

Agenda cultural e eventos - Sem agenda ; 

Organizações do tecido social - Orfeão da Madalena; 

- Grupo Folclórico da Madalena; 

- Fanfarra Juventude da Madalena; 

- Confraria da Pedra; 

- Clube Atlântico da Madalena;  

Gastos com cultura - s/d (só tem dados de 2012); 

Outros - s/d; 

Observações  - Em comparação com os sites das outras 

JF, este é o mais desatualizado; 

- Surge estar vocacionado para turismo 

balnear; 

- Em agosto 2018, verificou-se que o site 

não estava online.  
  

 

 

http://www.jf-madalena.tk/
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Anexo 2 

 

Síntese numérica do conteúdo dos sítios online das 14 Juntas de Freguesia e de 

Uniões de Freguesias de Vila Nova de Gaia 

 

 
 

Teatro Ass. Recr.Rancho Musical Juvenil Dança Cultural total

2 2 2 1 2 10

s/d s/d 2 s/d 1 3

s/d 1 1 s/d s/d S/d 2

s/d 3 1 3 s/d s/d 1 8

s/d s/d s/d s/d s/d S7d s/d s/d

3 4

2 5 2 3 3 15

1 5 1 7

1 3 1 1 2 8

3 2 1 6

1 1 7 7 17

3 2 5

1 1 1 3

3 3 6

6 28 20 26 3 3 2 6 94

Coletividades

Centro cultural/Arquivo

1

s/d

1

1

São Félix da Marinha

Vilar de Andorinho

Canelas

Total

Oliveira do Douro

Pedroso e Seixezelo

Serzedo e Perosinho

SOLC

Santa Marinha e São Pedro da Afurada

Canidelo

Grijó e Sermonde

Gulpilhares e Valadares

Madalena

Mafamude e Vilar do Paraíso

Avintes

Arcozelo

Museu Auditório

1 * Sim

2 Não

1 1 Não

Não

2 Não

s/d

1* Não

2 1 Não

1 +/ -

Não

1 Não

Sem referencia Não

Não

3* Não

Não

4 7 1 1

Equipamentos culturais

Centro cultural/Arquivo Biblioteca

Agenda 

Cultural

São Félix da Marinha

Vilar de Andorinho

Total

Oliveira do Douro

Pedroso e Seixezelo

Serzedo e Perosinho

SOLC

Santa Marinha e São Pedro da Afurada

Canidelo

Grijó e Sermonde

Gulpilhares e Valadares

Madalena

Mafamude e Vilar do Paraíso

Avintes

Arcozelo

Canelas
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Festival Romarias Conferências Teatro Musical Exposição Dança Cinema Total

I -fotografias/d 1 I 4

3 s/d 1 6

s/d s/d s/d S/d s/d s/d

1 -Folklore 2 (1) festival do morango 1 (2016) 6

7 8

6 6

4 1 2 1 2 12

13 1 1 17

s/d 2

5 10 3 1 25

2? 3

1(CMG) 6

1 2 6

8 49 2 6 5 1 2 1 101

1

5

3

23 4

1

1 - noite de verão

2, festa da bifana e 

(2) Festa do 

(2) Perosinho 

Eventos

Festa temática Semana Cultural

São Félix da Marinha

Vilar de Andorinho

Total

(1)Festa da broa

(2) Feira do artesanato, da Sardinha

6

Oliveira do Douro

Pedroso e Seixezelo

Serzedo e Perosinho

SOLC

Santa Marinha e São Pedro da Afurada

Canidelo

Grijó e Sermonde

Gulpilhares e Valadares

Madalena

Mafamude e Vilar do Paraíso

Avintes

Arcozelo

Canelas
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Anexo 3 

Equipamentos Culturais por freguesia e Uniões de Freguesia  
 

 
Fonte: Gaia urb - https://www.gaiurb.pt/geoportal2.html 
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Anexo 4  

Sinopse e Síntese da entrevista ao presidente da UF-SOLC 

 

 

 

 

 

SínteseEntrevista Autarquia LocalProblemática

Perguntou-se ao autarca se o executivo tinha a noção da rede de equipamentos culturais 

existente na freguesia. Este admitiu que não e diz saber que cada coletividade tem a sua 

sede, variando as suas condições. Revelou a intenção de construir um "ninho de 

coletividades" um espaço comum a todas as coletividades, equipado com sala comum e 

dois auditórios. Olival tem um auditório de um centro social que está disponível para a 

requisição pr parte das coletividades e, segundo o autarca, este está em consntante 

utilização e começa a não chegar para todas as necessidades

O único evento tutelado pela autarquia é a Festa das tasquinhas/coletividades. 

Acontecem 4 deste género, um por cada freguesia da união, no qual participam as 

coletividades das respetivas freguesias. O autarca revelou a intenção de juntar o evento 

num ou em dois. Este evento permite às coletividades angariarem fundos. Muitas 

referem-no como uma fonte de financimento. 

Visão para cultura

Perceção sobre o 

RATF

Dinâmicas do 

contexto local 

Visão admnistrativa 

Recursos Materiais

Atividades 

"Temos as tasquinhas (…) o maior evento que temos é precisamente 

esse.(…)mas tou a começar a querer pensar fazer as festas das coletividades, 

todas as 4 freguesias juntas (…) mas agora… tem de ser arranjar um local 

próprio para se… Porque olhe, acaba por ser uma festa mais animada, acaba 

por ter mais rentabilidade para as coletividades. Do corpo lhes sai, mas é uma 

forma de eles arranjarem um dinheirito. E a parte da junta, a parte logística, é 

totalmente diferente."

"Não. Cada um tem as suas instalações. Nem toda a gente tem. Uns melhor, 

outros pior. (…) Eu queria fazer um ninho de coletividades. Ou seja, um espaço 

grande e um espaço aonde eu fizesse um auditório, dois auditórios. Esses 

auditórios estavam por conta das coletividades. (...) Aquele auditório faz-se 

lembra há 12 anos quando cheguei á, aquilo abria 1 vez por ano, quando 

aparecia alguém, mas era 1 vez por ano. Eu devagarinho, com muita calma e 

muita paciência, com alguma publicidade, consegui pôr aquilo num ritmo que 

não tem hipótese, não há mãos a medir. Já há marcações para o ano. Todo o 

ano, sair uns e entrar outros. "

Relação com 

CMG

Recursos 

financeiros 

"Da autarquia local precisamente para a cultura… Han para ser, acho que para 

ser mais honesto da minha parte, é dizer que é zero. No fundo, no fundo, e no 

fim do ano, se calhar é uma verba bastante elevada (…) Todas as obras que 

vocês pedem, de uma maneira geral, sou eu que a faço. Quando não consigo 

fazer na totalidade, dou a mão de obra. Quando vocês pedem carrinhas, 

autocarros, para fazer deslocações para A e B, ou sou eu, com carros nossos ou 

soueu a alugar carros, autocarros, ou sou eu a pedir à CMG, para que a CMG 

consiga ceder o transporte."

"Olhe esse pelouro de cultura institucional não existe a nível de autarquia(…) 

Temos uma visão conjunta para as 4 freguesias. (…) E não é verdade por uma 

razão muito simples, porque cada terra tem os seus costumes.(…) porque eu 

nestas freguesias tenho realidades totalmente diferentes(...) o executivo tenta 

fazer uma coisa: manter os costumes que havia de freguesia a freguesia e tentar 

meter nessa freguesia outras tradições que temos numa freguesia e lá não 

tem.(...) quando chego ao fim do ano, a nível de transportes e a nível de 

materiais e algumas obras, acabo por dar muito mais do que aquele apoio 

financeiro que se faz através de protocolos (...)

"(…) o que a JF pretende e tenta levar, é aproveitar todas as energias que há da 

cultura e não só da cultura, mas do lazer, do desporto e por aí além, mediante 

cada freguesia, mediante cada povo (…) estamos a perder, na minha opinião, 

estamos a perder toda a nossa cultura... (...) Olhe, num contexto local temos aí 

bons ranchos. Acho que eles transmitem bem a cultura das freguesias (...) Eu 

acho, na minha opinião, acho que é uma cultura muito grande, porque conta-nos 

história dos passado, do presente, como também temos boa cultura a nível de 

teatro.(...) eles com os recursos que têm, eu acho que eles têm feito um bom 

trabalho e têm levadoa freguesia e o concelho muito longe, fora de portas. Ao 

estrangeiro, como agora vão receber estrangeiros aí."

" Se me pergunta a mim se a agredação está bem ou está mal, eu respondo-lhe 

com toda a clareza: está mal. (…) Aconteceu… Agora dizer como é que vais 

sair deste imbróglio, vou lhe dizer muito honestamente, só quando houver uma 

lei que diga, vamos fazer assim, vamos fazer assado, é que eu irei ter a minha 

posição. Até lá não tenho porque considero que sou o presidente das 4 

freguesias e considero que tenho de unir precisamente essa parte da cultura, e 

não só"

"Nós aqui no interior é muito complicado e isto é real. Nós aqui no interior, às 

vezes pessoas da mesma freguesia, só que moram em pontas diferentes das 

freguesias, passam um ano sem se ver uns aos outros, passam um ano sem 

conversar uns com os outros. Sò em funerais e coisas parecidas(...)O povo de 

Olival diz que eu só faço em Sandim. O povo de Sandim diz que só faço em 

Crestuma. Vamos a lever... idem, idem, mas tirando isso... mas também são os 

tais ciumezitos que é normal." 

" Se calhar noto mais da parte da autarquia que se se calhar devia ter mais 

possibilidades financeiras para os ajudar mais, isso é o que eu acho.(…) sobre 

a CMG e a UF não posso, não me posso pronunciar mais do que eles… Não 

nada que dizer, não tenho nada que apontar.(...) depende sempre do verador que 

esteja à frente das coisas coisas... porque, repare, todas as câmaras têm 

intereses e fazem o seu trabalho, só que depois passa para o pelouro da cultura, 

e às vezes quem está à frente do pelouro da cultura, porque enfim, ou porque 

não sabe, ou porque é desleixado, ou porque não quer... desmazela-se. (...) 

Neste momento acho que a CMG está a fazer um bom trabalho a nível da 

cultura. Acho que o verador da cultura, aliás, nem é da minha cor partidária. 

São coisas que, eu separo, para mim não funciona assim... Acho que está a fazer 

um bom trabalho e acho que na parte da cultura vai mexer bastante."

Honestamente diz que não há fundos financeiros alocados para a cultura, porém 

durante o ano consegue concretizar vários apoios materiais às coletividades, perfazendo 

uma verba bastante elevada. Refere que ajuda as coletividades a fazerem obras, que 

lhes arranja vários transportes para as suas deslocações (carrinhas e autocarros) 

Não existe pelouro institucionalizado da cultura ao nível da freguesia. Há uma visão de 

ação geral das 4 freguesias da União, porém atentando às idiossincracias de costumes e 

tradições de cada local. Não opta por uma política de protocolos de apoios financeiros, 

mas apoio as coletividades com necessidades logísticas ( transportes, materiais, obras)

Visa aproveitar sinergias existentes da cultura de cada freguesia, mas envisiona-a 

mesclada com as dimensões do lazer e do desporto. Sente-se alarmado e acha que a 

cultura se está a perder. No contexto local considera que os ranchos transmitem bem a 

cultura das freguesias, a qual acha que serve para contar histórias do passado e do 

presente. Considera a freguesia forte a nível do teatro. Acredita que as coletividades 

têm realizado um bom trabalho, tendo em conta os seus recursos, e que estas são 

embaixadoras das UF. 

Sobre o RATF, o autarca acha que este foi uma má decisão, mas que essa é a 

realidade e que tal só mudará se existisse uma nova reorganização.  Aceita esse 

facto e considera-se presidente das 4 freguesias e que lhe cabe o deve de as 

unir. 

Refere que por vezes as relações de vizinhança nestas "freguesias do interior" são 

complicadas, e que pessoas que moram proximamente passam tempos sem se falarem. 

Depois refere que a população vai sentido ciúmes quando certas iniciativas são 

realizadas em freguesias diferentes da de sua.

Considera que a CMG podia ter mais capacidade financeiras para apoiar coletividades. 

Não tem nada a apontar ao executivo camarário e refere que as relações relativamente à 

cultura dependem do vereador responsável pelo pelouro da cultura, dos seus planos e 

operacionalização. No geral acredita que a CMG tem feito um bom trabalho e mesmo 

que o vereador da cultura não seja da mesma cor partidária acredita que essa área se irá 

desenvolver. 
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Agenda Cultural

" (…) hoje mais do que nunca com a facilidade que nós temos, no geral, de 

comunicações, acho que podia haver uma agenda melhor, atualizada e não sei 

que mais… mas olhe, eu já tentei (…) Tem de partir também deles. Porque eu 

fiz, assinei uma avença com um jornal(...) um fazia, outro não fazia, um fazia, 

um pensava em fazer e nunca chegava a fazer... E depois chateavam a cabeça ao 

presidente da JF, que só se põe na agenda o que é do Tono e não se põe o de 

Quim(...) na questão da agenda ultura tenho pena, tenho pena... porque era uma 

forma de informação e eles, a despesa deles era zero, era unicamente pegar no e-

mail ou por telefone, opa haver um evento para a semana assim assim... mas 

isto... Qxe."

Inquirido sobre a inexistência de agenda cultural, constante no programa eleitoral, o 

autarca reconhece que não seria dificíl dadas as tecnologias, porém não teve sucesso 

nessa iniciativa. Diz que várias coletividades falhavam em informar sobre os eventos 

que iriam fazer e que por vezes recebia comentários por estar certos eventos e outros 

não. Lamenta que assim seja. 

Síntese

Relação com 

coletividades

"Eu acho que se me permite dizer estas palavras: eu acho que a esse nível eu 

estou rico. Mas reconheço que mesmo com essa realidade toda, reconheço que 

eles nem sempre são ajudados como eu gostaria que fossem ajudados, mas 

também não têm alternativas… A área é muito grande, a parte financeira é um 

bocado limitada, por isso mesmo é complicado. (...) Como é que nós nos 

relacionamos? É simples. E hoje mais do que nunca até está muito na moda... É 

caminhadas (...) Caminhadas por sua... uma forma de falar (...) E a partir daí, 

nós trocamos muitas ideias, reunimos muitas vezes. Eu acho que não há outra 

palavra sobre o relacionamento que nós temos, é um bocado isto, é o porta a 

porta, o informal, isso é uma verdade...(...) Tem a mesma relação com todas 

(risadas). Ninguém me pode acusar sobre isso, o que me pode acusar é 

unicamente o seguinte: eu tinha 4 eventos, eu vou aos 4. Não vale a pena. Agora 

o que, nem sempre lhe consigo fazer a vontade, porque você quer que eu vá lá, 

mas quer que eu vou lá comer, e por vezes não vou, mas vou lá tomar café. 

Sobre o relacionamento com as coletividades o autarca considera-se "rico", porém acha 

que as coletividades nem sempre são ajudadas como deviam pelo facto de se tratar de 

um território muito grande e com recursos financeiros limitados. Descreve que essa 

relação acontece de forma pessoalizada, existem algumas reuniões, mas o modo mais 

usado é as "caminhadas", disse ele referindo-se a encontros informais como principal 

meio de comunicação. Diz que tem uma relação equitativa com todas e que se esforça 

por estar sempre presente nos seus eventos, ainda que por vezes estes aconteçam de 

forma sobreposta e ele distribuiu o seu tempo entre os vários eventos para os quais é 

convidado. 

Política Cultural

"Tem que haver redes. Se não houver rede não há cosedura, isso é que não há 

dúvidas.(…) Ser de uma cor partidária diferente da minha e só porque é 

presidente de uma coletividade, não pode ser discriminado. Ponto. (…) Eu 

posso é gostar mais de ir a sua casa ou menos, por essa razão, mas não me dá o 

direito de lhe fazer a discriminaçao (...) Agora, institucionalmente é exatamente 

igual por mim (...)"

O autarca refere a importância de existirem redes articuladas e que não faz 

diferenciações com nenhuma coletividade em função da sua cor partidária, mesmo que 

ele tenha preferência por x ou y, a relação institucional é igual.

Problemática Entrevista Autarquia Local
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Anexo 5 – Guiões de entrevistas 

Guião de entrevista a representante diretivo de coletividade  

 

I. Perfil social, económico e associativo do agente entrevistado 

Nome; 

Idade; 

Naturalidade; 

Escolaridade;  

Atividade profissional; 

Anos de associativismo; 

Anos de direção; 

Cargo; 

 

Objetivo: Averiguar percursos e trajetórias dos dirigentes associativos. 

 

II. Âmbito e finalidade da Associação 

Missão                   

Objetivos 

 

Objetivo: Saber mais especificamente qual o escopo da ação da coletividade. 

 

III. Dimensão da Associação 

Nº de associados 

Panorama geral das atividades 

- que atividades promove?  

- quantos pessoas envolve? 

- afluência; 

 

Objetivo: Percecionar a dimensão da coletividade.  
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IV. Recursos 

Humanos: quantos pessoas participam/colaboram na organização das atividades? 

Financeiros: como é que a coletividade se sustenta/subsidia? 

Materiais: Quais os espaços que têm? Sede? Algum género de equipamento cultural? 

Uso da internet 

Dificuldades e obstáculos  

 

Objetivos: Compreender as condições de existência da coletividade; Averiguar como 

gerem/utilizam recursos; Saber quais as dificuldades ou facilidades que enfrenta na 

prossecução dos seus objetivos. 

 

V. Visão sobre cultura 

 -Como interpreta a contribuição da coletividade para a cultura? Mais valia cultural de 

participar na coletividade? Qual o contributo da coletividade para a localidade?  

Objetivo: Saber como perceciona o seu papel na sociedade; saber se há consciência 

das suas potencialidades enquanto agente de desenvolvimento local; 

 

VI. Relação com poder político-  

Como descreve a relação com a junta de freguesia? 

- Que tipos de apoio recebem da junta de freguesia? 

-Sentiu diferenças quando a sua freguesia se tornou uma união? 

E da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia? 

 

Objetivos: Compreender como entende a relação com poder político, perceber a índole 

desta relação e alguma operacionalização de políticas culturais; saber se o RATF 

promoveu mudanças e como o percecionam; 
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VI. Relação com parceiros do 3º setor 

A coletividade é associada da Federação das Coletividades de Vila Nova de Gaia? 

Se sim, qual o papel da federação na vida coletividade?  

Costumam fazer parcerias? Organizam atividades em conjunto? Participam nas 

atividades de outras? Há algum tipo de apoio entre coletividades?   

Objetivo: Aferir a sua posição e relações na rede do tecido social associativo. 

 

VII. Perspetivas futuras 

Objetivos futuros da coletividade  

Objetivo: Compreender prioridades estratégicas 

 
 

Guião de entrevista a autarca 

 

I. Perfil social, económico e político do autarca 

Nome 

Idade 

Naturalidade 

Área de residência 

Nível de escolaridade 

Ocupação profissional exercida ou em exercício 

Tempo de exercício de funções políticas   

Filiação partidária 

Pelouros atribuídos 

Objetivo: Averiguar percurso e trajetória do autarca. 

II. Administração da União de Freguesias  

Há quanto tempo se institucionalizou?  

Em 2013 como foi articular os setores culturais de 4 freguesias recentemente 

unificadas?  

Quais foram as principais mudanças promovidas?  



 

120 

Como caracteriza a sua evolução desde aí?  

Há uma visão conjunta ou separada para cada freguesia? 

Objetivos: saber se há alguma tradição de política cultural; compreender adaptação à 

RATF; compreender estratégia gestionária. 

III. Visão sobre a cultura 

Qual o papel que atribui à cultura num contexto local? 

-Cultura como fator de desenvolvimento local; 

-Cultura como fator de empoderamento do território e das populações; 

-valorização do património material e imaterial; 

Como avalia a situação atual do setor cultural das SOLC?  

-Debilidades e fragilidades 

-Pontos fortes 

Objetivos: Averiguar quais as interpretações e aplicações da cultura. 

IV. Atividades e recursos  

Quais as atividades culturais organizadas pela autarquia?   

-tipo de atividade cultural (popular, erudita) 

-recursos (humanos, materiais e financeiros) 

-dificuldades e problemas na execução dos projectos 

-públicos/adesão 

-impacto  

-iniciativas com o intuito de aumentar a coesão entre as freguesias da união 

Rede de equipamentos culturais.  Quais os equipamentos culturais que existem na 

autarquia? Existem planos de investimento ou de criação de algum novo?  

Recursos humanos – Quantos pessoas colaboram no setor cultural da união? Quem são 

os  agentes responsáveis por dinamizar as atividades organizadas pela União de 

Freguesias? 

Recursos financeiros – Quais as verbas alocadas para o setor cultural? Como são 

pensadas? Existe algum stakeholder privado ou empresarial?  

Têm sido tomadas diligências no sentido de materializar a agenda cultural que consta no 

programa eleitoral?  

Objetivos: Saber quais os eventos tuteladas pela autarquia; Conhecimento dos 

equipamentos culturais; Recursos mobilizados para o setor cultural; Agenda cultural  
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V. Relação com as coletividades 

Qual o papel que atribui às coletividades na promoção da cultura? 

Como se trata a articulação entre poder local e tecido associativo? 

