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ANEXO V
INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO

s

MESTRADO EM SOCIOLOGIA "PODER LOCAL, DESENVOLVIMENTO E MUDANÇA SOCIAL"
FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Caracterização

dos associados

QUESTIONÁRIO:
do Cineclube Octopus e do Cineclube

de Vila do Conde

C O M O PREENCHER ESTE QUESTIONÁRIO:
1 o . Coloque um X na sua resposta a cada uma das perguntas ou responda por extenso sempre que lhe for pedido.
2 o . Sempre que tiver uma
► a seguir à sua resposta passe imediatamente para a pergunta indicada.

I. CARACTERIZAÇÃO PESSOAL
Gostaríamos de colocarlhe algumas questões sobre dados
pessoais:

7. Onde é que habitualmente reside?

1. Nom e:

Rua

2. Sexo:

Concelho

Masculino

□„

Distrito

Feminino
8. Qual é o seu nível de escolaridade?
3. Idade:

Não sabe ler nem escrever
Sabe ler e escrever sem qualquer grau

4.

Estado Civil:
Solteiro (a)

Ensino primário (4* classe)

D

Ensino preparatório
(6* classe, ciclo preparatório ou equivalente)

d)

Casado (a)

Ensino secundário unificado
(9o ano, antigo 5° ano do liceu, curso comercial, industrial,
artes visuais ou equivalente)

Separado (a)
Divorciado (a)
Viúvo (a)
União de facto

□„
□„

Ensino secundário complementar
(12o ano, propedêutico, curso liceal, antigo 7o ano do liceu
ou equivalente)

D

Ensino médio (magistério primário e outros)

(6)

Ensino superior
(bacharelato, licenciatura, mestrado, doutoramento)

5. Indique, por favor, a freguesia e o concelho onde nasceu:

□m
□m

Outro

Freguesia

Qual?

Concelho
9.
6. Qual é a sua nacionalidade?

Sim

Portuguesa

|

Outra

D

Qual?

Frequentou, ou frequenta, algum(s) curso(s) de formação
profissional?

I

□

(1)

Em que áreas de formação?
(2)

Não

Dm
V.S.F.F.
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10. Diqanos, por favor, se actualmente (assinale apenas uma
resposta):
Exerce uma profissão

14. No desempenho da sua profissão, os seus familiares são (ou
eram, caso estejam desempregados, reformados ou tenham
falecido):
(assinale apenas uma resposta para cada familiar)

11

Ocupase só das tarefas domésticas
Está desempregado(a)
d
e procura
novoeemprego
novo
Procura
Procur o primeiro emprego
É
estudante
Éestui
É
trabalhadorestudante
Étrab.
Está
para o trabalho
Está incapacitado
ir
É
reformado
É refoi
Outra
Outra;situação

I

I

□.
□.
D»,
D.
D.
D»
D»

13
11
13

Patrão (com empregados)

13

Trabalhador(a) por conta própria
(sem empregados)
Trabalhador(a) independente
(recibo verde)
Trabalhador (a) para um patrão a
receber salário (assalariado)
Trabalhador(a) para a família sem
receber salário

11
11
11

Ocupase só das tarefas do lar

Pai

Mãe Cônjuge

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

(D

P)
P)

(5)

Qual?
15. Qual é o nível de escolaridade dos seus familiares?
11. Diqanos. por favor, e o mais pormenorizadamente possível,
qual é a sua profissão actual (ou a última, caso esteja
desempregado, reformado ou incapacitado para o trabalho):

Pai

Mãe Cônjuge

Não sabe ler nem escrever
Sabe ler e escrever sem qualquer
grau

Ensino primário

Patrão (com em pregados)
Trabalhador(a) por conta própria (sem empregados)
Trabalhador(a) independente (recibo verde)
Trabalhador(a) para um patrão a receber salário
(assalariado)
Trabalhador(a) para a família sem receber salário

Mãe

Cônjuge

.

(3)

D D D.

Ensino secundário unificado

D
D
D
D
D

13. Relativamente aos seus familiares, diqanos, por favor, e o
mais pormenorizadamente possível, qual é a sua profissão
actual (ou a última, caso estejam desempregados, reformados
ou tenham falecido):
Pai

O)

(4 classe)

Ensino preparatório (6* classe,
ciclo preparatório ou equivalente)
12. No desempenho da sua profissão, é (assinale apenas uma
resposta):

D D D

1

d)

(9o. ano, antigo 5o. ano do liceu, curso
comercial, industrial, artes visuais ou
equivalente)

P)

(3)

Ensino secundário complementar
(12°. ano, propedêutico, curso liceal,
antigo 7o. ano do liceu ou equivalente)

(4)

D D □

(5)

D □ D
D D D,

(6)

Ensino médio
(magistério primário e outros)
(5)

Ensino superior
(bacharelato, licenciatura, mestrado,
doutoramento)

Outro
Qual?

D D D,
□ DD.

II. CARACTERIZAÇÃO DO SÓCIO DO CINECLUBE
5. Como é que tem conhecimento das sessões exibidas pelo
seu Cineclube?

Gostaríamos de colocarlhe agora algumas questões sobre
a sua situação enquanto sócio do Cineclube:

Através dos mass media
Através dos folhetos/criticas cedidas nas sessões

1. Hâ quanto tempo é sócio do Cineclube?
Menos de 1 ano
De 1 a 2 anos
De 3 a 4 anos
De 5 a 6 anos
De 7 a 8 anos
De 9 a 10 anos
Mais de 10 anos

D
D
D

Através dos amigos

D
D
D

A falta de sessões regulares de cinema na cidade

Através do jornal do Cineclube

Outros
(5)

Quais?

n

Tem conhecimento de outro
promovidas pelo seu Cineclube?
Sim

O poder participar noutras actividades do Cineclube

tipo

de

actividades

D,

Quais?

□,
□,
□D,'□,
□,
D,

Não

(2)

O querer assistir a sessões de cinema de qualidade

D
D
D

Através dos cartazes de divulgação
P)

2. Diqanos, por favor, quais as razões principais que o
levaram a tomarse sócio do Cineclube (escolha apenas
duas razões):

O gosto pelo cinema

□

Através das apresentações prévias dos filmes

□

D

P)

Costuma participar nessas outras actividades?

(1)

A possibilidade de ver mais cinema
O poder conhecer pessoas ligadas ao cinema

Sim
Não

(8)

Outra(s)
Qual (is)?

Satisfeito
3. Tem conhecimento de todas as sessões promovidas pelo
seu Cineclube?

Não

Pouco satisfeito

D
D

Nada satisfeito

9.

D
D

(1)

p)

Qual é o seu grau de satisfação com as sessões de filmes
apresentadas pelo seu Cineclube?
Muito satisfeito

Sim

D
D
D

D
D

□
D

Diaanos, por favor, o porquê da sua resposta:

4. Com que frequência é que assiste às sessões de cinema
promovidas pelo seu Cineclube?
Sempre que há um filme anunciado
Praticamente todas as semanas
Sensivelmente semana sim semana não
Sensivelmente de 2 em 2 semanas
Mais ou menos 1 vez por mês
Não vai há muito tempo

D
D
D
D
D
D

(4)

V.S.F.F.
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15. Que iniciativas/actividades gostaria de ver concretizadas no
seu Cineclube?

10. É sócio de alqum(s) outro(s) Cineclube(s)?
Sim

|

|

11
a)

Qual(is)?

Não

a

12
P>

11. Diganos. por favor, quais as razões principais que o
levaram a ser sócio de mais do gue um Cineclube (escolha
apenas duas razões):

D

É possfvel assistir a um maior número de filmes
É mais fácil ter acesso a informação cinematográfica
diversificada
Os meus amigos também são sócios de mais do

que um Cineclube
É possível conhecer outras pessoas que se
interessam pelo cinema
Não me sinto totalmente satisfeito com o(s)
outro(s) Cineclube(s)
Outra(s)

□

16. Que sugestões/propostas faria para o funcionamento mais
adequado do seu Cineclube?

D
D
D
D

Qual(is)?

12. Tem conhecimento da forma de pagamento/actualização
das quotas de associado?
Sim
Não

D
D

13
tu
14
(2)

13. Qual é o seu grau de concordância com a forma de
pagamento/actualização das quotas de associado no seu
Cineclube?
Concordo totalmente
Concordo
Discordo
Discordo totalmente

D
D«
D
D

14. Pretende continuar a ser sócio do seu Cineclube?
Sim
Não

□,
D

ACABOU DE PREENCHER ESTE QUESTIONÁRIO.
POR FAVOR, DEVOLVA O QUESTIONÁRIO NO
ENVELOPE EM ANEXO OU PESSOALMENTE NAS
SESSÕES DE CINEMA OU NA SEDE DO SEU
CINECLUBE.
MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO.