- Modos de relacionamento; 

- Tipos de apoio; 

- Diferenciação/indiferenciação   

Que tipos de apoio são prestados às coletividades?  

Fazem algum tipo de distribuição/transferência para coletividades? 

Há uma relação igual com todas as coletividades? Estão cientes da situação atual de 

cada uma delas?  

Existe algum tipo de resistência/oposição por parte de alguma coletividade? 

Objetivos: Averiguar tipos e funcionamentos das relações com as coletividades; 

averiguar se há conhecimento da realidade de cada uma delas. 

VI. Políticas culturais da autarquia 

Como se articula a relação entre a Câmara Municipal e a UF SOLC? 

- Proximidade;  

- Seguem as mesmas diretivas; 

- financiamento para a cultura; 

- levantamento das atividades culturais por parte da Câmara Municipal 

Quais os objetivos para o pelouro da cultura? 

-Curto prazo 

-Médio prazo 

-Longo prazo 

-Objetivos globais  

-objetivos específicos  

-desafios futuros 

Há alguma relação entre a cultura e os outros pelouros? Articulam-se? 

-Integração da política cultural na autarquia (central, subalterno) 

-Finalidades da política cultural 

Objetivos: Compreender a relação com a poder camarário em termos de 

financiamento, cooperação e trabalho em rede. 
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Anexo 6 – Grelha de contactos com as coletividades 

 

 

 

 

 

 

 

arcsixxi@gmail.com

Fundado nos finais dos anos 80, a sua ação é a animação musical 

litúrgica em variados eventos.

Fundado em 1990

Fundado em 2007. Ensaios no Salão Nobre da Junta de Freguesia.

Fundada há 96 anos. A sede foi reabilitada em 2017. 

223 797 888Associação Crastumia

Recordar Melodias - Assoc. Rec. E 

Cultural de Reformados de Crestuma 

recordarmelodiasdou

ro@gmail.com

Sociedade Filarmónica de Crestuma
bandadecrestuma@sap

o.pt

Rancho Folc. Juventude Marcha 

Cestuma

Dedica-se à atividade musical, existe desde 1908. Tem uma escola 

de música. 
Fundada em 1996, a sua ação desenvolve-se em volta de um grupo 

etnográfico. 

Rancho Folclórico de Lever 
ranchoflever@gmail.

com

Grupo Coral Vozes da Esperança

Associaçao Cultural Casa da Eira
paulojfoliveira@gmail.com

casa.da.eir@gmail.com

Academia Musical de Santa Maria de 

Sandim

227501191

Banda Musical Leverense Fundada em 1832- Desde 1993 Instituição de Utilidade Pública.

Fundado em 1985 

Fundado em 1987

Fundada em 1989

Fundado em 1986

Fanfarra - 1. Música tocada por instrumentos de metal, geralmente 

em momentos de festa.  Priberam-18/03/2018.

Fundado em 1968. 

Assoc. Recr. E Cult. Santa Isabel (Olival)
Ausência de qualquer informação mais especificada da sua ação. A 

sua missão refere a promoção de atividades ludicas, desportivas e 

Danças e Cantares de Santa Maria de 

Olival

ranchodcolival@gma

il.com

tasandim@gmail.com 227 634 739Teatro Amador de Sandim 

Fundada em 1977

fanfarradeolival@gmail.com 918849655

220 812 464

Grupo Folclórico Etnográfico de Santa 

Marinha de Crestuma

gfesmc1990@gmail.

com

Fanfarra R.C. de Olival

Rancho regional de Olival
regional.de.olival@g

mail.com

Grupo Folclórico Sto. André de Lever 

Fanfarra de Lever 
fanfarradelever@gmai

l.com

FBook

Fundado em 1982, a sua atividade desdobra-se num Rancho 

Folclórico e numa Fanfarra. 
Fundada em 2012. A finalidade é a promoção da cultura, lazer e 

preservação dos valores históricos e culturais da comunidade.

Coletividades Notas

FB

Facebook 

http://casadaeira.w
Faceboook site 

desatualizado

Facebook  

desatualizado

Facebook

Facebook 

fanfarradeolival.w

FB

Facebook 

http://bandamusica

Fbook

Fbook

http://www.vozesd

esperanca.net

telefone

Fbook

Face book 

https://www.sfcres

Fbook. 

Fbook
geral@crastumia.co

m

227630725

934 263 507

966 261 733

964 543 200

geral@vozesdesperanca.net 

22 7632599/96 2259049

Site

227 630 675

913 725 524

916 712 006bml@sapo.pt

22 763 27 75 / 933 291 

624

910926281

e-mail

amsms@portugalmail.pt
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Anexo 7 – E-mail remetido para as coletividades e autarca local 

Anexo V  

E-mails remetidos para as Coletividades e para a Autarquia Local 

Excelentíssimos/as senhores/as do/da (Nome da Coletividade) 

  

O meu nome é Miguel Paiva e sou estudante do 2º ano de Mestrado em Sociologia na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Nesse âmbito, encontro-me a realizar 

uma dissertação acerca de políticas e práticas culturais no concelho de Vila Nova de 

Gaia, mais especificamente no território da União de Freguesias de Sandim, Olival, 

Lever e Crestuma. 

 

O objetivo do estudo é conhecer as dinâmicas culturais ao nível local num contexto 

atual de globalização, no qual a cultura desempenha um papel central na cidadania 

ativa, na participação democrática e na vida das populações. 

 

Após pesquisa acerca de atividades e intervenientes da vida cultural na região e no 

sentido de consolidar a investigação, afigura-se necessário a realização de entrevistas 

com os agentes culturais do território referido. Assim, endereço este e-mail com o fim 

de agendar uma data para uma entrevista, com a duração aproximada de 1 hora, com um 

representante da direção da vossa coletividade. 

 

A realização desta entrevista é de grande importância para o estudo, uma vez que 

permitirá conhecer mais detalhadamente a realidade daqueles que estão ativamente 

envolvidos na vida cultural da União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e 

Crestuma. 

 

Os assuntos a abordar serão sobre a vida da instituição, a sua relação com outros atores 

do território e com as políticas culturais do concelho de Vila Nova de Gaia. 

Agradecendo desde já qualquer disponibilidade demonstrada, peço que me possam 

indicar uma data para a realização da entrevista. Deixo também à disposição o meu 

contacto telefónico: 91 270 21 85. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Miguel Paiva  

 

 

Vila Nova de Gaia, 21 de Maio de 2018 

Ao cuidado da Ex.ª Sra. Manuela Patrício, responsável pelo pelouro da cultura da 

União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma 

 

Ex.ª Senhora Dra. Manuela Patrício, 
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O meu nome é Miguel Paiva e sou estudante do 2º ano de Mestrado em Sociologia na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Nesse âmbito, encontro-me a realizar 

uma dissertação acerca de políticas e práticas culturais no concelho de Vila Nova de 

Gaia, mais especificamente no território da União de Freguesias de Sandim, Olival, 

Lever e Crestuma. 

O principal objetivo do estudo é conhecer as dinâmicas culturais ao nível local num 

contexto atual de globalização, no qual a cultura desempenha um papel central na 

cidadania ativa, na participação democrática e na vida das populações. 

Dada a centralidade das autarquia locais nas políticas e práticas culturais de um 

território , uma parte nuclear da investigação passa por compreender o projeto e visão 

da autarquia para o setor cultural do território. Com esse fim, endereço-lhe este e-mail 

no sentido de agendar uma data para a realização de uma entrevista , com a duração 

aproximada de 1 hora. 

A realização desta entrevista é de grande importância para o estudo, uma vez que 

permitirá conhecer mais detalhadamente a realidade cultural da União de Freguesias. Os 

assuntos a abordar serão acerca da institucionalização do pelouro da cultura, da visão 

acerca da cultura e políticas culturais e da relação com o tecido associativo local. 

Agradecendo desde já qualquer disponibilidade demonstrada, peço que me possa indicar 

uma data para a realização da entrevista. Deixo à disposição o meu contacto telefónico: 

91 270 21 85. 

Com os melhores cumprimentos, 

Miguel Paiva 
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Anexo 8  

Cronologia do agendamento e realização das entrevistas 

 

 

 

 

Entrevista

Sem resposta ao e-mail 04/08/2018

Números não atribuidos

30/07/2018 facebook

Sem resposta ao e-

mail

Sem resposta

21/05/2018

Indisponível para 

participar

Sem resposta ao e-

mail

Números não atribuidos 

27/07/2018 Facebook
Sem resposta

Sem resposta ao e-

mail

Números não atribuídos 

20/07/2018 Facebook
Sem resposta

Indisponível para 

participar
27/07/2018

Sem resposta

30/07/2018 facebook Não é coletividade

18/06/2018

05/07/2018

03/05/2018

Rancho Folclórico de Lever 

Fanfarra R.C. de Olival

Rancho regional de Olival

Banda Musical Leverense

Grupo Folclórico Sto. André de Lever 

Fanfarra de Lever 

15/07/2018

04/05/2018

17/05/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

07/08/2018

25/05/2018

29/05/2018

21/05/2018

29/06/2018

Academia Musical de Santa Maria de 

Sandim

Associaçao Cultural Casa da Eira

Teatro Amador de Sandim 

Assoc. Recr. E Cult. Santa Isabel

Danças e Cantares de Santa Maria de 

Olival

27/04/2018

Envio falhado

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

27/04/2018

Resposta Contacto telefónico

27/04/2018

27/04/2018

03/05/2018

04/05/2018

14/05/2018 18/05/2018

29/05/2018

Sem resposta ao e-

mail

Sem resposta ao e-

mail
03/05/2018

Sem resposta ao e-

mail

Sociedade Filarmónica de Crestuma

Rancho Folc. Juventude Marcha 

Cestuma

Associação Crastumia

Grupo Coral Vozes da Esperança

Grupo Folclórico Etnográfico de Santa 

Marinha de Crestuma

Recordar Melodias - Assoc. Rec. E 

Cultural de Reformados de Crestuma 

Coletividades

29/05/2018

27/04/2018

02/05/2018

03/05/2018

Pedido Enviado

27/04/2018

27/04/2018

03/05/2018

27/07/2018

Sem resposta ao e-

mail

Sem resposta ao e-mail

27/07/2018

Sem resposta ao e-

mail

Sem resposta ao e-

mail

Sem resposta ao e-

mail
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Anexo 9  

Observações das entrevistas 

Entrevista 1 

Ator Presidente da Fanfarra de Olival 

Data 04/05/2018 

Local Sede da coletividade 

Duração 1h01 

Observações: Fui pontualmente recebido pelo entrevistado na sede da coletividade. 

O 1º piso é ocupado por um café e ao lado um sala ampla que serve multiusos, um 

deles pode ser auditório. Do café subimos para o andar de cima onde tem 1 escritório 

e 1 sala de reuniões.  

 

O entrevistado teve uma postura natural e discorreu sem reservas sobre os assuntos. 

Denotou ter muita experiência no associativismo, porém a sua discursividade era 

extensa, com muitos desvios e pouca informatividade.  

 

 

 

 

 
 
 

Entrevista 2 

Ator Presidente do Rancho Folclórico Danças e Cantares de 

Olival 

Data 17/05/2018 

Local Sede da Coletividade 

Duração 0h52 

Observações:  

 

Fui recebido com algum atraso por parte da entrevistada, mas não deixei de ser bem 

recebido. O edifício da sede tem um café no andar de baixo, ao lado do café uma 

porta dá o acesso à escadaria. No 2º andar estão os escritórios e salas de arrumos e 

também o corredor de acesso à arquibancada do seu pavilhão. Lá de cima vê-se o seu 

palco, cadeiras para público e outros materiais. É um polivalente. 

 



 

127 

A entrevistada não mostrou reservas ou reticências, discorreu naturalmente o seu 

diálogo e tentou ser sempre o mais clara possível. Estava envolvida no processo 

comunicativo.  

 

 

 
 
 
 
 

Entrevista 3 

Ator Presidente do Teatro Amador de Sandim 

Data 07/05/2018 

Local Sede da Coletividade 

Duração 0h28 

Observações: Fui pontualmente recebido na sala da direção - cujo acesso é pelo café 

da coletividade -, um espaço pequeno, sem janelas e com muitos arrumos. O 

entrevistado olhava constantemente para o gravador, tentou impressionar-me, não 

percebeu algumas perguntas. Foi sucinto nas respostas e nem sempre respondia ao 

assunto mencionado.  

 

Fui bem recebido na mesma e foi-me mostrado o auditório plenamente equipado para 

a prática teatral, e outros usos se necessário. Durante essa visita o presidente  da 

coletividade esteve mais à vontade no discurso e fez comentários de teor político, que 

não serão incluídos neste estudo uma vez que não foram em contexto de entrevista.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Entrevista 4 

Ator Presidente da Fanfarra de Lever 

Data 21/05/2018 

Local Sede da Coletividade  

Duração 0h20 

Observações: Fui recebido pela presidente da coletividade que logo me mostrou as 

instalações que estão em parco estado de conservação. Existem infiltrações de 

humidade no teto, nas paredes e o próprio chão está em parte deteriorado.  

 

Durante a entrevista foi sucinta, mas muito clara e objetiva nas suas respostas. O 

discurso foi descomplexado e informativo.  
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Entrevista 5 

Ator Presidente da Sociedade Filarmónica de Crestuma 

Data 25/05/2018 

Local Escola de Música – AMA Carvalhos 

Duração 0h58 

Observações: Fui recebido numa escola de música com a qual o entrevistado 

colabora.  

 

O interlocutor mostrou-se muito interessado em participar no estudo, porém muitas 

vezes desviou-se do assunto e falou muito sobre a história da instituição e sobre obra 

musical em ti. Porém respondia sempre aos assuntos endereçados, ainda que depois se 

desviasse. Por isso a entrevista foi longa.   

 

 

 

 

 
 
 
 

Entrevista 6 

Ator Tesoureiro da Academia Musical de Santa Maria de Sandim 

Data 18/06/2018 

Local Sede da Coletividade 

Duração 0h18 

Observações: Fui recebido e convidado a subir ao 2º piso, à sala da direção, onde 

encontrei o entrevistado. Daí fomos para uma sala de aula onde a entrevista decorreu.  

 

Foi bastante sucinto nas resposta e ás vezes não estava à vontade, adotou uma postura 

séria e formal. Às vezes foi defensivo, ainda que me parecesse honesto e transparente 

na exposição das suas visões. 

 

No fim da entrevista inquiriu-me o porquê de ter havido escolhido a UF-SOLC como 

tema de dissertação. 
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Entrevista 7 

Ator Presidente da Associação Crastumia 

Data 29/06/2018 

Local Escritório de advogados 

Duração 0h42 

Observações: Fui recebido no local de trabalho do entrevistado. 

 

O seu discurso era muito adornado, floreado, com alto pendor poético e humanista. É 

uma pessoa com muita experiência em vários ramos do associativismo. Absteve-se de 

responder a assuntos de teor político e nem sempre foi esclarecedor, foi necessário 

voltar a frisar certas temáticas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 8 

Ator Presidente da banda Musical Leverense 

Data 15/07/2018 

Local Sede da Coletividade 

Duração 00h29 

Observações: Fui recebido na sede da coletividade e convidado a realizar a entrevista 

numa das salas de aula, acompanhados pela banda sonora do ensaio da banda.  

 

O entrevistado esteve com uma postural natural, relaxada e o seu discurso fluiu 

naturalmente. Não mostrou reservas em nenhum assunto e foi bastante informativo.  

 

 

 

 

 

Entrevista 9 

Ator Presidente da Associação Rec. Cult. e Desp. Santa Isabel 

Data 04/08/2018 

Local Sede de Coletividade 
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Duração 0h38 

Observações: Quando cheguei à sede da coletividade, na qual reúne o café e um 

auditório equipado para teatro e outros usos, foi-me informado que o presidente ainda 

não havia chegado. Eu e o senhor que estava balcão iniciámos um diálogo sobre a 

pesquisa, sobre a coletividade e logo me estava a mostrar os camarins e o palco mais 

de perto. Quando lhe perguntei quando chegava o presidente, ele disse que estava a 

falar com o próprio. Uma brincadeira de bom tom a um jovem ingénuo.  

 

Logo lhe perguntei se podíamos então começar a entrevista, a qual decorreu 

naturalmente e sem reservas por parte do entrevistado.  

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 10 

Ator Presidente da Associação Cultural Casa da Eira 

Data 07/08/2018 

Local Sede da Coletividade  

Duração 0h55 

Observações: Fui muito bem recebido no bar da instituição, do qual fui convidado a 

subir à sala de reuniões.  

 

A entrevista decorreu sem percalços ou reservas por parte do entrevistado, o qual foi 

bastante informativo no seu discurso.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

131 

"Nós aqui não temos inimigos (…). 

Todas as coletivdades são convidadas 

e aparecem (…) para já só de Olival. "

"Fazemos procissões(…) 

Depois promovemos 

algumas festas, mas mais de 

cariz nosso. Para os nossos. 

Porque, prontos, nós 

trabalhámos sem fins 

lucrativos não é?(…) 

fazemos convívios e às vezes 

faz-se um passeio ou um 

piquenique. Faz-se um 

churrasco aqui. O 

aniversário da fanfarra é um 

aniversário como se fosse 

um aniversário de família."

"(…) ainda há muito aquela situação: 

sou de olival, sou de Crestuma. Há 

sempre ali um miudozinho, assim ali e 

tal, uma pedrita no pé e não sei quê, 

percebe?"

Relação com 

tecido associativo

Dívida

"Eu gosto de conseguir alcançar os 

meus objetivos e chegar ao fim do ano 

e ter as contas da fanfarra com saldo 

positivo(…)"

"(…)1,2,3,10,15 euros de lucro ao 

final do ano. Embora seja aceitável 

também, porque não devemos nada a 

ninguém."

"quando entrámos à 8 anos atrás 

tinhámos uma dívida de 9000euros 

(…) a população arranjou-nos o 

dinheiro (…) pagámos o que deviámos 

e a partir daí temo-nos mantido sempre 

à tona."

"(…) podemos não ter dinheiro, mas 

não temos dívidas."

"O nosso vetor principal é o 

folclore(…) já tivemos um grupo 

coral(…) sempre direcionado para as 

artes e tradições (...) cantares das 

janeiras, desfolhadas, jogos 

tradicionais, fazemos jornadas de 

jogods tradicionais. Temos todos os 

anos a nossa mostra de folclore, onde 

trazemos grupos oriundos de vários 

pontos do país e estrangeiros (...) são 

martinho, o entrudo pela altura do 

carnaval e fazemos uma atividade que 

é deveras interessante, que nós 

chamamos o trilho dos 

moinhos(...)fazemos concertos na eira"

"Não, é aqui a sede o espaço 

envolvente. Os nossos ensaios são 

feitos na rua."

"Não, não temos auditório. Temos só a 

sala de ensaio, temos vários salas de 

aulas nesse edífcio novo."

"Nós temos aqui a sede que é composta 

por salas de aula. Temos um auditório 

em bruto, a promessa vem já desde a 

construlão da sede, há 18 anos. (…) "

"Hum, a nossa sede é a JF. Portanto, a 

JF, temos lá instalações e quando 

precisamos temos a disponibilidade 

dessas instalações(…) a igreja que tem 

o seu centro social, um salão paroquial 

bom(…)"

"(…) temos a barraquinha ali no largo 

de Santa Isabel e aqui a sede como 

você já viu(, com palco para 

apresentar pelas de teatro (…)

 Neste momento baseia-se aqui em 3 

salas pequenas e temos ali a sala da 

banda, mais nada. (…)"

"Aliás, devo dizer  em abono da 

verdade, se não fosse a câmara 

municipal, se não fosse o Dr. Eduardo 

Vitor Rodrigues e o Patrocínio 

Azevedo, nós não tinhámos construído 

a sede. (…) não merecíamos ser 

discriminados como fomos até aquela 

altura e estávamos necessidatados de 

um espaço em condições para as 

crianças(...)Um apoio financeiro de 

150 000 euros para fazermos a sede."

"A relação com a CMG, praticamente, não 

é nenhuma. Há um bocado de feedback 

em relação a alguma coisa que a gente 

peça, obtém resposta, mas a partir daí a 

CMG morreu. Em tempo de eleições, a 

sede foi bastante visitada(…) Em termos 

de uqando há uma campoanha, tudo muito 

bem: 'as coletividades, quais são as 

dificuldades e isto e aquilo, e vamos 

ajudar. É cultura!'. Mas não passa daí. Não 

passa de palavras."

"A relação com a autarquia é boa. 

Muito boa.(…) Felizmente as coisas 

melhoraram a partir que entrou este 

poder local, esta JF, este 

município(…) Mas aquilo que eu sei e 

que tenho conhecimento é que este 

executivo tem sido eficaz, tem sido 

inteligente, tem sido prático e tem sido 

sagaz no que diz respeito à 

colaboração com as instituições(...) 

ainda aqui há uns dias liguei ao 

presidente e disse -'Oh precisava de 

ajuda' - Não me peças dinheiro que eu 

não tenho. Eu disse: -' não estou a 

pedir dinheiro, preciso de ajuda para 

isto assim,assim, acha que é possível?' - 

'Anda ca amanhã, falamos do que 

quiseres'."