ANEXO VI
DIMENSÕES DE ANÁLISE DO INQUÉRITO ADMINISTRADO AOS SÓCIOS DO CINECLUBE
I. CARACTERIZAÇÃO PESSOAL
1. Nome

2. Sexo
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Idade
Estado civil
Naturalidade (freguesia e concelho)
Nacionalidade
Residência (rua, concelho e distrito)
Nível de escolaridade
(Frequência de) Acções de formação profissional
Situação perante o trabalho do próprio
Profissão actual/última do próprio
Situação na profissão do próprio
Profissão actual/última dos familiares (pai, mãe e cônjuge)
Situação na profissão dos familiares (pai, mãe e cônjuge)
Nível de escolaridade dos familiares (pai, mãe e cônjuge)

II. CARACTERIZAÇÃO DO SÓCIO DO CINECLUBE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Anos de pertença ao cineclube
Razões que o levaram a ser sócio do cineclube
Conhecimento versus desconhecimento das sessões de cinema
Frequência com que assiste às sessões de cinema
Fontes de informação/conhecimento das sessões de cinema
Conhecimento versus desconhecimento das actividades paralelas do cineclube
Participação versus não participação nas actividades paralelas do cineclube
Grau de satisfação com as sessões de cinema exibidas
Razões que justificam o grau de satisfação com as sessões de cinema exibidas
Pertença versus não pertença a outro(s) cineclube(s)
Razões da pertença a outro(s) cineclube(s)
Conhecimento versus desconhecimento do sistema de quotas do cineclube
Grau de concordância com o sistema de quotas do cineclube
Intenções em continuar a ser sócio do cineclube
Iniciativas/actividades que gostaria de ver concretizadas pelo cineclube
Sugestões/propostas para o funcionamento do cineclube

ANEXO VII
HISTORIAL DO CINECLUBE SEGUNDO AS DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES ASSOCIATIVOS

CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
Designação
do cineclube

♦ ser uma associação juvenil, nós optámos
por isso... tinha os prós e os contras
porque depois escreviamnos no início...
tipo IPACA, Secretaria da Juventude,
miúdos, associação juvenil, cineclube,
prontos, eram os dois... isso foi um
problema...;

♦ é um cineclube e era uma associação
juvenil...;

Data de
criação do
cineclube

♦ essa data {que surge no registo notarial)...
corresponde ao início de actividade?, não!;
falámos com a Santa Casa, entretanto as
obras atrasaramse, e nós avançámos
com... prontos, com... digamos estatutos e
tudo isso e depois aguardámos, mais ou
menos, sete a oito meses, foi o tempo da
sala ficar pronta;

♦ quando a Santa Casa abriu nós fomos...
prontos, começámos a... organizar as
sessões,
regularmente...
semana
a
semana...;

Momentos de
constituição/
/afirmação do
cineclube

♦ nós fomos falar com as pessoas da
direcção do... com a direcção do... do
Fluvial para reanimar esse núcleo (Núc leo
de Cinema do Clube Fluvial Vilac ondense);
reorganizámos o material que estava lá, a
hipótese de tentar ir para frente, mas
entretanto não nos surgiram apoios, não
havia, não havia... salas para projectar e
tudo isso; um trabalho de seis meses...
acabou;
♦ entretanto, passaram dois, três anos...; a
Santa Casa fez aquele edifício, pronto, tem
uma sala de cinema e nós sugerimos à
Santa Casa... para projectarmos os
filmes...; já estávamos numa situação, com
apoio e cedência de uma sala que estava
equipada com uma máquina de... 35mm;

Continua
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CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
♦ um ano mais ou menos, nós soubemos
também que a Câmara ia criar este
espaço, o Auditório e... falámos com a
Câmara, sobre as nossas intenções
lúdicas, que este espaço ia ter e nós
saímos da Santa Casa;