"Ora bem, a relação com a JF é boa, 

apesar de, não é? Nós às vezes 

querermos mais e precisarmos de mais 

e haver um bocado de diferenciação, 

porque isso a gente sente.(…)Somos 

uma UF, sabem as nossas 

dificuldades(…) Talvez porque o Sr. 

Presidente é de Olival, tem mais 

sentimentos se calhar por aquela 

coletividade do que por esta, se calhar 

porque aqui é uma mulher.(...) Acho 

que devemos falar 1/2 vezes, à 3ª já 

chateia.(...) se calhar porque faz parte 

do meu feitio, acho que não devo andar 

sempre atrás.(...) O único apoio que se 

recebe é logístico."

Olhe é o seguinte, é o Manuel 

Azevedo, não conhece? Isto é o 

seguinte, nós temos um presidente da 

junta que só não tem dinheiro, é a velha 

história. Mas o apoio logístico não 

falha, é impecável. Não há um 

espetáculo que ele não esteja presente. 

Seja um espetáculo do teatro, seja da 

parte social. (...) o apoio logístico é 5 

estrelas. Somos apoiados como nunca, 

apoiados como nunca... Tenho de dizer 

que estamos bem servidos."

"(…) ele [o presidente] é uma pessoa 

acessível, mas sim é uma boa relação, uma 

relação muito cordial e uma relação de 

muita entreajuda. Portanto, tudo o que ele 

precisa do danças ele tem, naturalmente 

nós nunca lhe dizemos que não (...)Nós 

temos o telemóvel dele, nós os diretores 

das coletividades, temos todos o telemóvel 

dele e ele atende-nos todas as vezes, 

percebes? (...) às vezes se calhar mais vale 

desenrascar um transporte, até é mais 

importante, do que eu ter 200 para pagar o 

transporte.(...)Eu acho que a autarquia tem 

mesmo de ser uma política de proximidade, 

porque isso é que faz a diferença, e ele 

consegue isso(...)" 

"Muito boa. Muito boa porque também 

não temos motivo porque seja má. (…) 

Monetariamente, como disse, não 

colaboram (…) Emprestam transporte, 

autocarro para ir às saídas.(…) 

Também ao contrário, nós perante eles, 

nós tambem fazemos tudo aquilo que 

eles necessitam, tem sido uma boa 

relação."

Relação com 

Junta de 

Freguesia

"Mantê-la de pé. Mais 185 anos para a 

frente. Faz 186, queríamos ver se não a 

deixávamos morrer enquanto 

estivermos presentes. Depois quem 

vier atrás , espero que continue um 

trabalho melhor que o nosso. (…) as 

romarias estão cada vez a terminar 

mais e começar a ser muita oferta, 

muitas bandas, e festas cada vez 

menos. (...) A quantidade de festas 

diminuiu, mas a quantidade de bandas 

continua igual. (...) por um quim 

barreiros dá-se 7 ou 8 mil euros, e por 

uma banda com 60 músicos, dá-se 

3000, que está ali das 8h da manhâ à 

20h da noite" 

os objetivos futuros,uns mais próximos 

do que outros, o próximo era as obras 

que nós necessitamos, são urgentes, são 

prementes(…) é o telhado que está 

podre (…) é o aspeto exterior que se 

está a detiorar(…) para além desse, um 

outro anseio que temos desde o início é 

criar um museu vivo(...)  criar uma rota 

turística, do possível museu até ào rio 

uima, junto do moinho e antigo campo 

de linho(...)"

"objetivos é por bar com eventos a 

funcionar, teatro, umas brincadeiras e 

trazer jovens para cá ahah. (…) 

objetivos mais do que esse, mais 

nada."

"(…) tou covencido que vamos 

introduzir em Crestuma uma escola de 

aprendizagem de Xadrez. (…) A 

coletividade, como já referi, vai 

navegando à vista. O futuro naõ pode 

ser captado, tem de ser vivido no 

presente e pronto, havemos de chegar 

ao futuro. Temos perspetivas. Não vale 

a pena estar a anunciá-las, porque o 

que interessa é que a associação viva 

as coisas que faz e deixemos que o 

futuro nos reserve coisas boas."

"Os nossos objetivos futuros passam 

por, essencialmente, pela construção 

do auditório e pela manutenção do 

edifício porque temos aqui um edifício 

que carece de manutenção, que não 

temos fundos para concretizar.(…) 

neste momento, eu gostaria de estar a 

dizer que iríamos apostar no ensino, 

com melhores professores, com sei lá o 

quê, mas não vale a pena... temos de 

ver com o que temos, quer em termos 

de alunos e professores e temos de 

lutar para manter as instalações(...)

" O objetivo nº1, pelo menos enquanto 

eu lá estiver, vai passar sempre por um 

reforço , um aumento, por uma 

implemtação mais forte, mais coerente, 

melhor da escola de música, que será 

sempre o maior objetivo. (…)Não será 

bem um museu, não será para estar 

exatamente aberto a todo o público(...) 

servirá sobretudo para direcionar os 

estudantes de música, seja os pais, os 

irmãos, a família mais próxima, os 

amigos, para irem vistar o hisotiral e o 

percurso de uma instituição desde 1921 

até à altura(...)"

"Os objetivos futuros… Olhe, era 

arranjar a sede e as carrinhas! Neste 

momento precisávamos de tudo. Assim 

mesmo a precisar… o arranjo da sede 

e das carrinhas a gente vai fazendo, era 

fardamento. Que na altura das eleições 

foi prometida uma verba e olhe, posso 

continuar aqui sentada que vou criar 

raízes e a verba não chega."

"É uma escola de teatro, que é muito 

importante (…) Para nunca acabar o 

que há, para se ir sempre renovando, é 

uma escola de teatro com míudos a 

partir dos 14 anos. (…) A nível de 

desporto, já lhe disse, a tal academia 

com miúdos dos 4 aos 9 anos (…)"

"De imediato, nós temos de fazer 

mesmo obras (…) o edifício está com 

intrusão de água (…) Eu pretendia era 

abrir a coletividade e diversificar a 

coletividade. Não nos cingirmos ao 

folclore (…) era formarmos uma 

espécie de escolazinha de música, 

onde eu pudesse formar gente para 

tocar cavaquinhos, braguesa, 

instrumentos tradicionais (...)"

" Hum, ambições para este ano. Uma 

delas era aquela de querer organizar 

um desfile de fanfarrarras, outra delas 

era pelo menos baixar o débito a quem 

nos emprestou dinheiro, porque pagar a 

totalidade ainda está um bocado longe, 

portanto são à volta de 22 mil euros.. 

Ham, olhe e ver se consigo com que a 

fanfarra, pelo menos em termos de 

fardamento, de disciplina, representar 

o nome da fanfarra o melhor possível. "

Perspetivas 

futuras

"fazemos as comemorações do 25 de 

abril no largo, um torneio de futsal, 

arranjámos uma equipa, eles também e 

participam. Sandes de porco, torneio 

da sueca(…)"

"As pessoas gostam de vir até cám as 

pessoas vêm cá tomar um copo oiu 2 e 

dsanuviar, conversar um bocado(…) 

vem cá ver o futebol, desbafam um 

bocado, passam um bocado de tempo 

(..)"

"Não, não existe essa ligação. Não me 

recordo de alguma vez ter existido. (…) Há 

uma aproximação pessoal entre as pessoas, 

porque somos todos próximos. Mas em 

termos de coletividades continua a haver 

um afastament por bairrismo, que se calhar 

não devia de existir. (...) Todas elas, não 

há inocentes. Cada uma delas é fechada 

em si mesmo e, pronto, não quer participar 

em atividades do outro, como o outro 

também não quer."

"(...)Crestuma, porque Crestuma tem cerca 

de 14 ou 15 coletividades e pronto, 

damo.nos bem com elas todas. 

(…)Entreajudamo-nos, por vezes, por 

vezes… Porque cada uma tem o seu ramo 

específico(...) Agora, que já temos dada o 

contributo, já. Dentro da noss área 

específica quando no-lo pedem.(...) Nós 

não temos tido, não temos tido ham.. a 

experiência de colaboração com 

coletividades de outras freguesias."

"Sim, sim. A fanfarra já não é a 1ª vez 

que precisa da nossa carrinha e está 

disponível para eles. (…) não temos 

tido [com restante SOLC], não tem 

havido também grande incentivo pela 

parte de quem está em cima." 

" A coletividade tem mais 

de 400 sócios, mas a 

pagar 200"

"De vez em quando recorremos e 

fazemos parcerias, permutas com 

grupos de Crestuma, Olival, Lever, 

Sandim. Colaboramos com 

coletividades com o CSSandim, agora 

menos(…) portanto, de uma forma 

geral, entendemos que temos boas 

relações com todas as coletividades."

(…) as instituições quando solicitam, 

quando querem fazer uma iniciativa e 

precisam de músicos, normalmente 

ligam-me e eu normalmente ligo ao 

maestro ou maestrina (…) porque ao 

ajudar os outros, estamos a divulgar 

aquilo que fazemos e esse trabalho 

também é importante (...) Casa museu 

teixeira lopes, o município(...)"

"Há uma interajuda entre aspas, por ex.: às 

vezes em questão de contactos. Festas que 

me ligam: "Sra. Dona Cristina era uma 

fanfarra, mas se conhecer alguma banda ou 

se….(…) se me rebentar uma pele e se não 

tiver disponibilidade, a banda se puder, 

cede. E também empresto a minha 

carrinha, como eles emprestam-me a 

deles."

"É o tal intercâmbio. Aqui há 

intercâmbio, seja do concelho, seja da 

própria união, seja nós. (…) Mas no 

início de Janeira pedimos à Fanfarra 

de Olival, els aí tiveram um trabalho 

excelente e tudo mais. Claro, mas ??? 

Não tem nada que agradecer. Eu nem 

me lembrava e as coisas são assim, nós 

não temos fanfarra, eles não têm teatro, 

têm fanfarra." 

"(…) convidamos só as de Olival, porque 

nós crescemos assim (…) Quer queiramos 

quer não, isto é uma união, mas não assim 

aquela união união união, não é? Porque 

cada um continua a defender as suas 

coisinhas, a sua terrinha. (…)más relações 

não existem com nenhuma coletividade. 

(...) Em termos de camaradagem, de 

convivermos, de estarmos, isso ism... com 

os de Olival, como te estava a dizer."

"Todas as semanas fazemos o 

nosso ensaio semanal e depois 

temos as nossas festas de arraial 

(…) fazemos todas as festas de 

arraial que somos solicitados 

naturalmente. Fazemos festivais! 

Fazemos a organização do nosso 

festival, que é um festival 

internacional (...) Fazemos aqui 

as tasquinhas na festa de verão 

(...) fazemos os cantares das 

janeiras (...) Fazemos a nossa 

desfolhada também, em 

outubro."

"Fazemos o nosso aniversário 

(….) participámos no 25 de 

Abril,que és os jogos tradicionais 

em Santa Isabel (…) no 10 de 

junho organizamos uma prova de 

atletismo. (….) à 6 anos para cá 

temos andado a organizar uma 

caminhada(…) aquela época de 

Maio até Setembro, que ocupa-

nos para aí 17 fins-de-semana 

(...) temos o magusto (...) 

participacao aqui na festa de 

verao da UF(...) festa de natal."

Atividades

Recursos 

Materiais

"O nosso auditório é este que está aqui. 

É polivalente, faz as duas coisas."

"Nós temos palco(…) Dá para 

organizar um evento (…) O espaço é 

enormíssimo."

"Temos um auditório com condições 

muito boas. Com uns bons camarins,, 

(…) não há em qualquer grupo, não há 

em qualquer lugar. Só se for municipal, 

não há, ninguém tem instalações com 

esta dignidade"

"A relação é muito boa, eles… ainda 

agora no jantar esteve o presidente e o 

vice-presidente no jantar, e pronto, só 

pedimos aquilo que é possível (…) 

Pedimos uma adenda, parece que 

pedimos inicialmente 75 000€, eles 

deram na ordem de 25 000€, que foi 

satisfeito." 

"Quando fores presidir alguma coisa, 

eu digo isto muitas vezes, eles que 

saibam para quem é que estão a dar. 

(…) É muito importante eles virem e 

visualizarem (…) O facto de o vice-

presidente ser daqui e ser também um 

homem da casa e ser também nosso 

amigo, se calhar também ajuda um 

bocadinho(...) em conclusão: é uma 

boa relação."

"Não há apoios financeiros (…) Temos 

tido outras colaboracoes, de vez em 

quando consigo um transporte ou 

dois(…)"

Relação com 

CMG

Entrevista 8 

"(…) nós queremos trazer 

de volta o teatro."

"Ativos a pagar, 50 sócios. 

Mas pensamos que vamos a 

150 sócios ativos a pagar"

" São para ai 200 e picos, 

230 devem ser"

Entrevista 9

"(…) eu acho que há poucas 

instituições que tenham tanta atividade 

como a SFC. Isto porquê? Porque nós 

temos a banda da SFC, que é a nossa 

valência principal, a banda filarmónica 

(…) Temos a orquestra ligeira, temos a 

classe conjunto, temos a escola de 

música, temos o estágio d'ouro(...) 

suplantamos todas as outrasporque nós 

tinhámos cerca de 4 ou 5 atividades 

mensais públicas. (...) o estágio d«ouro 

é reconhecidamente um dos melhor 

estágios ao nível europeu e mundial. E 

que é organizado em Agosto todos os 

anos desde há 12 anos seguidos. "

"Fazemos espetáculos, 

fazemos as apresentações 

para consumo próprio com 

os nossos aluinos. Como 

temos classes conjunto, por 

vezes somos convidados a 

participar numa ou outra 

situação, e vamos (…)

"(…) plano de atividades quase 

com navegação à vista. Não. 

Vamos pensando naquilo que 

pode conjunturalmente mais 

interessante e 

pronto(…)encontros de coros, 

caminhadas(…)concurso sobre o 

historial de 

crestuma(…)exposição muito 

interessante que envolveu 

pintura, fotografia, trabalhos 

manuais, trabalhos da arte do 

ferro(...)todos eles se 

enquadram,enfim, no aspeto 

cultural(...) todos os anos 

fazemos um encontro de 

poesia.."

"Além das festas, 

organizámos p ex, a festa 

da francesinha para 

angariação de fundos. 

Temos a academia 

(…)que organiza de 3 em 

3 meses sempre uma 

apresentacao aos pais e 

sócios(…) andámos 

sempre de lado para lado 

na altura do verão."

" A coletividade esteve 4 

anos parada, não se recebeu 

sócios, nemquotas. A sede 

não estava em condiºões de 

receber os sócios. Agora é 

preciso procurá-los 

novamente (...)esteve 

parado. Porque estava em 

obras. Nestes 4 anos não 

houve atividades nenhuma, 

porque a sede não fazia 

nenhumas condições."

Âmbito da 

Coletividade

"A missão da fanfarra é, 

portanto, o que nós fazemos 

mais é mesmo o corpo da 

fanfarra. É irmos representar 

a coletividade em festas" 

"(…) , a missão de primordial de um 

grupo folclórico, prende-se sempre 

com as nossas raízes e preservação de 

tudo isto, todo o património imaterial 

(…) Isto é a essência. É representar 

exatamente todos as vivências de à 100 

anos."

"Ora bem, você sabe que esta é uma 

coletividade multifacetada. (…) temos 

o teatro(…) temos também uma 

instituicao própria que é o centro 

social de Sandim,(…) temos cresce, 

jardim e ATL, o que movimenta muita 

coisa (…) Depois temos também o 

Taekwondo". 

Ora be, a nossa missão é: nós fazemos o 

embelezamento das procissões, não é? 

Fazemos procissões, é um bocado de cariz 

religioso, mas também participámos 

noutras noutra(...)  fazemos tipo animação 

de rua, não é? (...) entretêm-se um bocado 

as crianças, tem jovens, adolesentes, temos 

adultos e pessoas idosas(...)"

" A missão da instituição centra-se em 

3 pilares fundamentais que é: o einso 

da música a crianças e jovens a título 

gratuito (…) Aperfeiçõar e incentivar o 

gosto da música nessas crianças e 

jovens (…)tentar encaminhá-los(...) 

para ensino superior e para o mercado 

de trabalho na música."

"Fomentar o ensino da 

música."

"Ora, a missão da associação 

como decorre dos estatutos, é 

preservar os valores da 

comunidade… os valores 

históricos da comunidade de 

Crestuma."
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"Na altura em que estava o Sr. Dr. Luís 

Filipe Menzes e o sr. Verador, as 

relações foram muito 

complicadas…(…)Muitas!"

"É assim, parece contraditório, mas 

quando eramos só uma…. Humm, não 

havia tanto.(…) Agora a UF-SOLC, 

tem carrinha, quando nós precisamos 

podem ser cedidas. (...) Nesse sentido 

melhorou, nos outros sentidos acho que 

está… é a mesma coisa."

"Para já não senti porque é o seguinte: 

por acaso o presidente nem é de 

Sandim, é de Olival. Nunca tivemos 

presidente nenhum que estivesse tão, 

tão presente em todas as atividades 

como este, e nem é de Sandim, tá a 

ver? O que quer dizer que também está 

nos outros eventos"

Internet

"Em termos administrativos veio 

beneficiar, em termos de divulgação veio 

beneficiar, permite-nos ir mais longe e não 

sei quê. Quando falamos de internet 

interna, como hei-de dizer, com pessoas, 

veio estragar, veio estragar"

É sempre uma mais valia não é? (…) A 

internet é, sim, é sempre positivo, é 

bom. Pronto, agora… como hei-de 

dizer, também não é bom os míudos 

adolescentes estarem sempre sempre. 

Não! O suficiente."

Atividades Extra-

Culturais

"(…) no 10 de junho organizamos uma 

prova de atletismo. (…) temos andado 

a orgnaizar uma caminhada ao longo do 

Rio Febros."

"(…)entrámos naqueles torneiozinhos 

como futebol, entrámos naqueles 

torneiozinhos do 25 de abril que se faz 

a nível de freguesias (…)"

"(…) Centro Social de Sandim que 

desenvolve atividades na área da 

infância e juventude, temos cresce, 

jardim e ATL(…) temos também o Tae-

Kwon-Do."

"(…) fazemos convívios e às vezes faz-

se um passeio ou um piquenique. Faz-

se um churrasco aqui. "

(…) tinhámos a secção de pesca que 

entretanto está suspensa e até está 

parada(…)"

"(…) também temos uma parte de 

lazer. Institucionalizámos vários 

caminhadas, sempre com temáticas 

próprias(…)"

"Note, hum, o edifício foi feito por nós, 

não teve comparticipações de autarquia 

nem de câmara. Foi ao longo destes 31 

anos, prontos, alguns dinheiros que 

sobram, outros que ainda estamos a 

dever, por acaso a um colega de 

direção que emprestou na altura."

"Não é fácil, porque as despesas são 

muitas, mas prontos, saldo positivo. 

Temos acabamos os anos com saldo 

positivo, não devemos nada a ninguém 

(…)"

"234 sócios" 
"Associados temos à volta de 145. 

Elementos da fanfarra somos à volta de 

50/60."

Dimensão 

"Temos o nosso site, o nosso site da 

net. Gostaria de implementar mais o 

trabalho na net, é aí que eu gostava de 

ter mais colaboração (…)queriamos 

fazer publicações na net que temos e 

enriquecer o espaço de Crestuma 

através dos meios da net."

"(...)e os apoios, neste momento, por 

parte da CMG e da UF, nessa questão é 

zero. Financeiramente é zero. A única 

coisa que a UF nos tem dado é as festas 

de verão que organiza e nós temos lá a 

nossa barraquinha e angariámos alguma 

coisa. (…) É uma relação em que não 

há muita relação, ou sejas eles pouco 

nos têm dado (...) quando precisámos 

de um palco e assim, eles apoio. Há 

uma boa relação, pessoalmente com 

eles há uma relação, mas a questão de 

apoios... vamos tentar anualmente, um 

protocolo de 500 ou 1000 euros. É 

zero, alegam queque não têm dinheiro" 

" Eu acho que Olival foi o único que 

perdeu e eu já lhe disse isto 

categoricamente, na cara dele (…) 

Portanto nós tinhámos uma presença 

constante em todas as atividades em 

que ele era solicitado, um apoio 

diferente porque erámos só nos, certo? 

A partir do momento que se alarga, 

transborda assim(...)"

Sinto, vou-lhe dizer qual é. E continuo 

a falar um bocadinho no transporte. 

(…) já se sabe que é muito mais fácil 

uma coisinha mais pequena, organizar, 

do que uma coisa com 4 freguesias, não 

e? Passou de um mosquito para uma 

mosca. (…) posso-lhe dizer que Olival 

das 4 freguesias tem sido a mais 

prejudicada(...)porque o presidente era 

de Olival."

Perceção do 

RATF

"(…) nós usamos a internet como meio de 

fazer chegar o material dos professores aos 

alunos(…) É também como forma de, 

essencialmente nas redes sociais, fazer 

chegar quando vamos fazer as nossas 

apresentações, aos associados e pessoas 

em geral."

"Sim"

"Todo o investimento que é feito na 

instituição é conseguido através do 

trabalho da direção, através do 

trabalho dos próprios músicos, através 

de alguns donativos que não são 

muitos(…) é necessário participar em 

eventos, romarias festas e etc, para 

ganharmos dinheiros que vai fazer 

funcionar toda a restante valência da 

instituição."

"(…) sustentamos a coletividade com o 

dinheiro que ganhamos nas festas que 

fazemos(…)"

"além do teatro temos outras 

atividades, nós organizamos 

campeonatos de bilhar-snooker e, 

claro, deixa-se ficar sempre um 

inscrição (…) Para as atividades do 

dia-a-dia costumamos realizar um 

jantar, festivo, dentro do aniversário 

(…)num jantar destes rende uns 

milhares (...) sei lá...12,13 mil euros. 

já é uma ajuda muito boa, mais as 

cotas, mais a participação do 

campeonato, pronto." 

"Financeira são esses 4 pilares: 

Cantares das Janeiras, Festas de 

Arraial, Tasquinhas e os sócios. "

"Temos o bar alugado e pronto as 

atuações" 

Recursos 

Financeiros

" É assim na prática não. Se calhar, 

pessolamente, os contactos pessoais 

melhoraram (…) ao menos, podemos 

falar melhor com eles. São mais 

acessíveis, porque os anteriores nem 

isso eram. (…) por exemplo, quando 

precisamos do auditório de Olival é 

sempre cedido(...)"

"Ora bem, isso já é um bocado 

política. Não queria responder a esse 

aparte."

"Sentimos bastantes diferenças(…) até 

ao dia que erámos uma freguesia una, 

sempre recebemos um apoio financeiro 

anual(…)A partir do momento que se 

mudou para UF e mudou o executuvo, a 

partir daí foi ZERO. E com isso não 

quero dizer que as pessoas que lá estão 

são piores ou melhores do que quem lá 

estava(...) Em sentido contrário teve 

uma vantagem para nós como 

coletividade, porque ficamos a poder 

usufruir de um auditório que existe aqui 

na freguesia de Olival(...)"

"(…)Ui são tantos. Temos a questão do 

espaço, em que a academia precisava 

de mais salas para dar aulas aos 

alunos(…) a maior dificuldade que nós 

temos é financeira, porque 

precisávamos de mudar o instrumental, 

porque já está velho. Alguns 

instrumentos e outras coisas como 

apoio informático, precisávamos de 

uma fotocopiadora em condoções (...) 

éecomo vê aqui, o próprio sítio onde 

estamos a recebê-lo, gostavámos de ter 

uma sala de reuniões para a direção e 

não temos."

"A principal dificuldade é a falta de 

colaboradores. (…) Aqui, a 

colaboração tem de ser dada quase, 

tem que ser dada pro bono  e com 

grande sacrifício de quem entra na 

associação." 

"(…) a FestArte que é a 

Festa do Teatro de Arte 

em Sandim, durante os 

meses de Março, Abril e 

Maio."

"É assim. Nós temos poucos 

associados, hum, à volta de 

60/70 nem tanto."

Entrevista 10

"Temos um site meio funcional (…) 

temos uma página de Facebook, que 

atualmente é o melhor meio de 

divulgação(…)gerimos essa página 

onde damos conta das nossas 

atividades."

"Neste momento é o auditório, apra 

podermos apresentar condignamente os 

alunos às pessoas, aos pais. É diferente 

apresentar num auditório com o mínimo 

de condições ou numa cave.(…) 

Depois em 2º plano, as próprias salas, 

em termos de acóustica, falta muita 

coisa, mas é o que temos."

" A principal dificuldade é sempre a 

financeira (…) Mas temos outras 

dificuldades: logísticas. Por ex. neste 

momento precisámos de uma carrinha e 

neste momento estamos a tentar 

encontrar um processo de aligeirar a 

aquisição (…)Agora, se for para estar 

todos o sábados e domingos no futebol 

isso é incompatível com a música 

porque é ao sábado e domingo que 

damos aulas, ou às sextas. E aí os pais 

têm de ter uma opção: ou vamos para o 

desporto ou vamos para as artes."

"Neste momento as dificuldades que 

nós temos é conseguir pessoas, ou seja, 

crianças e jovens que todos os 

domingos ou todos os fins-de-semana 

estejam cá, porque depois alguns estão 

com a família e depois " não me 

apetece", não há o precisar da 

coletividade para poder sair de casa. 

(...) E há uns tempos atrás tinham a 

fanfarra para vir estar com uma 

rapariguita ou estar com os colegas e 

agora isso já não é preciso. E depois 

temos um bocado essa dificuldade, que 

é a responsabilidade que acho que falta 

nos jovens de hoje"

"Um dos problemas que é o seguinte: é 

nós termos atores , ás vezes já com 

traquejo bom e já num nível bastante 

elevadoe, depois por causa do 

emprego e não sei quê, ou por causa de 

terem emigrado…"

"(…) o que de facto podemos dar à 

freguesia, a quem nos rodeia, é 

proporcionar espetáculos que até aí 

não tinham: Não havia mostra de 

folclore, não havia concertos musicais. 

Não tinham um espaço onde se podiam 

divertir, um espaço de lazer, que a casa 

da eira veio oferecer(...) acho que é 

importante fazerem parte de uma 

coletividade da casa da eira, onde de 

facto dá para a gente se divertir um 

bocado, enifm, etravasarmos um 

bocado as nissas fúerias, as nossas 

angústias (...)"Penso que acaba por ser 

uma mais valia, um escape para a vida 

das pessoas(...) a coletividade precisa 

delas, mas penso que as pressoas 

também precisam da coletividade."

"Nós temos por missão fazer 

a recolha, divulgação e 

preservação dos usos e 

costumes da freguesia onde 

vivemos (…)"

"Tem cerca de 80(…)"

"(…) hoje em dia é muito difícil 

angariar sócios para as 

coletividades(…)A nossa maior 

dificuldade para além da financeira, 

seria mesmo a obtenção de um espaço 

fechado(…) onde possamos 

desenvolver melhor as nossas 

atividades(…) era preciso fazer obras 

de restauro do edifício.(...) por 

exemplo, o telhado, a cobertura nunca 

foi mudada."

(…) nunca nos preocupou o 

número de associados(…) a 

missão é grande e todos somos 

poucos para a conseguir."

"Pagantes, temos cerca de 

120."

"(...) 426 associados e 

normalmente pagam entre 

260 e 280(…)"

"O espaço físico é este(…) temos um 

auditório de ar livre(…) A casa da 

eira, o edifício é composto por 2 salas, 

a sala de direção onde estamos, um 

bar, uma cozinha e o nosso espaço 

exterior, a eira, que é o nosso auditório 

de ar livre."

"(...) atividades que nos têm dado o 

sustento para o calendário de 

atividades(...)Janeiras, onde 

conseguimos angariar uma verba 

razoável(...) festa das coletividades 

que se realiza todos os anos aqui em 

Sandim(...) obviamente depois 

contámos com alguma ajuda pouca, de 

alguns amigos, de alguns sandinenses 

que fazem chegar a sua oferta à casa da 

eira.(...) também somos convidados 

para animar as festas populares, onde 

obviamente pedimos um cachet" "

"É os sócios e é o trabalho da direção. 

Temos um pequeno bar, que é pequeno 

,mas que é aberto por nós. E temos as 

atividades, temos as 

tasquinhas(...)Também fazemos umas 

brincadeiras no largo Sta.Isabel, 

fazemos umas sardinhadas, fica alguma 

coisa. Da junta vem muito poucos 

subsídios, ou nenhum(...) Esse subsídio 

foi de 7 mil euros, foi com esse 

dinheiro que conseguimos entrar em 

acordo com o senhorio, para começar a 

descontar em anos de renda e se fazer 

as obras. "

"sócios que pagam a sua quota anual e 

é uma forma de ajudar a coletividades, 

entre outras, porque se não fosse 

atra´ves desses sócios e da população 

daqui de Lever, a banda não podia 

sobreviver(…)Quando vamos tocar 

recebemos uma verba que às vezes não 

dá para pagar aos músicos. Há 15 dias 

fomos a uma festa, viemos com saldo 

negativo."

"Quando é necessário ajuda, a 

autarquia, quer a junta, quer a câmara, 

têm-nos dado o apoio que é necessário 

(…)uma boa parte das despesas 

também suportam os diretores, é para 

isso que estão na associação."

"Sustenta-se precisamente com as 

quotas dos sócios e com o pagamento 

das mensalidades dos alunos. (…) A 

única forma que nós temos de gerar 

receita, e eventualmente vamos fazendo 

durante o ano, umas festas, uns 

apontamentos e aí gera alguma receita, 

mas que é insignificante para as 

necessidades."

" O contrato é digitalizado por e-mail 

enviado e depois é devolvido da mesma 

forma, o que evita a deslocação a 4/5 

meses antes da festa. Há sítios que são 

muito longe. A internet nesse aspeto veio 

melhorar muito."

Sim, basicamente utiliza os meios de 

comunicação normais, no Facebook(…)a 

internet não chega a todo o lado, nós temos 

sempre a preocupação de ainda hoje, nas 

fregeusias pequenas e nestas pequenas 

comunidades, fazer chegar a mensagem "

" Oh, essa é boa… A missão da 

coletividade é 1º -formar jovens para a 

música em geral. E depois usar a 

formação deles também para animar as 

festas e dar razão de ser à banda. (…) 

A banda precisa de uma coisa e doutra 

para existir."

"Dificuldades é financeira na realidade 

(…) no inverno nós tivemos aqui a 

infiltração de água, só como exemplo, 

se eu tivesse muito dinheiro… se nós 

tivéssemos muito dinheiro já tianhámos 

posto um popote(…) a juventude atual 

tem um problema muito grave, é que 

são jovens muito ocupados. Eles 

metem-se em tudo (...) Quando eu 

comecei há 41 anos nós só tinhámos o 

folclore (...) agora a oferta é tão 

diversa tão diversa, eles têm tanta 

forma de passarem o tempo que o 

folclore não é assim uma coisa tão tão 

tão primordial (...)"

"(…) nós para fazermos um ensaio ou 

irmos a uma atuação, antes da atuação e 

antes do ensaio, fazemos 95km com as 

carrinhas(…) Nessa altura, nós, penso que 

havia um maior compromisso porque acho 

que os nossos pais eram mais exigentes e a 

palavra valia mais, percebe? Agora, às 

vezes nem escrito, quanto mais falado (...) 

São jovens porque é assim, sabe que hoje 

em dia não se consegue aguentar muito 

tempo as pessoas no 

associativismo.Porquê? Há muitas 

tecnologias, percebe? (...) Hoje em dia 

acontece uma situação no domingo, de 

domingo até segunda de manhã aquilo já 

está tudo..."

Dificuldades

"A música é o verbo do futuro, já disse 

o Vitor Hugo. A música é uma mais 

valia para todos as que a aprendem e 

para todos as que a ouvem.(…) A 

música só por si, 1º quem a ouve não 

precisa de ter grandes qualificacoes 

né? Mas quem a ouve e a sente é 

transportada para uma outra dimensão. 

Então quem a executa tem um enorme 

privlégio, ainda mais. (...) é uma 

paixão muito grande, a gente ver aqui a 

formar jovens músicos, talentos 

mesmo, alguns a nível 

internacional(...)isso dá gosto a gente 

ver que a juventude oh está aqui, em 

vez de estar na cama, estão ali a 

estudar não é? Não andam nos cafés, 

não andam nas drogas(...)

"Crestuma tem uma expressão muito 

forte na arte. É uma terra de artistas, 

para além de fadistas, cantores, gente 

ligada à música, tem também uma veia 

artística (…)toda a nossa atividade, 

ham, está entrelaçada com as pessoas, 

com as gentes, com a comunidade de 

Crrestuma. Não fazemos nada que não 

seja, para ham, para a comunidade de 

Crestuma. E tem sido ao longo destes 5 

anos, tem sido imensa, imensos os 

eventos que temos feito."

"(…) são os benefícios naturais da 

música, da aprendizagem da música, 

que na minha opinião é essencialmente 

o poder de concentração que é 

necessário e a disciplina que também é 

necessária. (…)Em termos de terra 

onde estamos inseridos é precisamente 

formar pessoas ligadas à música, que 

depois possam eventualmente levar o 

ensino da música mais longe. (...) 

Alguns casos passaram por aqui, são 

músicos profissionais ou então outros 

que foi pelo puro prazer de 

aprender(...)"

"1-tirá-los das ruas, tirá-los dos maus 

caminhos e dar-lhes um incentivo para 

terem boas prestações, seja na música 

seja na sua vida académica e 

escolar(…) todos os alunos que saíram 

da nossa escola de música, têm sido 

excelentes alunos na escola. (…) 

Porque a instituição SFC serviu de 

base e serviu de suporte e de 

sustentação a uma jovem geração, que 

eu tenho a certeza, vai dar cartas.(...) 

em cada casa, nos 800 e tal fogos 

existentes, há pelo menos um músico, 

em cada uma das casas. E isso vai-se 

transmitindo de pai para filho."

"É assim, para o nosso caso, a gente 

leva o nome de lever por aí fora (…) É 

um bocado isso, é elevar o nome da 

freguesia, agora é união de freguesias, 

mas o que continua é a fanfarra de 

lever. Levar  nome da nossa freguesia 

longe.(…) Para as pessoas que fazem 

parte, eu acho que é mesmo o estar... o 

estar em família, que acaba por ser 

isso, a gente acaba por estar em 

família. Acabamos por discutir uns 

com os outros, our por chatear-se. Uns 

choram, outros riem-se e não sei quê. É 

mesmo como uma família (...)

"Penso que e bom haver um grupo de 

teatro em cada freguesia, não é na 

união, é em cada local. Acho que é 

muito importante. A possibilidade das 

crianças e jovens participarem, quer 

ativamente, quer passivamente, quer 

participar a fazer teatro, quer como ver 

as presentações"

"É assim, quem participa ganha sempre 

em termos de vivências culturais e 

vivências humanas que não vives se 

não fazeres parte de uma associação 

(…) Há terras que eu conheço, há 

recantos do nosso oaís que eu conheço, 

agradeço ao folclore. (…) Eu acho que 

a terra ganha muito com isso. 

Começando logo pelas organizações 

destes festivais todos, portanto vêm 

visitar imensas pessoas todos os anos 

que não sabiam doutra maneira, como 

nós aquelas terrinhas que vamos eu não 

as comnheceria. (...) eu quase me 

propunha a dizer que é [a coletividade] 

é o maior embaixador que eles têm em 

termos de divulgar a terra."

Visão sobre 

cultura

"Foi diferente. Não sei se pior, se 

melhor. Obviamente ouvimos opiniões 

de A,B e C de outras 

coletividades(…)mesmo com essa 

alteração continuam a sentir o apoio da 

JF, proximidade igual, a relaçã não 

sofreu grandes alterações. Continuamos 

de facto numa relação muito cordial, 

muitopróxima. Posso-lhe dizer que não 

notamos nada de especial com esta 

alteração específica(...) não tanto 

financeiramente, mas sempre 

disponíveis para nos ajudar fosse de 

que forma fosse e colaborar connosco. 

"

"Há intenção por parte da autarquia de 

nos ouvir e conversar para nos ajudar 

(…) como disse abocado não 

recebemos um subsídio desde 2009, 

isso não impede que não tenhamos uma 

boa relação com a CMG. (...) 

Obviamente fazemos sentir que 

precisámos de apoio (...) Sempre que a 

CMG nos pede qualquer digamos, 

partcipacao nas atividas camarárias, 

nós estamos disponíveis (...) porque a 

nossa relação com a CMG é boa."

"É ótima. Aliás, a CMG dá-me a 

enteder, só se for com uma outra 

coletividade que queira problemas, que 

não vejo a CMG a ter má relação com 

qualquer coletividade. Muito bem, 

estão muito presentes (…) subsídios é 

que, eles não têm subsídios, mas têm 

ajudado bem."

" Está um projeto a decorrer na CMG 

em que , se esse projeto avançar, que a 

gente pensa que sim, iremos ficar com 

umas ótimas condições(...)Mais um 

menos um por ano se der, e a CMG 

quando a gente pede um apoio desses, 

a seguir manda-nos a conta.(…) É o 

projeto e o autocarro quando pedimos, 

pagámos. E nós colaboramos com a 

CMG, quando eles precisam nós 

estamos lá presentes."

"A relação é ótima, assim como com a 

câmara." (…)Ora, já abocado referi 

que dão apoios materiais."

"A relação com a CMG é… neste 

momento, parecia que ia-se concretizar 

alguma coisa, mas é praticamente 

inexistente. A CMG tal como a junta 

compromeu-se a construir o 

auditório(…) Não há projeto, não há 

discussão, não há nada. Por isso eu 

considero que neste momento a relação 

que eu tenho com a câmara é zero, 

Inclusive, pedimos material a respostas 

foi não. Foi não, por isso estamos à 

espera."

"Uma diferença total como a àgua do 

vinho. Olival perdeu não foi 100%, foi 

1000% em relação às outras 

freguesias. Olival tinha uma dinâmica, 

um grupo 100% operacional, enquanto 

os outros não. E com a União, com o 

presidente da Junta de Olival a ter de 

servir mais outros que o próprio Olival 

(...) mudou para pior. Agora para 

Sandim melhorou e muito.(...) não sou 

separatista(...) é um pai para muitos 

filhos. (...) Se se acabar com os 

separatismos e houver uma união pode 

ter muito potencial."

" A maior dificuldade é que os jovens 

não aparecem. Eu não digo que é a 

maior, é a única. Se os jovens 

aparecerem, a dinâmica corre, tudo 

começa a acontecer.(…) O resto é 

trabalho, porque com trabalho tudo se 

resolver. Com velhos é que não."

"Ora bom, o contributo da coletividade 

para a comunidade (…) é um 

contributo extraordinário, porque nós 

apesar de não termos grande atividade, 

estamos a prestar um contributo já à 

comunidade, bom, porque já há 

pessoas que vêm aqui para rir-se um 

bocado(...)à UF- SOLC; se lhe tirar as 

coletividades o que é que fica? Não 

fica nada! (...) isto à sociedade, uma 

coletividade dá tudo, é uma parte 

integrante do funcionamento duma 

comunidade,isso é indiscutível.(...) o 

que é que vamos fazer? Vamos cruzar 

os braços a olhar para o Rio. As 

coletividades fazem parte da 

comunidade, isso é indiscutível para 

mim. 

"Ótima! O presidente da junta é meu 

cunhado, trato-o por tu, e é sócio de 

praticamente do início desta 

coletividade(…) ele é sócio número 40 

e quê(…) ninguém pode dar o que nõa 

tem, nem se pode dar à balda. Eu sou 

da opinião que uma coletividade tem 

de ter a sua movimentação própria. 

Esta coisa dos subsidios tem de ser 

muito bem distrubuidos, ou então não 

haver. (...)" 

"É uma relação complicada porque 

precisámos de apoio e nmão temos. 

Não precisamos de receber um tostão, 

desde que a obra esteja feita, é o que 

pretendemos.(…)A nível logístico não 

posso dizer que não, apesar de dizer 

que nunca o requisitei, ou requisitei 

uma vez nestes últimos 5 anos.(...) É 

uma luta constante de pedinhcar, 

quando nós não devíamos de 

pedinchar, mas é o que acontece." 

"A relação é ótima, assim como com a 

câmara. É ótimo! A nível pessoal e 

institucionakl (…) Por conseguinte, 

sem qualquer espírito de subjugação, 

que não há, nunca houve, somos 

rigorosamente apartidários. Fazemos 

questão neste rigor apartidário, mas 

pronto, dentro disto há sempre uma boa 

amizade por detrás, uma boa 

colaboração e um bom espírito que 

preside a esta cooperação."

"Olhe, impecável(…) Nós somos 

pessoas de bem e damo-nos bem com 

toda a gente. Obviamente temos as 

nossas discordâncias(…) posso-lhe 

dizer que com 3 executivos tivemos 

sempre excelentes relações. Sempre 

tivemos uma relação de proximidade, 

quase de amizade, de apoio logístico. 

(...) A nível logístico, estão sempre 

disponíveis. (...) Como diz o 

presidente, não temos dinheiro, mas 

temos meios para vos ajudar. 

Disponham."
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Problemática

Âmbito da Coletividade

Entrevista 1

Entrevista 4

Entrevista 10

"Nós temos por missão fazer a recolha, divulgação e preservação 

dos usos e costumes da freguesia onde vivemos (…)"

Ora be, a nossa missão é: nós fazemos o embelezamento das procissões, não é? 

Fazemos procissões, é um bocado de cariz religioso, mas também participámos noutras 

noutra(...)  fazemos tipo animação de rua, não é? (...) entretêm-se um bocado as 

crianças, tem jovens, adolesentes, temos adultos e pessoas idosas(...)"

Entrevista 5

"A missão da instituição centra-se em 3 pilares fundamentais que é: o einso da 

música a crianças e jovens a título gratuito (…) Aperfeiçõar e incentivar o 

gosto da música nessas crianças e jovens (…)tentar encaminhá-los(...) para 

ensino superior e para o mercado de trabalho na música."

Entrevista 6

"Fomentar o ensino da música."

"A missão da fanfarra é, portanto, o que nós fazemos mais é mesmo o corpo da 

fanfarra. É irmos representar a coletividade em festas" 

Entrevista 2

"(…) , a missão de primordial de um grupo folclórico, prende-se sempre com 

as nossas raízes e preservação de tudo isto, todo o património imaterial (…) 

Isto é a essência. É representar exatamente todos as vivências de à 100 anos."