Agentes
responsáveis
pela criação
do cineclube

♦ desde os 16, 17 anos nós já tínhamos essa
ideia;
♦ começou por ser um grupo de pessoas
amigas que há muito tempo gostam muito
de cinema;
♦ nós somos todos professores e depois da
escola vimos para aqui...;

Razões/
/factores que
levaram à
criação do
cineclube

♦ começaram a ir ao Festival da Figueira;
costumávamos também irão Octopus...;
♦ nos anos 50 houve um cineclube... nos
anos 50, 60 um cineclube em Vila do
Conde... onde estava o meu pai, o pai do
M., talvez um bocado por isso;

♦ quando criámos o cineclube não foi a
pensar em Festival nenhum; o... grande
motivo em avançarmos também com isto
foi porque gostávamos muito disto;
queríamos criar em Vila do Conde grandes
áreas... já há muitos anos que não há uma
sala de cinema em Vila do Conde, nem
apresentam filmes de grande circuito
comercial, as pessoas não criaram, foram
perdendo o hábito de ir ao cinema e nós de
certa maneira queríamos alterar isso;

♦ o principal grande motivo é uma grande
paixão pelo cinema...;

ANEXO VIII
ESTRUTURA ORGANIZATIVA E FUNCIONAMENTO INTERNO DO CINECLUBE SEGUNDO AS
DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES ASSOCIATIVOS

CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
Situação
actual do
cineclube
como
associação

♦ continua a ser uma associação... em
funcionamento,
em
pleno
funcionamento...; isto não é o melhor
momento, digamos assim... nós estamos a
viver uma fase de transição...;
♦ pensei que em termos de relacionamento
interno, em termos de situação financeira...
o Octopus fosse uma situação muito
melhor...;
♦ nós temos dívidas para pagar...; existe
uma dívida calculada em cerca de 800
contos, para com a entidade Empresa
PóvoaCine, relativa a encargos... relativa
ao... ano de... 94... talvez algum período
de 95...; o Octopus chega a este
momento, já estamos em 96, e ainda tem
esses 800 contos para pagar...;

♦ não há ainda a direcção... ideal; não havia
Órgãos
internos e
muita disponibilidade para isso, pouco
distribuição de
tempo daqueles cinco, não podiam contar
funções
com... algo falhava... houve alturas em que
só dois é que faziam tudo...; a direcção só
somos nós... e é muito difícil às vezes a
gente encontrarse...; ainda não trabalha
toda a gente e acho que o objectivo de
trabalho da futura equipa é que
colmatasse... em coisas concretas...;

Renovação
versus
manutenção
das equipas
directivas

♦ já estou aqui há tanto tempo... tem que

♦ as cinco

pessoas

que,

no fundo, a

haver renovação; é mau uma pessoa estar

direcção... e que estão ligadas à direcção

muito tempo num mesmo lugar...;

e que organizam o Festival são cinco
pessoas que estão desde o início mas já
estiveram outras... são, pronto, são
aquelas cinco pessoas mais activas e que
dão tudo o que podem... mais até ao
limite...;

♦ a minha entrada, seria só por um ano, só o
tempo de pôr a coisa a funcionar e
entretanto... passar o testemunho para...
enfim, as pessoas que agora estão mais
empenhadas no cineclube, que têm mais
tempo e... que queiram trabalhar... e é isto
que se pretende agora da próxima...
equipa directiva... que... no dia 12 de
Abril... e é toda composta praticamente
por esses tais elementos que... de certa
forma estava em litígio com a anterior
direcção...;

Continua
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CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
Sistema de
quotas

♦ temos...
a
questão
das
quotas
regularizadas, isto da questão das
quotas... não há ninguém para cobrar as
quotas;

Conflitos
♦ foi em 95 que houve, que surgiu o
versus
problema;
consensos na
gestão do
♦ existiu... um, um diferendo interno entre as
cineclube

pessoas mais relacionadas com o
cineclube e entre a direcção que estaria
mais... mais interessada com o aspecto
financeiro, o aspecto da sede do que
propriamente com a actividade cultural em
si;

♦ eu custavame a ver... o Octopus...
acabasse por si, fruto da, da passividade,
fruto de quezílias internas, passividade,
pronto, da, da anterior direcção...;
♦ foram contactados... o pessoal... mais
ligados, da anterior direcção... eles não
quiseram... prontos, não quiseram aderir,
portanto à nova equipa mas... apesar de
tudo a gente avançou;