Entrevista 3

"Ora bem, você sabe que esta é uma coletividade multifacetada. (…) temos o teatro(…) 

temos também uma instituicao própria que é o centro social de Sandim,(…) temos 

cresce, jardim e ATL, o que movimenta muita coisa (…) Depois temos também o 

Taekwondo". 

Entrevista 7

"Ora, a missão da associação como decorre dos estatutos, é preservar os 

valores da comunidade… os valores históricos da comunidade de Crestuma."

Entrevista 8 
" Oh, essa é boa… A missão da coletividade é 1º -formar jovens para a música 

em geral. E depois usar a formação deles também para animar as festas e dar 

razão de ser à banda.(…) A banda precisa de uma coisa e doutra para existir."
Entrevista 9

"(…) nós queremos trazer de volta o teatro."
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 "Tem cerca de 80(…)"

Entrevista 5

Entrevista 6

"Fomentar o ensino da música."

Entrevista 7

(…) nunca nos preocupou o número de associados(…) a missão é grande e todos 

somos poucos para a conseguir."

" A coletividade tem mais de 400 sócios, mas a pagar 200" 

É assim. Nós temos poucos associados, hum, à volta de 60/70 nem tanto.

(...) 426 associados e normalmente pagam entre 260 e 280(…)

Entrevista 4

Pagantes, temos cerca de 120.

Entrevista 8 

Entrevista 9

Entrevista 10

 "São para aí 200 e picos, 230 devem ser"

Ativos a pagar, 50 sócios. Mas pensamos que vamos a 150 sócios ativos a 

pagar

Problemática

Dimensão

Entrevista 1

Associados temos à volta de 145. Elementos da fanfarra somos à volta de 

50/60.

"234 sócios" 

Entrevista 2

Entrevista 3
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Entrevista 7

Entrevista 8 

"Fazemos espetáculos, fazemos as apresentações para consumo próprio com os 

nossos aluinos. Como temos classes conjunto, por vezes somos convidados a 

participar numa ou outra situação, e vamos (…)"

(…) plano de atividades quase com navegação à vista. Não. Vamos pensando 

naquilo que pode conjunturalmente mais interessante e pronto(…)encontros de 

coros, caminhadas(…)concurso sobre o historial de crestuma(…)exposição 

muito interessante que envolveu pintura, fotografia, trabalhos manuais, 

trabalhos da arte do ferro(...)todos eles se enquadram,enfim, no aspeto 

cultural(...) todos os anos fazemos um encontro de poesia."

Além das festas, organizámos p ex, a festa da francesinha para 

angariação de fundos. Temos a academia (…)que organiza de 3 em 

3 meses sempre uma apresentacao aos pais e sócios(…) andámos 

sempre de lado para lado na altura do verão."

Entrevista 5

Entrevista 6

"(…) eu acho que há poucas instituições que tenham tanta atividade como a 

SFC. Isto porquê? Porque nós temos a banda da SFC, que é a nossa valência 

principal, a banda filarmónica (…) Temos a orquestra ligeira, temos a classe 

conjunto, temos a escola de música, temos o estágio d'ouro(...) suplantamos 

todas as outras porque nós tinhámos cerca de 4 ou 5 atividades mensais 

públicas. (...) o estágio d«ouro é reconhecidamente um dos melhor estágios ao 

nível europeu e mundial. E que é organizado em Agosto todos os anos desde há 

12 anos seguidos. "

Entrevista 3

Entrevista 4

Todas as semanas fazemos o nosso ensaio semanal e depois temos as nossas 

festas de arraial (…) fazemos todas as festas de arraial que somos solicitados 

naturalmente. Fazemos festivais! Fazemos a organização do nosso festival, que 

é um festival internacional (...) Fazemos aqui as tasquinhas na festa de verão 

(...) fazemos os cantares das janeiras (...) Fazemos a nossa desfolhada também, 

em outubro."

"(…) a FestArte que é a Festa do Teatro de Arte em Sandim, durante os meses 

de Março, Abril e Maio."

"Fazemos procissões(…) Depois promovemos algumas festas, mas mais de 

cariz nosso. Para os nossos. Porque, prontos, nós trabalhámos sem fins 

lucrativos não é?(…) fazemos convívios e às vezes faz-se um passeio ou um 

piquenique. Faz-se um churrasco aqui. O aniversário da fanfarra é um 

aniversário como se fosse um aniversário de família."

Problemática

Atividades

Entrevista 1

Entrevista 2

Fazemos o nosso aniversário (….) participámos no 25 de Abril,que és os jogos 

tradicionais em Santa Isabel (…) no 10 de junho organizamos uma prova de 

atletismo. (….) à 6 anos para cá temos andado a organizar uma caminhada(…) 

aquela época de Maio até Setembro, que ocupa-nos para aí 17 fins-de-semana 

(...) temos o magusto (...) participacao aqui na festa de verao da UF(...) festa de 

natal.
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O nosso vetor principal é o folclore(…) já tivemos um grupo coral(…) sempre 

direcionado para as artes e tradições (...) cantares das janeiras, desfolhadas, 

jogos tradicionais, fazemos jornadas de jogods tradicionais. Temos todos os 

anos a nossa mostra de folclore, onde trazemos grupos oriundos de vários 

pontos do país e estrangeiros (...) são martinho, o entrudo pela altura do 

carnaval e fazemos uma atividade que é deveras interessante, que nós 

chamamos o trilho dos moinhos(...)fazemos concertos na eira"

Entrevista 9

Entrevista 10

 A coletividade esteve 4 anos parada, não se recebeu sócios, nemquotas. A 

sede não estava em condições de receber os sócios(...)esteve parado. Porque 

estava em obras. Nestes 4 anos não houve atividades nenhuma, porque a sede 

não fazia nenhumas condições."
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Entrevista 10
"O espaço físico é este(…) temos um auditório de ar livre(…) A casa da eira, o 

edifício é composto por 2 salas, a sala de direção onde estamos, um bar, uma 

cozinha e o nosso espaço exterior, a eira, que é o nosso auditório de ar 

livre."nte, que nós chamamos o trilho dos moinhos(...)fazemos concertos na 

eira"

"Temos um auditório com condições muito boas. Com uns bons camarins,, (…) 

não há em qualquer grupo, não há em qualquer lugar. Só se for municipal, não 

há, ninguém tem instalações com esta dignidade"

"Não, é aqui a sede o espaço envolvente. Os nossos ensaios são feitos na rua."

"Não, não temos auditório. Temos só a sala de ensaio, temos vários salas de 

aulas nesse edífcio novo."

"Hum, a nossa sede é a JF. Portanto, a JF, temos lá instalações e quando precisamos 

temos a disponibilidade dessas instalações(…) a igreja que tem o seu centro social, um 

salão paroquial bom(…)"

Entrevista 8 

 Neste momento baseia-se aqui em 3 salas pequenas e temos ali a sala da 

banda, mais nada. (…)"

Entrevista 9

"(…) temos a barraquinha ali no largo de Santa Isabel e aqui a sede como você 

já viu, com palco para apresentar pelas de teatro (…)"

Entrevista 6
"Nós temos aqui a sede que é composta por salas de aula. Temos um auditório em bruto, a 

promessa vem já desde a construção da sede, há 18 anos. (…) "

Entrevista 7

Problemática

Recursos materiais

Entrevista 1

"O nosso auditório é este que está aqui. É polivalente, faz as duas coisas."

Entrevista 2

"Nós temos palco(…) Dá para organizar um evento (…) O espaço é 

enormíssimo."

Entrevista 3

Entrevista 4

Entrevista 5
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Entrevista 10

"É os sócios e é o trabalho da direção. Temos um pequeno bar, que é pequeno 

,mas que é aberto por nós. E temos as atividades, temos as 

tasquinhas(...)Também fazemos umas brincadeiras no largo Sta.Isabel, fazemos 

umas sardinhadas, fica alguma coisa. Da junta vem muito poucos subsídios, ou 

nenhum(...) Esse subsídio foi de 7 mil euros, foi com esse dinheiro que 

conseguimos entrar em acordo com o senhorio, para começar a descontar em 

anos de renda e se fazer as obras. 

"(...) atividades que nos têm dado o sustento para o calendário de 

atividades(...)Janeiras, onde conseguimos angariar uma verba 

razoável(...) festa das coletividades que se realiza todos os anos aqui 

em Sandim(...) obviamente depois contámos com alguma ajuda 

pouca, de alguns amigos, de alguns sandinenses que fazem chegar a 

sua oferta à casa da eira.(...) também somos convidados para 

animar as festas populares, onde obviamente pedimos um cachet""

Entrevista 9
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"(…) nós para fazermos um ensaio ou irmos a uma atuação, antes da atuação e 

antes do ensaio, fazemos 95km com as carrinhas(…) Nessa altura, nós, penso 

que havia um maior compromisso porque acho que os nossos pais eram mais 

exigentes e a palavra valia mais, percebe? Agora, às vezes nem escrito, quanto 

mais falado (...) São jovens porque é assim, sabe que hoje em dia não se 

consegue aguentar muito tempo as pessoas no associativismo.Porquê? Há 

muitas tecnologias, percebe? (...) Hoje em dia acontece uma situação no 

domingo, de domingo até segunda de manhã aquilo já está tudo..."

"Dificuldades é financeira na realidade (…) no inverno nós tivemos 

aqui a infiltração de água, só como exemplo, se eu tivesse muito 

dinheiro… se nós tivéssemos muito dinheiro já tianhámos posto um 

popote(…) a juventude atual tem um problema muito grave, é que 

são jovens muito ocupados. Eles metem-se em tudo (...) Quando eu 

comecei há 41 anos nós só tinhámos o folclore (...) agora a oferta é 

tão diversa tão diversa, eles têm tanta forma de passarem o tempo 

que o folclore não é assim uma coisa tão tão tão primordial (...)"

"Neste momento as dificuldades que nós temos é conseguir pessoas, ou seja, 

crianças e jovens que todos os domingos ou todos os fins-de-semana estejam 

cá, porque depois alguns estão com a família e depois " não me apetece", não 

há o precisar da coletividade para poder sair de casa. (...) E há uns tempos 

atrás tinham a fanfarra para vir estar com uma rapariguita ou estar com os 

colegas e agora isso já não é preciso. E depois temos um bocado essa 

dificuldade, que é a responsabilidade que acho que falta nos jovens de hoje"

Entrevista 3

"Um dos problemas que é o seguinte: é nós termos atores , ás vezes 

já com traquejo bom e já num nível bastante elevadoe, depois por 

causa do emprego e não sei quê, ou por causa de terem 

emigrado…"
Entrevista 4

Problemática

Dificuldades

Entrevista 1

Entrevista 2
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Entrevista 10

" A principal dificuldade é sempre a financeira (…) Mas temos outras 

dificuldades: logísticas. Por ex. neste momento precisámos de uma carrinha e 

neste momento estamos a tentar encontrar um processo de aligeirar a aquisição 

(…)Agora, se for para estar todos o sábados e domingos no futebol isso é 

incompatível com a música porque é ao sábado e domingo que damos aulas, ou 

às sextas. E aí os pais têm de ter uma opção: ou vamos para o desporto ou 

vamos para as artes."

"(…) hoje em dia é muito difícil angariar sócios para as 

coletividades(…)A nossa maior dificuldade para além da financeira, 

seria mesmo a obtenção de um espaço fechado(…) onde possamos 

desenvolver melhor as nossas atividades(…) era preciso fazer obras 

de restauro do edifício.(...) por exemplo, o telhado, a cobertura 

nunca foi mudada."

"A principal dificuldade é a falta de colaboradores. (…) Aqui, a 

colaboração tem de ser dada quase, tem que ser dada pro bono e 

com grande sacrifício de quem entra na associação." 

Entrevista 8 

Entrevista 9

"(…)Ui são tantos. Temos a questão do espaço, em que a academia precisava 

de mais salas para dar aulas aos alunos(…) a maior dificuldade que nós temos 

é financeira, porque precisávamos de mudar o instrumental, porque já está 

velho. Alguns instrumentos e outras coisas como apoio informático, 

precisávamos de uma fotocopiadora em condoções (...) é como vê aqui, o 

próprio sítio onde estamos a recebê-lo, gostavámos de ter uma sala de reuniões 

para a direção e não temos."

" A maior dificuldade é que os jovens não aparecem. Eu não digo 

que é a maior, é a única. Se os jovens aparecerem, a dinâmica corre, 

tudo começa a acontecer.(…) O resto é trabalho, porque com 

trabalho tudo se resolver. Com velhos é que não."

Entrevista 5

Entrevista 6

Entrevista 7

"Neste momento é o auditório, para podermos apresentar condignamente os alunos às 

pessoas, aos pais. É diferente apresentar num auditório com o mínimo de condições ou 

numa cave.(…) Depois em 2º plano, as próprias salas, em termos de acóustica, falta 

muita coisa, mas é o que temos."
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"É assim, quem participa ganha sempre em termos de vivências culturais e 

vivências humanas que não vives se não fazeres parte de uma associação (…) 

Há terras que eu conheço, há recantos do nosso oaís que eu conheço, agradeço 

ao folclore. (…) Eu acho que a terra ganha muito com isso. Começando logo 

pelas organizações destes festivais todos, portanto vêm visitar imensas pessoas 

todos os anos que não sabiam doutra maneira, como nós aquelas terrinhas que 

vamos eu não as comnheceria. (...) eu quase me propunha a dizer que é [a 

coletividade] é o maior embaixador que eles têm em termos de divulgar a 

terra."

"É assim, para o nosso caso, a gente leva o nome de lever por aí fora (…) É um 

bocado isso, é elevar o nome da freguesia, agora é união de freguesias, mas o 

que continua é a fanfarra de lever. Levar  nome da nossa freguesia longe.(…) 

Para as pessoas que fazem parte, eu acho que é mesmo o estar... o estar em 

família, que acaba por ser isso, a gente acaba por estar em família. Acabamos 

por discutir uns com os outros, our por chatear-se. Uns choram, outros riem-se e 

não sei quê. É mesmo como uma família (...)"

"1-tirá-los das ruas, tirá-los dos maus caminhos e dar-lhes um incentivo para 

terem boas prestações, seja na música seja na sua vida académica e escolar(…) 

todos os alunos que saíram da nossa escola de música, têm sido excelentes 

alunos na escola. (…) Porque a instituição SFC serviu de base e serviu de 

suporte e de sustentação a uma jovem geração, que eu tenho a certeza, vai dar 

cartas.(...) em cada casa, nos 800 e tal fogos existentes, há pelo menos um 

músico, em cada uma das casas. E isso vai-se transmitindo de pai para filho."

Entrevista 3

"Penso que e bom haver um grupo de teatro em cada freguesia, não é na união, é 

em cada local. Acho que é muito importante. A possibilidade das crianças e 

jovens participarem, quer ativamente, quer passivamente, quer participar a 

fazer teatro, quer como ver as apresentações"

Entrevista 4

Problemática

Visão sobre Cultura

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 5
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Entrevista 9

"(…) são os benefícios naturais da música, da aprendizagem da música, que na 

minha opinião é essencialmente o poder de concentração que é necessário e a 

disciplina que também é necessária. (…)Em termos de terra onde estamos 

inseridos é precisamente formar pessoas ligadas à música, que depois possam 

eventualmente levar o ensino da música mais longe. (...) Alguns casos passaram 

por aqui, são músicos profissionais ou então outros que foi pelo puro prazer de 

aprender(...)"

"Ora bom, o contributo da coletividade para a comunidade (…) é um contributo 

extraordinário, porque nós apesar de não termos grande atividade, estamos a 

prestar um contributo já à comunidade, bom, porque já há pessoas que vêm aqui 

para rir-se um bocado(...)à UF- SOLC; se lhe tirar as coletividades o que é que 

fica? Não fica nada! (...) isto à sociedade, uma coletividade dá tudo, é uma 

parte integrante do funcionamento duma comunidade,isso é indiscutível.(...) o 

que é que vamos fazer? Vamos cruzar os braços a olhar para o Rio. As 

coletividades fazem parte da comunidade, isso é indiscutível para mim."

Entrevista 6

Entrevista 7

Entrevista 8 

"Crestuma tem uma expressão muito forte na arte. É uma terra de artistas, para 

além de fadistas, cantores, gente ligada à música, tem também uma veia artística 

(…)toda a nossa atividade, ham, está entrelaçada com as pessoas, com as 

gentes, com a comunidade de Crrestuma. Não fazemos nada que não seja, para 

ham, para a comunidade de Crestuma. E tem sido ao longo destes 5 anos, tem 

sido imensa, imensos os eventos que temos feito."

"A música é o verbo do futuro, já disse o Vitor Hugo. A música é uma mais 

valia para todos as que a aprendem e para todos as que a ouvem.(…) A música 

só por si, 1º quem a ouve não precisa de ter grandes qualificacoes né? Mas 

quem a ouve e a sente é transportada para uma outra dimensão. Então quem a 

executa tem um enorme privlégio, ainda mais. (...) é uma paixão muito grande, a 

gente ver aqui a formar jovens músicos, talentos mesmo, alguns a nível 

internacional(...)isso dá gosto a gente ver que a juventude oh está aqui, em vez 

de estar na cama, estão ali a estudar não é? Não andam nos cafés, não andam 

nas drogas(...)
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 Entrevista 10

"(…) o que de facto podemos dar à freguesia, a quem nos rodeia, é 

proporcionar espetáculos que até aí não tinham: Não havia mostra de folclore, 

não havia concertos musicais. Não tinham um espaço onde se podiam divertir, 

um espaço de lazer, que a casa da eira veio oferecer(...) acho que é importante 

fazerem parte de uma coletividade da casa da eira, onde de facto dá para a 

gente se divertir um bocado, enifm, etravasarmos um bocado as nissas fúerias, 

as nossas angústias (...)"Penso que acaba por ser uma mais valia, um escape 

para a vida das pessoas(...) a coletividade precisa delas, mas penso que as 

pressoas também"
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Entrevista 9

Entrevista 10

" O contrato é digitalizado por e-mail enviado e depois é devolvido da mesma 

forma, o que evita a deslocação a 4/5 meses antes da festa. Há sítios que são 

muito longe. A internet nesse aspeto veio melhorar muito."

Sim, basicamente utiliza os meios de comunicação normais, no 

Facebook(…)a internet não chega a todo o lado, nós temos sempre 

a preocupação de ainda hoje, nas fregeusias pequenas e nestas 

pequenas comunidades, fazer chegar a mensagem "

"(…) nós usamos a internet como meio de fazer chegar o material dos 

professores aos alunos(…) É também como forma de, essencialmente nas redes 

sociais, fazer chegar quando vamos fazer as nossas apresentações, aos 

associados e pessoas em geral."

"Temos o nosso site, o nosso site da net. Gostaria de implementar mais o 

trabalho na net, é aí que eu gostava de ter mais colaboração (…)queriamos 

fazer publicações na net que temos e enriquecer o espaço de Crestuma através 

dos meios da net."

"Sim"

"Temos um site meio funcional (…) temos uma página de Facebook, que 

atualmente é o melhor meio de divulgação(…)gerimos essa página onde damos 

conta das nossas atividades."

Entrevista 7

Entrevista 8 

Entrevista 3

É sempre uma mais valia não é? (…) A internet é, sim, é sempre positivo, é 

bom. Pronto, agora… como hei-de dizer, também não é bom os míudos 

adolescentes estarem sempre sempre. Não! O suficiente."

Entrevista 4

Entrevista 5

Entrevista 6

Problemática

Internet

Entrevista 1

"Em termos administrativos veio beneficiar, em termos de divulgação veio 

beneficiar, permite-nos ir mais longe e não sei quê. Quando falamos de internet 

interna, como hei-de dizer, com pessoas, veio estragar, veio estragar"

Entrevista 2
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Problemática

Relação com a JF

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 3

"Muito boa. Muito boa porque também não temos motivo porque 

seja má. (…) Monetariamente, como disse, não colaboram (…) 

Emprestam transporte, autocarro para ir às saídas.(…) Também ao 

contrário, nós perante eles, nós tambem fazemos tudo aquilo que 

eles necessitam, tem sido uma boa relação."

"(…) ele [o presidente] é uma pessoa acessível, mas sim é uma boa 

relação, uma relação muito cordial e uma relação de muita 

entreajuda. Portanto, tudo o que ele precisa do danças ele tem, 

naturalmente nós nunca lhe dizemos que não (...)Nós temos o 

telemóvel dele, nós os diretores das coletividades, temos todos o 

telemóvel dele e ele atende-nos todas as vezes, percebes? (...) às 

vezes se calhar mais vale desenrascar um transporte, até é mais 

importante, do que eu ter 200 para pagar o transporte.(...)Eu acho 

que a autarquia tem mesmo de ser uma política de proximidade, 

porque isso é que faz a diferença, e ele consegue isso(...)" 

Olhe é o seguinte, é o Manuel Azevedo, não conhece? Isto é o 

seguinte, nós temos um presidente da junta que só não tem 

dinheiro, é a velha história. Mas o apoio logístico não falha, é 

impecável. Não há um espetáculo que ele não esteja presente. Seja 

um espetáculo do teatro, seja da parte social. (...) o apoio logístico é 

5 estrelas. Somos apoiados como nunca, apoiados como nunca... 

Tenho de dizer que estamos bem servidos."
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Entrevista 7

Entrevista 4

Entrevista 5

Entrevista 6

"É uma relação complicada porque precisámos de apoio e nmão temos. Não 

precisamos de receber um tostão, desde que a obra esteja feita, é o que 

pretendemos.(…)A nível logístico não posso dizer que não, apesar de dizer que 

nunca o requisitei, ou requisitei uma vez nestes últimos 5 anos.(...) É uma luta 

constante de pedinhcar, quando nós não devíamos de pedinchar, mas é o que 

acontece." 

"A relação é ótima, assim como com a câmara. É ótimo! A nível pessoal e 

institucionakl (…) Por conseguinte, sem qualquer espírito de subjugação, que 

não há, nunca houve, somos rigorosamente apartidários. Fazemos questão neste 

rigor apartidário, mas pronto, dentro disto há sempre uma boa amizade por 

detrás, uma boa colaboração e um bom espírito que preside a esta cooperação."

"Ora bem, a relação com a JF é boa, apesar de, não é? Nós às vezes 

querermos mais e precisarmos de mais e haver um bocado de 

diferenciação, porque isso a gente sente.(…)Somos uma UF, sabem 

as nossas dificuldades(…) Talvez porque o Sr. Presidente é de 

Olival, tem mais sentimentos se calhar por aquela coletividade do 

que por esta, se calhar porque aqui é uma mulher.(...) Acho que 

devemos falar 1/2 vezes, à 3ª já chateia.(...) se calhar porque faz 

parte do meu feitio, acho que não devo andar sempre atrás.(...) O 

único apoio que se recebe é logístico."

"A relação com a autarquia é boa. Muito boa.(…) Felizmente as coisas 

melhoraram a partir que entrou este poder local, esta JF, este município(…) 

Mas aquilo que eu sei e que tenho conhecimento é que este executivo tem sido 

eficaz, tem sido inteligente, tem sido prático e tem sido sagaz no que diz 

respeito à colaboração com as instituições(...) ainda aqui há uns dias liguei ao 

presidente e disse -'Oh precisava de ajuda' - Não me peças dinheiro que eu não 

tenho. Eu disse: -' não estou a pedir dinheiro, preciso de ajuda para isto 

assim,assim, acha que é possível?' - 'Anda ca amanhã, falamos do que 

quiseres'."
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"(...)e os apoios, neste momento, por parte da CMG e da UF, nessa questão é 

zero. Financeiramente é zero. A única coisa que a UF nos tem dado é as festas 

de verão que organiza e nós temos lá a nossa barraquinha e angariámos alguma 

coisa. (…) É uma relação em que não há muita relação, ou sejas eles pouco nos 

têm dado (...) quando precisámos de um palco e assim, eles apoio. Há uma boa 

relação, pessoalmente com eles há uma relação, mas a questão de apoios... 

vamos tentar anualmente, um protocolo de 500 ou 1000 euros. É zero, alegam 

queque não têm dinheiro" 

"Ótima! O presidente da junta é meu cunhado, trato-o por tu, e é sócio de 

praticamente do início desta coletividade(…) ele é sócio número 40 e quê(…) 

ninguém pode dar o que nõa tem, nem se pode dar à balda. Eu sou da opinião 

que uma coletividade tem de ter a sua movimentação própria. Esta coisa dos 

subsidios tem de ser muito bem distrubuidos, ou então não haver. (...)"

"Olhe, impecável(…) Nós somos pessoas de bem e damo-nos bem com toda a 

gente. Obviamente temos as nossas discordâncias(…) posso-lhe dizer que com 

3 executivos tivemos sempre excelentes relações. Sempre tivemos uma relação 

de proximidade, quase de amizade, de apoio logístico. (...) A nível logístico, 

estão sempre disponíveis. (...) Como diz o presidente, não temos dinheiro, mas 

temos meios para vos ajudar. Disponham."

Entrevista 8 

Entrevista 9

Entrevista 10
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Problemática

Perceção sobre o RATF

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 3

Entrevista 4

Entrevista 5

"Na altura em que estava o Sr. Dr. Luís Filipe Menzes e o sr. Verador, as 

relações foram muito complicadas…(…)Muitas!"

Entrevista 6

Sinto, vou-lhe dizer qual é. E continuo a falar um bocadinho no transporte. (…) 

já se sabe que é muito mais fácil uma coisinha mais pequena, organizar, do que 

uma coisa com 4 freguesias, não e? Passou de um mosquito para uma mosca. 

(…) posso-lhe dizer que Olival das 4 freguesias tem sido a mais 

prejudicada(...)porque o presidente era de Olival."

" Eu acho que Olival foi o único que perdeu e eu já lhe disse isto 

categoricamente, na cara dele (…) Portanto nós tinhámos uma 

presença constante em todas as atividades em que ele era solicitado, 

um apoio diferente porque erámos só nos, certo? A partir do 

momento que se alarga, transborda assim(...)"

"Para já não senti porque é o seguinte: por acaso o presidente nem é de Sandim, 

é de Olival. Nunca tivemos presidente nenhum que estivesse tão, tão presente 

em todas as atividades como este, e nem é de Sandim, tá a ver? O que quer 

dizer que também está nos outros eventos"

"É assim, parece contraditório, mas quando eramos só uma…. Humm, não havia 

tanto.(…) Agora a UF-SOLC, tem carrinha, quando nós precisamos podem ser 

cedidas. (...) Nesse sentido melhorou, nos outros sentidos acho que está… é a 

mesma coisa."

"Sentimos bastantes diferenças(…) até ao dia que erámos uma freguesia una, 

sempre recebemos um apoio financeiro anual(…)A partir do momento que se 

mudou para UF e mudou o executuvo, a partir daí foi ZERO. E com isso não 

quero dizer que as pessoas que lá estão são piores ou melhores do que quem lá 

estava(...) Em sentido contrário teve uma vantagem para nós como coletividade, 

porque ficamos a poder usufruir de um auditório que existe aqui na freguesia de 

Olival(...)"
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Entrevista 7

Entrevista 10

" É assim na prática não. Se calhar, pessolamente, os contactos pessoais 

melhoraram (…) ao menos, podemos falar melhor com eles. São mais 

acessíveis, porque os anteriores nem isso eram. (…) por exemplo, quando 

precisamos do auditório de Olival é sempre cedido(...)"

"Uma diferença total como a àgua do vinho. Olival perdeu não foi 100%, foi 

1000% em relação às outras freguesias. Olival tinha uma dinâmica, um grupo 

100% operacional, enquanto os outros não. E com a União, com o presidente da 

Junta de Olival a ter de servir mais outros que o próprio Olival (...) mudou para 

pior. Agora para Sandim melhorou e muito.(...) não sou separatista(...) é um pai 

para muitos filhos. (...) Se se acabar com os separatismos e houver uma união 

pode ter muito potencial."

"Foi diferente. Não sei se pior, se melhor. Obviamente ouvimos opiniões de 

A,B e C de outras coletividades(…)mesmo com essa alteração continuam a 

sentir o apoio da JF, proximidade igual, a relaçã não sofreu grandes alterações. 

Continuamos de facto numa relação muito cordial, muitopróxima. Posso-lhe 

dizer que não notamos nada de especial com esta alteração específica(...) não 

tanto financeiramente, mas sempre disponíveis para nos ajudar fosse de que 

forma fosse e colaborar connosco. "

"Ora bem, isso já é um bocado política. Não queria responder a esse aparte."

Entrevista 8 

Entrevista 9
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Entrevista 5

Entrevista 6

Problemática

Relação com a CMG

Entrevista 1

"Quando fores presidir alguma coisa, eu digo isto muitas vezes, eles 

que saibam para quem é que estão a dar. (…) É muito importante 

eles virem e visualizarem (…) O facto de o vice-presidente ser 

daqui e ser também um homem da casa e ser também nosso amigo, 

se calhar também ajuda um bocadinho(...) em conclusão: é uma boa 

relação."

"A relação com a CMG, praticamente, não é nenhuma. Há um bocado de 

feedback em relação a alguma coisa que a gente peça, obtém resposta, mas a 

partir daí a CMG morreu. Em tempo de eleições, a sede foi bastante 

visitada(…) Em termos de uqando há uma campoanha, tudo muito bem: 'as 

coletividades, quais são as dificuldades e isto e aquilo, e vamos ajudar. É 

cultura!'. Mas não passa daí. Não passa de palavras."

"Aliás, devo dizer  em abono da verdade, se não fosse a câmara municipal, se 

não fosse o Dr. Eduardo Vitor Rodrigues e o Patrocínio Azevedo, nós não 

tinhámos construído a sede. (…) não merecíamos ser discriminados como 

fomos até aquela altura e estávamos necessidatados de um espaço em condições 

para as crianças(...)Um apoio financeiro de 150 000 euros para fazermos a 

sede."

"A relação com a CMG é… neste momento, parecia que ia-se concretizar 

alguma coisa, mas é praticamente inexistente. A CMG tal como a junta 

compromeu-se a construir o auditório(…) Não há projeto, não há discussão, 

não há nada. Por isso eu considero que neste momento a relação que eu tenho 

com a câmara é zero, Inclusive, pedimos material a respostas foi não. Foi não, 

por isso estamos à espera."

"Não há apoios financeiros (…) Temos tido outras colaboracoes, de vez em 

quando consigo um transporte ou dois(…)"

Entrevista 2

Entrevista 3

"A relação é muito boa, eles… ainda agora no jantar esteve o presidente e o 

vice-presidente no jantar, e pronto, só pedimos aquilo que é possível (…) 

Pedimos uma adenda, parece que pedimos inicialmente 75 000€, eles deram na 

ordem de 25 000€, que foi satisfeito." 

Entrevista 4
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Entrevista 10
"Há intenção por parte da autarquia de nos ouvir e conversar para nos ajudar 

(…) como disse abocado não recebemos um subsídio desde 2009, isso não 

impede que não tenhamos uma boa relação com a CMG. (...) Obviamente 

fazemos sentir que precisámos de apoio (...) Sempre que a CMG nos pede 

qualquer digamos, partcipacao nas atividas camarárias, nós estamos 

Entrevista 7

"A relação é ótima, assim como com a câmara." (…)Ora, já abocado referi que 

dão apoios materiais."

Entrevista 8 
" Está um projeto a decorrer na CMG em que , se esse projeto avançar, que a 

gente pensa que sim, iremos ficar com umas ótimas condições(...)Mais um 

menos um por ano se der, e a CMG quando a gente pede um apoio desses, a 

seguir manda-nos a conta.(…) É o projeto e o autocarro quando pedimos, 

pagámos. E nós colaboramos com a CMG, quando eles precisam nós estamos lá 

presentes."

"É ótima. Aliás, a CMG dá-me a enteder, só se for com uma outra coletividade 

que queira problemas, que não vejo a CMG a ter má relação com qualquer 

coletividade. Muito bem, estão muito presentes (…) subsídios é que, eles não 

têm subsídios, mas têm ajudado bem."

Entrevista 9
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"De vez em quando recorremos e fazemos parcerias, permutas com grupos de 

Crestuma, Olival, Lever, Sandim. Colaboramos com coletividades com o 

CSSandim, agora menos(…) portanto, de uma forma geral, entendemos que 

temos boas relações com todas as coletividades."

Entrevista 7
"(...)Crestuma, porque Crestuma tem cerca de 14 ou 15 coletividades e pronto, 

damo.nos bem com elas todas. (…)Entreajudamo-nos, por vezes, por vezes… Porque 

cada uma tem o seu ramo específico(...) Agora, que já temos dada o contributo, já. 

Dentro da noss área específica quando no-lo pedem.(...) Nós não temos tido, não 

temos tido ham.. a experiência de colaboração com coletividades de outras freguesias.
Entrevista 8 

"Sim, sim. A fanfarra já não é a 1ª vez que precisa da nossa carrinha e está 

disponível para eles. (…) não temos tido [com restante SOLC], não tem havido 

também grande incentivo pela parte de quem está em cima." 
Entrevista 9

"Nós aqui não temos inimigos (…). Todas as coletivdades são convidadas e 

aparecem (…) para já só de Olival. "

Entrevista 10

Problemática

Relação com tecido associativo

Entrevista 1

"(…) ainda há muito aquela situação: sou de olival, sou de Crestuma. Há 

sempre ali um miudozinho, assim ali e tal, uma pedrita no pé e não sei quê, 

percebe?"

Entrevista 2
"(…) convidamos só as de Olival, porque nós crescemos assim (…) 

Quer queiramos quer não, isto é uma união, mas não assim aquela 

união união união, não é? Porque cada um continua a defender as 

suas coisinhas, a sua terrinha. (…)más relações não existem com 
Entrevista 3

"É o tal intercâmbio. Aqui há intercâmbio, seja do concelho, seja da própria 

união, seja nós. (…) Mas no início de Janeira pedimos à Fanfarra de Olival, els 

aí tiveram um trabalho excelente e tudo mais. Claro, mas ??? Não tem nada que 

agradecer. Eu nem me lembrava e as coisas são assim, nós não temos fanfarra, 

eles não têm teatro, têm fanfarra." 
Entrevista 4

"Há uma interajuda entre aspas, por ex.: às vezes em questão de contactos. Festas que 

me ligam: "Sra. Dona Cristina era uma fanfarra, mas se conhecer alguma banda ou 

se….(…) se me rebentar uma pele e se não tiver disponibilidade, a banda se puder, 
Entrevista 5

(…) as instituições quando solicitam, quando querem fazer uma iniciativa e 

precisam de músicos, normalmente ligam-me e eu normalmente ligo ao maestro 

Entrevista 6
"Não, não existe essa ligação. Não me recordo de alguma vez ter existido. (…) Há uma 

aproximação pessoal entre as pessoas, porque somos todos próximos. Mas em termos de 

coletividades continua a haver um afastament por bairrismo, que se calhar não devia de 
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Entrevista 10

"As pessoas gostam de vir até cám as pessoas vêm cá tomar um 

copo oiu 2 e dsanuviar, conversar um bocado(…) vem cá ver o 

futebol, desbafam um bocado, passam um bocado de tempo (..)"

Entrevista 6

Entrevista 7

"(…) também temos uma parte de lazer. Institucionalizámos vários caminhadas, sempre 

com temáticas próprias(…)"

Entrevista 8 

Problemática

Atividades extra-culturais

Entrevista 1

"(…) no 10 de junho organizamos uma prova de atletismo. (…) temos andado a 

orgnaizar uma caminhada ao longo do Rio Febros."

Entrevista 2

"(…)entrámos naqueles torneiozinhos como futebol, entrámos 

naqueles torneiozinhos do 25 de abril que se faz a nível de 

freguesias (…)"

Entrevista 3

"(…) Centro Social de Sandim que desenvolve atividades na área da infância e 

juventude, temos cresce, jardim e ATL(…) temos também o Tae-Kwon-Do."

Entrevista 4

Entrevista 9
"fazemos as comemorações do 25 de abril no largo, um torneio de futsal, 

arranjámos uma equipa, eles também e participam. Sandes de porco, torneio da 

sueca(…)"

"(…) fazemos convívios e às vezes faz-se um passeio ou um piquenique. Faz-se 

um churrasco aqui. "

Entrevista 5

(…) tinhámos a secção de pesca que entretanto está suspensa e até está 

parada(…)"



 

155 

 

 

 

 

 

 

 

"Não é fácil, porque as despesas são muitas, mas prontos, saldo 

positivo. Temos acabamos os anos com saldo positivo, não 

devemos nada a ninguém (…)"

Entrevista 3

Entrevista 4

"Eu gosto de conseguir alcançar os meus objetivos e chegar ao fim do ano e ter as 

contas da fanfarra com saldo positivo(…)"

Problemática

Dívida

Entrevista 1
"Note, hum, o edifício foi feito por nós, não teve comparticipações de autarquia 

nem de câmara. Foi ao longo destes 31 anos, prontos, alguns dinheiros que 

sobram, outros que ainda estamos a dever, por acaso a um colega de direção 

que emprestou na altura."
Entrevista 2

Entrevista 8 

Entrevista 9

Entrevista 10

"(…) podemos não ter dinheiro, mas não temos dívidas."

"quando entrámos à 8 anos atrás tinhámos uma dívida de 9000euros (…) a 

população arranjou-nos o dinheiro (…) pagámos o que deviámos e a partir daí 

temo-nos mantido sempre à tona."

Entrevista 5

Entrevista 6

Entrevista 7

"(…)1,2,3,10,15 euros de lucro ao final do ano. Embora seja aceitável também, 

porque não devemos nada a ninguém."
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Entrevista 3

"É uma escola de teatro, que é muito importante (…) Para nunca acabar o que 

há, para se ir sempre renovando, é uma escola de teatro com míudos a partir 

dos 14 anos. (…) A nível de desporto, já lhe disse, a tal academia com miúdos 

dos 4 aos 9 anos (…)"

Entrevista 4

Problemática

Perspetivas futuras

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 5

" Hum, ambições para este ano. Uma delas era aquela de querer organizar um 

desfile de fanfarrarras, outra delas era pelo menos baixar o débito a quem nos 

emprestou dinheiro, porque pagar a totalidade ainda está um bocado longe, 

portanto são à volta de 22 mil euros.. Ham, olhe e ver se consigo com que a 

fanfarra, pelo menos em termos de fardamento, de disciplina, representar o 

nome da fanfarra o melhor possível. "

"De imediato, nós temos de fazer mesmo obras (…) o edifício está 

com intrusão de água (…) Eu pretendia era abrir a coletividade e 

diversificar a coletividade. Não nos cingirmos ao folclore (…) era 

formarmos uma espécie de escolazinha de música, onde eu pudesse 

formar gente para tocar cavaquinhos, braguesa, instrumentos 

tradicionais (...)"

"Os objetivos futuros… Olhe, era arranjar a sede e as carrinhas! Neste 

momento precisávamos de tudo. Assim mesmo a precisar… o arranjo da sede e 

das carrinhas a gente vai fazendo, era fardamento. Que na altura das eleições 

foi prometida uma verba e olhe, posso continuar aqui sentada que vou criar 

raízes e a verba não chega."

" O objetivo nº1, pelo menos enquanto eu lá estiver, vai passar sempre por um 

reforço , um aumento, por uma implemtação mais forte, mais coerente, melhor 

da escola de música, que será sempre o maior objetivo. (…)Não será bem um 

museu, não será para estar exatamente aberto a todo o público(...) servirá 

sobretudo para direcionar os estudantes de música, seja os pais, os irmãos, a 

família mais próxima, os amigos, para irem vistar o hisotiral e o percurso de 

uma instituição desde 1921 até à altura(...)"
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Entrevista 10

Entrevista 8 

Entrevista 9

Entrevista 6

Entrevista 7

"Mantê-la de pé. Mais 185 anos para a frente. Faz 186, queríamos ver se não a 

deixávamos morrer enquanto estivermos presentes. Depois quem vier atrás , 

espero que continue um trabalho melhor que o nosso. (…) as romarias estão 

cada vez a terminar mais e começar a ser muita oferta, muitas bandas, e festas 

cada vez menos. (...) A quantidade de festas diminuiu, mas a quantidade de 

bandas continua igual. (...) por um quim barreiros dá-se 7 ou 8 mil euros, e por 

uma banda com 60 músicos, dá-se 3000, que está ali das 8h da manhâ à 20h da 

noite" 

"objetivos é por bar com eventos a funcionar, teatro, umas brincadeiras e trazer 

jovens para cá ahah. (…) objetivos mais do que esse, mais nada."

"os objetivos futuros,uns mais próximos do que outros, o próximo era as obras 

que nós necessitamos, são urgentes, são prementes(…) é o telhado que está 

podre (…) é o aspeto exterior que se está a detiorar(…) para além desse, um 

outro anseio que temos desde o início é criar um museu vivo(...)  criar uma rota 

turística, do possível museu até ào rio uima, junto do moinho e antigo campo de 

linho(...)"

"Os nossos objetivos futuros passam por, essencialmente, pela construção do 

auditório e pela manutenção do edifício porque temos aqui um edifício que 

carece de manutenção, que não temos fundos para concretizar.(…) neste 

momento, eu gostaria de estar a dizer que iríamos apostar no ensino, com 

melhores professores, com sei lá o quê, mas não vale a pena... temos de ver 

com o que temos, quer em termos de alunos e professores e temos de lutar para 

manter as instalações(...)

"(…) tou covencido que vamos introduzir em Crestuma uma escola de 

aprendizagem de Xadrez. (…) A coletividade, como já referi, vai navegando à 

vista. O futuro naõ pode ser captado, tem de ser vivido no presente e pronto, 

havemos de chegar ao futuro. Temos perspetivas. Não vale a pena estar a 

anunciá-las, porque o que interessa é que a associação viva as coisas que faz e 

deixemos que o futuro nos reserve coisas boas."
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Anexo 11 

Sinopses das entrevistas às coletividades 
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Preservar usos e costumes (património imaterial); atividade folcórica.

Entrevista 3

Teatro; educação e desporto.

Entrevista 4

Representar a coletividade em romarias; práticas de lazer e sociabilidade.

Entrevista 5

Entrevista 9

Teatro.

Problemática

Âmbito da Coletividade

Entrevista 1

Representar a coletividade em romarias, através da sua atividade; práticas de 

lazer e sociabilidade.

Entrevista 2

Preservar usos e costumes, património imaterial; atividade folclórica 

(representação de vivências de há 100 anos atrás).

Entrevista 10

Ensino da música a jovens e crianças; ajudar a formar profissionais na área da 

música; 

Entrevista 6

Ensino da música.

Entrevista 7

Ensino da música.

Entrevista 8 

Ensino da música a jovens; integrar formandos nos quadros de atividade da 

banda.
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145

Entrevista 10

Problemática

Dimensão

Entrevista 1

Entrevista 2

234

Entrevista 3

400, 200 pagantes

Entrevista 4

60/70

Entrevista 5

426, 260/280 pagantes

200/230

Entrevista 9

50 pagantes

80

Entrevista 8 

Entrevista 6

120 pagantes

Entrevista 7

Não valoriza nº de associados
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Entrevista 9

Há 4 anos sem atividades nem condições materiais.

Atividade folclórica; grupo coralcantares das janeiras, desfolhadas, jogos 

tradicionais, festival internacional (mostra) são martinho, entrudo, trilho dos 

moinhos, concertos na sede.

Atividades

Problemática

Entrevista 6

Espetáculos para consumo próprio; convites ocasionais 

para atuações. 
Entrevista 7

Plano de atividades em constante feitura; encontros de coros; 

caminhadas; concurso; exposição multartes; encontro de poesia.

Participação em romarias no verão; festa da francesinha; 

espetáculos para pais e sócios.

Entrevista 8 

Entrevista 10

Entrevista 1

Aniversário, 25 de abril, caminhada, participação em romarias, 

magusto, festas de verão, festa de natal. 

Entrevista 2

"Ensaio, participação em romarias no verão, festival internacional, 

festa das coletividades, cantares das janeiras, desfolhada. 

Entrevista 3
Fest'Arte - Festival de teatro trimensal.

Entrevista 4

Procissões; festas próprias - passeio, piquenique, 

churrasco; aniversário.

Entrevista 5

Várias bandas dentro da instituição; 4 ou 5 atividades mensais; 

estágio internacional há 12 anos.
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Recursos materiais

Problemática

Sede, auditório equipado para teatro.
Entrevista 4

Sede

Entrevista 5

Sede, salas de ensaio; salas de aula.

Sede, Salas de Aula, Cave que serve de auditório

Entrevista 7

Sede, Instalações da JF. Salão Paroquial

Entrevista 8 

Sede. 3 salas pequenas. Sala da banda. .

Entrevista 9

Sede. Palco, auditório, polivalente. Barraquinha. Café.

Entrevista 1

Sede, auditório polivalente. 

Entrevista 2

Sede, palco, pavilhão, auditório (com dois andares) polivalente;

Entrevista 10

Auditório ao ar livre. duas salas.

Entrevista 3

Entrevista 6
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Entrevista 6

Lucros do bar; atividades próprias (lazer); 

tasquinhas.
Entrevista 10

Atividade própria (janeiras, romarias); 

tasquinhas/coletividades; alguns donativos.

Recursos Financeiros

Problemática

Entrevista 3

Entrevista 1

Renda do bar; atividade própria (romarias).

Entrevista 2

Atividade própria (janeiras e romarias); tasquinhas; 

quotas. 

Atividade própria (teatro); torneio de bilhar-snooker; 

jantar de aniversário, quotas.

Entrevista 4

Atividade própria

Entrevista 5

Projetos dinamizados pelos integrantes da coletividade; 

alguns donativos; participação em romarias.

Quotas; mensalidades dos alunos; algumas festas 

organizadas para gerar receita.

Entrevista 7

Apoio da JF e CMG; encargos a cargo da direção. 

Entrevista 8 

Quotas; população local; atividade própria (romarias).

Entrevista 9



 

164 
 

Entrevista 8 

Dificuldade financeira; insuficiência de salas; material envelhecido; 

apoio informático; fotocopiadora; sala de reuniões/escritório.

Entrevista 9

Dificuldade em angariar massa associativa jovem.
Entrevista 10

Dificuldade financeira; angariação de massa associativa; 

falta de espaço interior; sede degradada (telhado e 

cobertura - restauro).

Dificuldades

Problemática

Dificuldade financeira; dificuldade logística (necessidade 

de carrinha); juventude ocupada.

Entrevista 6

Falta de auditório; melhoramento de salas. 

Entrevista 7

Falta de colaboradores/massa associativa.

Entrevista 1

Necessita transportes para cada ensaio; falta de compromisso e 

responsabilidade; dificuldade em manter massa associativa jovem 

devido às tecnologias.

Dificuldade financeira; sede degradada (inflitração de 

água); juventude é muito ocupada, com  oferta 

ocupacional muito vasta.
Entrevista 3

Entrevista 2

Saída de atores experientes por motivos 

profissionais.
Entrevista 4

Fidelização de jovens; falta de compromisso e 

responsabilide.
Entrevista 5
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Proporciona práticas de lazer e sociabilidade; considera 

que coletividades são essenciais para um território, não 

existe substituto para elas.
Entrevista 10

Visão sobre Cultura

Problemática

Benefícios de estudar música - disciplina e concetração; educação 

musical da população local.

Espetáculos folclóricos, que não existiam; um espaço de convívio e 

sociabilidade; espaço de escape e resistência às pressões 

quotidianas; mútua necessidade entre coletividade e associados.

Entrevista 1
Entrevista 2

Vivências humanas; viajar, conhecer outras terras; 

promoção e representação da localidade.

Entrevista 3

Possibilidade de ser ator, participante e recetor de 

obras teatrais. 
Entrevista 4

Promoção e representação da localidade; práticas de 

lazer e sociabilidade. 
Entrevista 5

Prevenir comportamentos desviantes; contributo para 

sucesso pessoal e académico; educação musical da 

população local.
Entrevista 6

Entrevista 7

Promoção dos talentos e dinâmicas cullturais no seio da 

comunidade. 
Entrevista 8 

 Música como mais valia para quem aprende, executa e para quem 

ouve; educação musical da população local; impedir 

comportamentos desviantes, ocupar juventude. 

Entrevista 9
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Internet

Problemática

Divulgação.

Entrevista 5

Divulgação;
Entrevista 6

Uso adminsitrativo; divulgação.

Entrevista 7

Uso adminsitrativo; divulgação.

Entrevista 8 
Entrevista 9
Entrevista 10

Entrevista 1

Uso administrativos; divulgação; mau para redes de 

relações internas.

Entrevista 2
Entrevista 3

Uso administrativo; considera prejudicial o uso 

excessivo. 
Entrevista 4

Uso administrativo. 
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Entrevista 7

Boa relação; relação pessoalizada.
Entrevista 8 

Boa relação; relação pessoalizada.

Entrevista 9

Relação com a JF

Problemática

Entrevista 5

Boa relação; relação pessoalizada; apoio logístico; participação em 

atividades, quando solicitados.

Relação pessoalizada; proximidade; apoio logístico.

Boa relação, melhor com atual executivo; ressalva 

colaboração com instituições; relação pessoalizada.

Entrevista 3

Entrevista 4

Relação positiva mas sente diferenciação; ciúmes;  ser 

mulher; não pedinchar; apoio logístico; relação 

pessoalizada.

Entrevista 6

Boa relação; relação pessoalizada; não concorda com subsídios.

Entrevista 10

Boa relação; apoio logístico; proximidade; relação pessoalizada. 

Entrevista 1

Boa relação; apoio logístico; participação em atividades, quando 

solicitados.

Entrevista 2

Relação complicada por não haver concretização de obra; 

não solicitam apoio logístico.



 

168 
 

Perceção sobre o RATF

Problemática

Entrevista 1

Menos transportes disponíveis; sente que a sua freguesia ficou 

prejudicada devido ao facto do presidente ser natural daquela 

freguesia; menor presença do executivo nas atividades.

Entrevista 2

Sente que a sua freguesia foi a mais prejudicada; menos presença 

do executivo nas atividades. 

Entrevista 3

Sentiu melhorias; maior presença do executivo nas 

atividades.

Entrevista 4

Mais transportes disponíveis; sentiu essa melhoria e 

acha que o resta está igual.

Sentiu melhorias na relação com o executivo camarário. 

Entrevista 6

Deixou de ter apoios financeiros; possibilidade de 

usar auditório.
Entrevista 7

Não sente mudanças assinaláveis. 

Entrevista 5

Não responde
Entrevista 8 

Melhorou a presença; possibilidade de usar auditório.

Entrevista 9

Sente que piorou para a sua freguesia e melhorou para outras; 

recursos autárquicos (disponibilidade de representatividade) 

insuficientes; acredita que UF tem potencial, se se descartarem 

"separatismos".

Entrevista 10
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Relação com a CMG

Problemática

Entrevista 1

Ausência de apoios financeiros; apoio logístico 

(transportes).
Entrevista 2

Boa relação; considera haver proximidade e 

conhecimento.
Entrevista 3

Boa relação; representatividade; apoio financeiro para obras na 

sede.

Entrevista 4

Relação inexistente; promessas eleitorais não 

cumpridas. 

Boa relação; melhorada comparativamente com 

câmara anterior; apoio financeiro para obras na sede. 
Entrevista 6

Promessa não cumprida; relação inexistente.

Entrevista 5

Entrevista 7

Boa relação; apoio logístico.
Entrevista 8 

Perspetiva de apoio no melhoramento de instalações; 

apoio logístico deficitário; colaboram nas ativdades da 

CMG quando solicitado.
Entrevista 9

Boa relação; apoio logístico.
Entrevista 10

Perspetiva de apoio no melhoramento de intalações; boa 

relação; participa nas ativdades da CMG quando 

solicitados. 
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Problemática

Relação com tecido associativo

Entrevista 1

Relações de vizinhança com rivalidades/atritos. 

Entrevista 2

Boas relações com as coletividades da própria 

freguesia; não considera haver uma união 
Entrevista 3

Experiência um intercâmbio entre coletivdades da 

união, aproveitando o que cada local tem.
Entrevista 4

Boas relações com coletividades da própria freguesia; 

entreajuda materia; facilita contatos. 

Entrevista 5

Facilita contactos; remete para relações com 

instituições  camarárias. 
Entrevista 6

Considera não existirem relações entre coletividades; 

bairrismo e  fechamento institucional.
Entrevista 7

Boa relação com coletividades da própria freguesia; não 

tem relação com coletivdades das outras freguesias.  

Entrevista 8 
Boas relações com coletividades da própria freguesia; entreajuda material; não 

tem relação com coletividades das outras freguesias e responsabiliza poder 

polítco. 

Entrevista 9

Boas relações, no geral, só com a própria freguesia. 
Entrevista 10

Boas relações com coletividades de toda a união.
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Lazer e desporto - caminhadas.

Entrevista 8 
Entrevista 9

Desporto - torneio de futebol 25 de abril; lazer - 

churrasco, torneio de sueca.
Entrevista 10

Lazer - convívio e socaibilidade de café.

Problemática

Atividades extra-culturais

Entrevista 1

Desporto - atletismo e caminhada.

Entrevista 7

Entrevista 2

Desporto - torneio de futebol 25 abril.

Entrevista 3

Educação e desporto - tae-kwn-do.
Entrevista 4

Entrevista 5

Desporto - pesca (suspenso).

Lazer - passeio, piquenique, churrasco.

Entrevista 6
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Problemática

Dívida

Entrevista 1

Dívida contraída para construção de sede.
Entrevista 2

Sem dívida.
Entrevista 3
Entrevista 4

Sem dívida.
Entrevista 5

Sem dívida.
Entrevista 6
Entrevista 7

Entrevista 8 

Tinha dívida herdada. Sem dívida.

Entrevista 9

Entrevista 10

Sem dívida.
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Reforçar e melhorar sempre a escola da música; organizar 

arquivo da história da instituição para alunos, pais e 

sócios. 
Entrevista 6

Construir auditório; realizar obras de manutenção da 

sede.
Entrevista 7

Introduzir escola de xadrez em Crestuma; bons presságios 

para os mistérios do futuro.

Entrevista 8 

Manter a coletividade em boa saúde; deixar bom legado; enfrentar 

problema da perda de oferta e interesse por bandas filarmónicas .

Entrevista 9

Angariar massa associativa jovem; dinamizar o teatro. 

Entrevista 10

Realização de obras na sede; criação de um museu-vivo; criação de 

uma rota turística entre a sede da coletividade e o rio e moinhos da 

freguesia.

Problemática

Perspetivas futuras

Entrevista 5

Entrevista 1

Organizar desfile de fanfarras; abater dívida; continuar a 

representar o nome da fanfarra o melhor possível 

(fardamento e disciplina).
Entrevista 2

Realizar obras; iniciar escola de música de instrumentos 

tradicionais; organizar espólio museológico. 

Entrevista 3

Escola de teatro para jovens; academia de desporto para 

crianças .

Entrevista 4

Realizar obras na sede; reparar carrinhas.  
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Anexo 12 

Análise a cada uma das categorias das entrevistas aos dirigentes associativos  

 

 

 

 

 

 

Entrevista 9

Â

m

b

i

t

o

 

d

a

 

C

o

l

e

t

i

v

i

d

a

d

e

Síntese Frequências Análise 

Entrevista 1

Representar a coletividade 

em romarias, através da sua 

atividade; práticas de lazer e 

sociabilidade.

Entrevista 2

Preservar usos e costumes, 

património imaterial; 

atividade folclórica 

(representação de vivências 

de há 100 anos atrás).

Entrevista 3

Teatro; educação e desporto.

Entrevista 4

Representar a coletividade 

em romarias; práticas de 

lazer e sociabilidade.

Entrevista 5

Ensino da música a jovens e 

crianças; ajudar a formar 

profissionais na área da 

música; 

Entrevista 6

Ensino da música.

Teatro.

Entrevista 10

Preservar usos e costumes 

(património imaterial); 

atividade folcórica.

Entrevista 7

Preservação de valores 

históricos da comunidade.

Entrevista 8 

Ensino da música a jovens; 

integrar formandos nos 

quadros de atividade da 

banda.

Representar a coletividade em 

romarias - E1, E4

Lazer e sociabilidade internos -

E1, E4

Preservar usos e costumes 

(património imaterial) - E2, E10

Atividade folclórica - E2, E10

Teatro - E3, E9

Educação e desporto - E3

Ensino da música - E5, E6, E8

Integrar formandos na banda -

E8

Ajudar a formar profissionais na 

área da música - E5

Preservação de valores históricos 

(património imaterial) - E7

O âmbito da coletividade visa saber o 

escopo da ação das mesmas. Os 

entrevistados consideraram ser estas as 

missões das respetivas associações. 

Evidencia-se a representação da 

coletividade em romarias e o lazer e 

sociabiliade internos, por duas 

coletividades que têm a mesma 

atividade - a fanfarra. 

Ocorre o mesmo paralelismo nos 

ranchos folclóricos. 

A preservação de património imaterial é 

frequente e varia nos patrimónios a que 

reporta. 

O ensino da música é o que ocorre mais 

(enviesado - ranchos ganhariam se 

tivesse as 16 entrevistas), porém, as 

finalidades do ensino variam entre as 

coletividades musicais. 

Educação e desporto. 

Os âmbitos das coletividades reportam-

se ou para as atividades que realizam ou 

para o sentido educativo da sua 

atividade. 
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Análise 

80

D

i

m

e

n

s

ã

o

Entrevista 5

120 pagantes

Entrevista 2

234

60/70

426, 260/280 pagantes

200/230

145

Frequências 

Entrevista 3

Entrevista 1

Síntese

Entrevista 9

Entrevista 10

50 pagantes

Entrevista 6

Entrevista 7

Entrevista 8 

Não valoriza nº de 

associados

400, 200 pagantes

Entrevista 4 Entre 50 a 150 - E1, E4, E6, E9, 

E10

Mais de 150 - E2, E3, E5

Não valoriza número de 

associados - E7

A categoria dimensão informa sobre o 

tamanho do corpo de sócios das 
coletividades entrevistadas. Os valores 

fornecidos pelos entrevistados são gerais, 
pois nem todos souberam exatificar. 

A maioria das coletividades tem menos de 

150 associados. Uma delas conta com 50 
pagantes, outra tem cerca de 60/70 e outra 

com cerca de 80 associados.

Várias coletividades apenas consideram os 
sócios pagantes, outras fazem a distinção.

Uma delas não valoriza o número de 

associados como fundamental para a vida da 
coletividade. 
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A

t

i

v

i

d

a

d

e

s

Síntese Frequências 

Entrevista 5

Várias bandas dentro 

da instituição; 4 ou 5 

atividades mensais; 

estágio internacional 

há 12 anos.

Entrevista 6

Espetáculos para 

consumo próprio; 

convites ocasionais 

para atuações. 

Entrevista 10

Atividade folclórica; 

grupo coralcantares das 

janeiras, desfolhadas, 

jogos tradicionais, 

festival internacional 

(mostra) são martinho, 

entrudo, trilho dos 

moinhos, concertos na 

sede.

Fest'Arte - Festival 

de teatro trimensal.

Entrevista 4

Procissões; festas 

próprias - passeio, 

piquenique, 

churrasco; 

aniversário.

Análise 

Entrevista 1

Aniversário, 25 de abril, 

caminhada, participação 

em romarias, magusto, 

festas de verão, festa de 

natal. 

Entrevista 2

"Ensaio, participação em 

romarias no verão, 

festival internacional, 

festa das coletividades, 

cantares das janeiras, 

desfolhada. 
Entrevista 3

Entrevista 7

Plano de atividades em 

constante feitura; 

encontros de coros; 

caminhadas; concurso; 

exposição multartes; 

encontro de poesia.

Entrevista 8 

Participação em 

romarias no verão; 

festa da francesinha; 

espetáculos para pais 

e sócios.

Entrevista 9

Há 4 anos sem atividades 

nem condições 

materiais.

Aniversário - E1, E3

25 de abril - E1

Participação em romarias - E1, E2, E3, 

E8, E5

Magusto - E1

Festa de verão - E1, E2

Festa de Natal - E1

Eventos/festival internacional - E2, E5, 

E10

Cantares das janeiras - E2, E10

Desfolhada - E2, E10

Festival de teatro - E3

Atividades internas - E4, E5,E6, E8

4 ou 5 Atividades mensais públicas -

E5

Plano de atividades sem plano - E7

Encontro de coros - E7

Caminhadas E1, E7, E10

Exposição - E7

Poesia-

E7

Sem atividade - E9

Atividade folclórica - E10, E2

Jogos tradicionais - E10

Concertos - E10, E1

Esta categoria procurou 

averiguar as atividades 
organizadas pelas 

coletividades.    

Parecem haver atividades 

internas e externas, sendo 

que muitas são abertas ao 
público e outras acontecem 

apenas entre associados. 

Porém, a maior tendência é 
a realização de atividades 

abertas a todos. 

A participação em romarias 

é a atividade mais comum 

entre todas, seguida de 
atividades internas.

Denota-se variedade de 
atividades ligadas ao lazer, à 

cultura tradicional, ao teatro 

e ao desporto.

Compreende-se que que as 

atividades ora são internas, 
organizadas para consumo 

própria, ora externas -
organizadas para o público 

em geral.

As atividades externas têm 

organização interna e 

externa. Ou seja, 
organizadas pela própria 

coletividade ou por outra 

entidade, respetivamente.
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R

e

c

u

r

s

o

s

 

M

a

t

e

r

i

a

i

s

Síntese Frequências Análise 

Entrevista 1

Sede, auditório 

polivalente. 

Entrevista 2

Sede, palco, pavilhão, 

auditório (com dois 

andares) polivalente;

Entrevista 3

Sede, auditório 

equipado para 

teatro.
Entrevista 4

Sede. 

Entrevista 5

Sede, salas de 

ensaio; salas de aula.

Entrevista 6

Sede, Salas de Aula, 

Cave que serve de 

auditório

Entrevista 7

Sede, Instalações da JF. 

Salão Paroquial

Entrevista 8 

Sede. 3 salas 

pequenas. Sala da 

banda. 

Entrevista 9

Sede. Palco, auditório, 

polivalente. 

Barraquinha. Café

Entrevista 10

Sede - E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E9, 

E10

Auditório Polivalente - E1, E2

Palco - E2, E9

Auditório equipado para Teatro - E3,E9

Salas de Ensaio - E5, E8

Salas de aula - E5, E6, E8

Cave que serve de auditório - E6

Instalações da JF (sede) - E7

Salão Paroquial - E7

Café - E9

Barraquinha numa pracete - E9

Auditório ao ar livre - E10

Salas gerais - E10

Os recursos materiais dizem 

respeito aos espaços físicos 
disponíveis pelas 

coletividades. 

Todas as coletividades, 

exceto uma, têm a sua sede 

própria. 

Existe variedade de 

auditórios e equipamentos -
tanto auditórios polivalentes 

como para teatro e um ao ar 

livre.

As coletividades musicais 

elencam salas de aula. 
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Síntese Frequências Análise 

Entrevista 1

Renda do bar; 

atividade própria 

(romarias).

Entrevista 2

Atividade própria 

(janeiras e 

romarias); 

tasquinhas; quotas. 

Entrevista 3

Atividade própria 

(teatro); torneio de 

bilhar-snooker; 

jantar de 

aniversário, quotas.

Entrevista 4

Atividade própria. 

Entrevista 5

Projetos 

dinamizados pelos 

integrantes da 

coletividade; alguns 

donativos; 

participação em 

romarias.
Entrevista 6

Quotas; 

mensalidades dos 

alunos; algumas 

festas organizadas 

para gerar receita.

Entrevista 7

Apoio da JF e CMG; 

encargos a cargo da 

direção. 

Entrevista 8 

Quotas; população 

local; atividade 

própria (romarias).

Entrevista 9

Lucros do bar; 

atividades próprias 

(lazer); tasquinhas.

Entrevista 10

Atividade própria 

(janeiras, romarias); 

tasquinhas/coletivida

des; alguns 

donativos.

Renda do bar - E1

Participação em romarias -

E1, E2, E4, E5, E8, E10

Cantares das janeiras - E2, 

E10

Festas de verão - E2,E9

Quotas - E2, E3, E6, E8, 

E9,

Teatro - E3

Torneio de bilhar-snooker -

E3

Jantar de aniversário - E3

Donativos - E5, E8, E10

População local - E8 

Iniciativas internas - E5, E6, 

E9

;Mensalidades de alunos -

E6

Apoio logístico - E7

Assumpção de gastos pelos 
corpos dirigentes - E7

Lucros do bar -E9

Os Recursos materiais 

referem as estratégias e 

formas que as 

coletividades arranjam 

para sustentarem as suas 

necessidades materiais e 

desenvolverem as suas 

atividades. 

Percebe-se que mais de 

metade das coletividades 

(6) se sustentam com a 

sua atividade própria, ou 

seja, participando em 

romarias. 

As quotas são uma fonte 

de financiamento 

referida por 50% dos 

entrevistados. 

Ressalvar a existência de 

estratégias viradas para 

obtenção de 

rendimentos: 

arrendamento de café, 

atividades folclóricas, 

jantares e donativos.
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Entrevista 7

Entrevista 8 

Análise 

Falta de 

colaboradores/massa 

associativa.

Dificuldade 

financeira; 

dificuldade logística 

(necessidade de 

carrinha); juventude 

ocupada.

Dificuldade 

financeira; sede 

degradada 

(inflitração de 

água); juventude é 

muito ocupada, 

com  oferta 

ocupacional muito 

vasta.

Necessita transportes 

para cada ensaio; falta de 

compromisso e 

responsabilidade; 

dificuldade em manter 

massa associativa jovem 

devido às tecnologias.

Síntese Frequências 

Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 3

Entrevista 4

Fidelização de 

jovens; falta de 

compromisso e 

responsabilide.

Entrevista 5

Dificuldade 

financeira; 

angariação de massa 

associativa; falta de 

espaço interior; sede 

degradada (telhado e 

cobertura - restauro).

Falta de auditório; 

melhoramento de 

salas. 

Saída de atores 

experientes por 

motivos 

profissionais.

Dificuldade financeira; 

insuficiência de salas; 

material envelhecido; 

apoio informático; 

fotocopiadora; sala de 

reuniões/escritório.

Entrevista 9

Dificuldade em angariar 

massa associativa jovem.

Entrevista 10

Entrevista 6

Muitos transportes só para 

ensaiar - E1

Falta de sentido de compromisso

e responsabilidade - E1,E4

Dificuldade em atrair e manter 

massa associativa jovem - E1, 

E2, E4, E5, E9, E10

Dificuldade financeira - E2, E5, 

E8, E10

Necessidade de obras - E2, E10

Saída de atores - E3

Necessidade de carrinha própria 

- E5

Necessidade de auditório - E6, 

E10 

Melhoramente de salas - E6

Necessidade de colaboradores -

E7

Insuficiência de salas - E8

Instrumentos velhos - E8

Apoio informático - E8

A categoria dificuldades 
averigua quais os maiores 

obstáculos à prossecução 

dos objetivos das 
coletividades.

A categoria "dificuldade em 
atrair massa associativa 

jovem" é aquela que mais se 
relaciona transversalmente. 

As dificuldades financeiras 
também estão latentes. 

Ressalva-se a necessidade 
de obras nas sedes de duas 

associações e um ror de 

necessidades logísticas 
variadas. 

Percebe-se que as 
dificuldades são 

primordialmente do tipo 

logística e financeira ou 
relacionadas com recursos 

humanos
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Análise 
Entrevista 1

Entrevista 2

Vivências 

humanas; viajar, 

conhecer outras 

terras; promoção e 

representação da 

localidade.
Entrevista 3

Possibilidade de ser 

ator, participante e 

recetor de obras 

teatrais. 
Entrevista 4

Promoção e 

representação da 

localidade; práticas 

de lazer e 

sociabilidade. 
Entrevista 5

Frequências 

Entrevista 6

Entrevista 7

Entrevista 8 

Entrevista 9

Entrevista 10

 Música como mais valia 

para quem aprende, 

executa e para quem 

ouve; educação musical 

da população local; 

impedir comportamentos 

desviantes, ocupar 

juventude. 

Espetáculos 

folclóricos, que não 

existiam; um espaço 

de convívio e 

sociabilidade; 

espaço de escape e 

resistência às 

pressões 

quotidianas; mútua 

necessidade entre 

coletividade e 

associados.

Proporciona práticas 

de lazer e 

sociabilidade; 

considera que 

coletividades são 

essenciais para um 

território, não existe 

substituto para elas.

Promoção dos 

talentos e dinâmicas 

cullturais no seio da 

comunidade. 

Benefícios de 

estudar música - 

disciplina e 

concetração; 

educação musical 

da população local.

Prevenir 

comportamentos 

desviantes; 

contributo para 

sucesso pessoal e 

académico; 

educação musical da 

população local.
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Síntese

Vivências humanas - E2

Viajar - E2

Representar e promover 

freguesia - E2, E4

Ser ator,participante e 

recetor de obras teatrais -
E3

Lazer e sociabilidade - E4, 

E9, E10

Prevenir comportamentos 

descviantes -E5, E8

Contribuir para assucesso 

académico - E5

Educação da população 

local - E5, E6, E8

Benefícios de estudar 

música - E6, E8

Promoção dos talentos e 

dinâmicas culturais no seio 

da comunidade -E7

Imprescindibilidade das 

coletividades -E9

Oferta cultural que não 

existia na freguesia -E10

Escape e resistência às 

pressões quotidianas - E10

Necessidade mútua entre 

coletividades e populações -
E10

Esta categoria tentou captar 
a visão sobre a cultura das 

coletividades, no que 

concerne ao papel da sua 
atividade para os seus 

membros e comunidade. 

As coletividades musicais 

focam os benefícios de 
estudar música e o 

empoderamento da 

população local. 

É salientada a dimensão do 

lazer, sociabilidade e da 
prevenção de 

comportamentos desviantes, 

principalmente nos jovens.

Também está latente a 

representação da freguesia. 

É referida a promoção de 

dinâmicas culturais no 
território;

Fica compreendida a 
perceção de empoderamento 

veiculada pelas suas 

atividades e os benefícios 
que a sua ação pode 

significar para o território. 
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Síntese Frequências Análise 
Entrevista 1

Uso 

administrativos; 

divulgação; mau 

para redes de 

relações internas.

Entrevista 2

Entrevista 3

Uso administrativo; 

considera 

prejudicial o uso 

excessivo. 
Entrevista 4

Uso 

administrativo. 

Entrevista 5

Divulgação;

Entrevista 6

Uso adminsitrativo; 

divulgação.

Entrevista 7

Divulgação.

Entrevista 8 

Entrevista 9

Entrevista 10

Divulgação.

Uso administrativo - E1, E2, E4, E6

Divulgação - E1, E5, E6, E7, E10 

Prejudicial às relações internas - E1

Prejudicial o uso excessivo - E1

Tentou-se averiguar o uso 
da internet. Algumas 

respostas foram 

inconclusivas. 

Os usos da internet são 

principalmente o uso para 
fins admnistrativos e para 

fins de divulgação - assume-
se que sejam as redes 

sociais em específico. 

Uso administrativo - E1, E2, 
E4, E6

Divulgação - E1, E5, E6, 
E7, E10 

Prejudicial às relações 
internas - E1

Prejudicial o uso excessivo -

E1

Tentou-se averiguar o uso 
da internet, sendo que 

algumas respostas foram 

inconclusivas. 

A internet é usada, 

principalmente, para fins 
administrativos e para 

divulgação - nesta última, 
assume-se que sejam as 

redes sociais. 
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Boa relação; apoio 

logístico; proximidade; 
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Síntese Frequências 

Entrevista 5

Boa relação, melhor 

com atual executivo; 

ressalva colaboração 

com instituições; 

relação pessoalizada.

Entrevista 6

Relação complicada 

por não haver 

concretização de 

obra; não solicitam 

apoio logístico.
Entrevista 7

Boa relação; relação 

pessoalizada.

Entrevista 8 

Boa relação; relação 

pessoalizada.
Entrevista 9

Boa relação; relação 

pessoalizada; não 

concorda com subsídios.

Entrevista 10

Análise 
Entrevista 1

Boa relação; apoio 

logístico; participação 

em atividades, quando 

solicitados.

Entrevista 2

Boa relação; relação 

pessoalizada; apoio 

logístico; participação 

em atividades, quando 

solicitados.

Entrevista 3

Relação 

pessoalizada; 

proximidade; apoio 

logístico.

Entrevista 4

Relação positiva mas 

sente diferenciação; 

ciúmes;  ser mulher; 

não pedinchar; apoio 

logístico; relação 

pessoalizada.

Boa relação - E1,E2,E7, 
E8,E9, E10

Apoio logístico -
E1,E2,E3,E4, E10

Participação em atividades -
E1, E2

Relação pessoalizada - E2, 

E3, E4,E7, E8,E9, E10

Relação de proximidade -

E3, E10

Relação boa, mas 

diferenciada por ser mulher 

-E4

Relação complicada - E6

Não solicitam apoio 

logístico - E6

Procurou-se conhecer o tipo 
de relação entre 

coletividades e poder local. 

Maior parte das 

coletividades descreve essa 

relação como boa. É 
referida a concretização de 

apoios logísticos.

Muitos dos entrevistados 

individualizam a relação 
com o executivo. Associam 

poder à pessoa do 

presidente e, também, como 
amigo, conhecido e até 

familiar. 

Uma entrevistada sente 

alguma diferenciação no 

tratamento que recebe. 

Uma coletividade diz ter 

uma relação mais 
complicada pela não 

concretização de uma obra 

acordada. Essa mesma 
coletividade diz não 

precisar, nem solicitar, dos 

apoios logísticos da UF.
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Síntese Frequências Análise 

Entrevista 1

Menos transportes 

disponíveis; sente que a 

sua freguesia ficou 

prejudicada devido ao 

facto do presidente ser 

natural daquela 

freguesia; menor 

presença do executivo 

nas atividades.

Entrevista 2

Sente que a sua 

freguesia foi a mais 

prejudicada; menos 

presença do executivo 

nas atividades. 

Entrevista 3

Sentiu melhorias; 

maior presença do 

executivo nas 

atividades.

Entrevista 4

Mais transportes 

disponíveis; sentiu 

essa melhoria e 

acha que o resta 

está igual.

Entrevista 5

Sentiu melhorias na 

relação com o 

executivo camarário. 

Entrevista 6

Deixou de ter 

apoios financeiros; 

possibilidade de 

usar auditório.

Entrevista 7

Não responde

Entrevista 8 
Melhorou a 

presença; 

possibilidade de usar 
Entrevista 9

Sente que piorou para a 

sua freguesia e melhorou 

para outras; recursos 

autárquicos 

(disponibilidade de 

representatividade) 

insuficientes; acredita 

que UF tem potencial, se 

se descartarem 

"separatismos".

Entrevista 10

Não sente 

mudanças 

assinaláveis. 

Menos transportes 
disponíveis - E1

Sua freguesia mais 
prejudicada - E1,E2, E9

Menos presença do 
executivo nas atividades -

E1,E2

Sentiu melhorias -E3, E4,E5

Mais presença do executivo 

nas atividades - E3, E8

Mais transportes disponíveis 

- E4

Deixou de ter apoios 

financeiros - E6

Ficou com um auditório 

disponível - E6

Capacidade de 

representatividade do 

executivo tornou-se 
insuficiente - E9

Acredita que UF tem 
potencial -E9

Não sente mudanças 
assinaláveis -E10

Tentou-se perceber os 
impactos sentidos pelo 

RATF.

3 coletividades sentem que 

a sua freguesia foi a mais 

prejudicada. Essas 3 
pertencem à freguesia que 

era presidida pelo atual 
presidente da UF antes do 

RATF. 2 dessas sentiram 

menor presença do 
executivo nas atividades.

Outras sentiram melhorias e 
maior presença do 

executivo. 

Algumas conseguiram apoio 

logísticos que não tinham 

(por exemplo, Lever não 
tinha carrinha e Olival tem 

um auditório grande).

Uma considera que a 

capacidade do executivo 

tournou-se insuficiente, mas 
que a UF poderá ter 

potencial. 



 

184 

 

R

e

l

a

ç

ã

o

 

c

o

m

 

a

 

C

M

G

Síntese Frequências Análise 

Entrevista 1

Ausência de 

apoios 

financeiros; 

apoio logístico 

(transportes).
Entrevista 2

Relação 

inexistente; 

promessas 

eleitorais não 

cumpridas. 
Entrevista 5

Boa relação; 

melhorada 

comparativamente 

com câmara 

anterior; apoio 

financeiro para 

obras na sede. 
Entrevista 6

Promessa não 

cumprida; relação 

inexistente.

Entrevista 9

Boa relação; apoio 

logístico.

Entrevista 10

Perspetiva de apoio 

no melhoramento de 

intalações; boa 

relação; participa 

nas ativdades da 

CMG quando 

solicitados. 

Boa relação; 

considera haver 

proximidade e 

conhecimento.
Entrevista 3

Boa relação; 

representatividade; apoio 

financeiro para obras na 

sede.

Entrevista 4

Entrevista 7

Boa relação; apoio 

logístico.

Entrevista 8 

Perspetiva de apoio 

no melhoramento de 

instalações; apoio 

logístico deficitário; 

colaboram nas 

ativdades da CMG 

quando solicitado.

Ausência de apoios 
financeiros - E1, E7

Apoio logístico - E1, E7, E9

Boa relação - E2, E3, E5, 

E9

Relação de proximidade -
E2

Apoio financeiro para obras 
na sede - E3, E5

Relação inexistente - E4, E6

Promessas não cumpridas -

E4, E6

Melhoria em relação a 

executivo anterior - E5

Perspetiva de apoio 

financeiro para obras na 
sede - E8, E10 

Apoio logístico deficitáro -
E8

Participam em atividades 
quando solicitados - E8, 

E10

Esta categoria procurou 
averiguar as relações com a 

CMG. 

Quatro coletividades 

descrevem "boa relação", 

que se materializa em 
apoios logísticos.

Outras frisam a "ausência de 

apoios financeiros", 

enquanto outras referem as 
trasnferências que 

receberam para a realização 

de obras. Isto aconteceu 
com 2 coletividades.

Outras 2 frisam a 
"perspetiva de apoio 

financeiro" no futuro. 

Por outro lado, 2 

coletividades consideram a 

"relação inexistente" devido 
a promessas políticas que 

não são cumpridas. 
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Facilita contactos; 

remete para 

relações com 

instituições  

camarárias. 

Considera não 

existirem relações 

entre coletividades; 

bairrismo e  

fechamento 

institucional.

Boa relação com 

coletividades da 

própria freguesia; 

não tem relação 

com coletivdades 

das outras 

freguesias.  

Entrevista 10

Boas relações com 

coletividades de toda a 

união.

Boas relações, no 

geral, só com a 

própria freguesia. 

Relações de 

vizinhança com 

rivalidades/atritos. 

Experiência um 

intercâmbio entre 

coletivdades da 

união, 

aproveitando o que 

cada local tem.

Síntese Frequências Análise 
Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 3

Entrevista 4

Entrevista 5

Entrevista 6

Entrevista 7

Boas relações com 

as coletividades da 

própria freguesia; 

não considera 

haver uma união 

consolidada, pois 

cada um valoriza a 

sua freguesia. 

Boas relações com 

coletividades da 

própria freguesia; 

entreajuda materia; 

facilita contatos. 

Entrevista 8 

Entrevista 9

Boas relações com 

coletividades da 

própria freguesia; 

entreajuda 

material; não tem 

relação com 

coletivdades das 

outras freguesias e 

responsabiliza 

Relações de vizinhança com 
atritos - E1

Boas relações com 
coletividades da própria 

freguesia - E1, E4, E7, E9

Não considera existir uma 

união consolidada - E2, E6, 
E8

Experiência intercâmbio 
geral entrecoletividades da 

UF-SOLC- E3, E10

Entreajuda material - E4, 

E7, E8

Facilitação de contactos -

E4, E5

Considera não existirem 

relações - E6

Ajuda conforme ramo de 
atividade - E7

Procurou-se conhecer as 
relações entre as 

coletividades da UF-SOLC. 

4 coletividades consideram 

só ter relações com as 

associações da própria 
freguesia. 

1 delas considera que as 

relações de vizinhança têm 

atritos.  

Outras 3 pensam que ainda 

não há uma união 
consistente. 

2 dos inquiridos experiência 
intercâmbio entre 

coletividades no geral. 

1 considera nem existirem 

relações. 

Há entreajuda que se pode 

manifestar através de apoio 

logístico, facilitação de 
contactos e apoio conforme 

ramo de atividade. 
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Síntese

Entrevista 5

Sem dívida

Entrevista 6

Entrevista 7

Entrevista 8 

Tinha dívida herdada. 

Sem dívida.

Entrevista 9

Entrevista 10

Sem dívida

Frequências Análise 

Entrevista 1

Dívida contraída 

para construção 

de sede.

Entrevista 2

Sem dívida.

Entrevista 3

Entrevista 4

Sem dívida. 

Dívida contraída a privado 

para construção da sede -
E1

Sem dívida - E2, E4, E5, 
E8, E10

Alguns entrevistados, durante o 

discurso, foram referindo a questão da 

dívida.

Só um inquirido revelou que a 

coletividade ainda está a pagar uma 

dívida. 

As restantes que o referiram, não estão 

endividadas. 

É interessante dizer que os 

entrevistados que revelaram não ter 

dívida, encaram esse facto como uma 

vitória e um alívio. São casos em que 

acabam o ano contabilístico com lucros 

mínimos (1€, 10€), porém consideram 

isso muito positivo, ainda que todos os 

anos tenham de trabalhar bastante para 

conseguirem sustentar as suas 

associações. 
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Frequências 
Entrevista 1

Entrevista 2

Entrevista 5

Entrevista 3

Organizar desfile de 

fanfarras; abater dívida; 

continuar a representar o 

nome da fanfarra o 

melhor possível 

(fardamento e 

disciplina).

Entrevista 4

Entrevista 6

Realizar obras; 

iniciar escola de 

música de 

instrumentos 

tradicionais; 

organizar espólio 

Escola de teatro para 

jovens; academia de 

desporto para 

crianças .

Realizar obras na 

sede; reparar 

carrinhas.  

Reforçar e melhorar 

sempre a escola da 

música; organizar 

arquivo da história 

da instituição para 

alunos, pais e sócios. 

Síntese

Construir auditório; 

realizar obras de 

manutenção da sede.
Entrevista 7

Entrevista 8 

Entrevista 9

Angariar massa 

associativa jovem; 

dinamizar o teatro. 

Análise 

Entrevista 10

Realização de obras 

na sede; criação de 

um museu-vivo; 

criação de uma rota 

turística entre a sede 

da coletividade e o 

rio e moinhos da 

freguesia.

Introduzir escola de 

xadrez em Crestuma; 

bons presságios para 

os mistérios do 

Manter a coletividade em 

boa saúde; deixar bom 

legado; enfrentar 

problema da perda de 

oferta e interesse por 

bandas filarmónicas .

P

e

r

s

p

e

t

i

v

a

s

 

f

u

t

u

r

a

s

Organizar desfile de fanfarras - E1

Abater dívida - E1

Continuar a representar coletividade 
o melhor possível - E1

Realização de obras - E2, E4, E6, 
E10

Escola de música de instrumentos 
tradicionais - E2

Organizar espólio museológico -
E2, E10

Escola de teatro para jovens  - E3

Academia de desporto para crianças 
- E3

Reparação de carrinhas - E4

Reforçar prossocução da missão -

E5, E9 

Organizar arquivo para consumo 
interno - E5

Construção de auditório -E6

Escola de xadrez- E7

Bons presságios - E7

Manter coletividade em boa saúde 

para o futuro - E8

Lidar com problema de pouca oferta 
para bandas filarmónicas - E8

Angariar massa associativa jovem -

E9

Criação de rota turística - E10

As perspetivas futuras das 
coletividades variam muito 

entre si por elencarem os 

projetos futuros conforme o 
seu tipo de atividade. 

Ainda assim, nota-se uma 
vontade geral de manter as 

atividades, âmbitos e 
ideários seguidos até hoje.

Há 4 coletividades que 
necessitam de realização de 

obras.

Depois encontram-se outros 

problemas próprios a cada 

coletividade.

Existem, também, novos 

projetos - alargar a atividade 
da instituição, criação de 

museus, arquivos, escolas, 

academias e rotas turísticas. 

Percebe-se que as 
perspetivas futuras das 

coletividades passam por 

Colmatar as suas 
dificuldades ou por alargaro 

seu escopo de atividades. 