Dinamismo
versus
passividade
das equipas
directivas

♦ cometeram vários erros, e um deles foi
que aceitaram ser eleitos para um cargo
quando à partida não, não tinham a
disponibilidade... para... as tarefas que se
impõem...;
♦ é muito bonito ter um determinado cargo...
ter... fazer parte duma direcção mas
depois... durante... o tempo do mandato
não, não intervir quando era necessário;
♦ não dispor de tempo, o tempo que era
necessário para fazer as coisas andar, eu
acho que foi o problema que se...
entretanto, as últimas direcções têm
conhecido...;
♦ se calhar podiam estar outras pessoas que
não estão, com mais tempo;

♦ a partir daí mexêmonos, conhecemos
pessoas, fomos começando a trabalhar...;
depois a partir daí foi tudo trabalho
nosso... depois começámos a ir a outros
festivais...;

ANEXO IX
PROJECTOS CULTURAIS DO CINECLUBE SEGUNDO AS DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES
ASSOCIATIVOS

CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
Projectos
culturais
definidos

Públicosalvo

♦ manter, portanto, as sessões normais;
♦ há um trabalho que... que tem que se
estudar, que é necessário contornar... um
trabalho...
por exemplo,
mais
nas
escolas...;

♦ no nosso plano de actividades para 1996...
estão lá, há actividades que directamente,
nós tivemos a noção de que nas próprias
escolas, e em lugares que não têm...;

♦ o nosso projecto até é outro, um bocadinho
mais ambicioso; fazíamos este trabalho
com as nossas escolas e depois íamos a
várias, a várias escolas da... da região;

♦ quanto ao cineclube, vamos dinamizar uma
actividade cultural, logo que não seja só o
cinema;

♦ este ano... vamos desenvolver um atelier
com os miúdos, durante o Festival, com o
Abi Feijó, de cinema de animação, porque
é mais fácil e mais atraente para os
miúdos; ter um conjunto de actividades no
próximo Festival no Centro da Juventude,
local de ateliers, local de reuniões,
projecção de vídeo, vamos ter este ano a
secção de vídeo;

♦ tentar chegar a... a outros... estratos da
população;

♦ antes do Festival fazer coisas para os
miúdos,
os
miúdos
verem,
eles
começarem habituarse a ter um contacto
mais próximo com o cinema;

♦ aquelas pessoas... a Póvoa, o concelho da
Póvoa é muito pequeno mas se calhar
para... para muitos jovens do concelho que
moram nas freguesias deve ser muito
grande; não é assim tão fácil... deslocarse
aqui ou acolá, acabam por estar presos...;

Objectivos
Específicos

♦ temos um projecto, de trabalhar com, com
as escolas... a nível da formação...; a
nossa ideia é... prontos... iniciar agora um
trabalho... sempre antes do Festival...
fazer uma selecção de filmes para os
miúdos... falar um bocado sobre a curta
metragem, com todas as escolas;

♦ o nosso público está um bocado restrito,
e... e uma das nossas preocupações é
alargar...; a cultura tem que chegar... mais
longe, mais... ser mais precisa...;

♦ em termos locais ainda fazer com que haja
uma adesão ainda maior...;

♦ alargar, ir junto desses estratos (jovens do
concelho que moram nas freguesias)... dar
precisamente
um
pouco...;
nós
reconhecemos que temos que... ser mais
abrangentes, temos que colaborar numa
relação com o meio mas... estender... à
população real;
Continus
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CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
Recursos
disponíveis
(financeiros,
humanos e
materiais)

♦ a Empresa PóvoaCine no princípio
apoiounos muito mais do que apoia agora,

♦ aqui não há salas de grandes dimensões;

♦ nós vivemos muito do apoio de entidades
privadas... e também fruto de, de um
trabalho... assim, que tem que ser feito
com uma certa perseverança... e enfim,
teimosia junto... do, do... poder... o
Instituto da Juventude;

♦ este ano, a nossa intenção era mudar
bocadinho as coisas e isso está tudo
bocadinho em stand by porque há
problema de aquisição de máquina,
uma nova máquina para a sala;

♦ esta Câmara predispôsse a apoiar mais o
cineclube;

♦ fazermos outro tipo de trabalho aqui é
difícil, há escolas secundárias e depois há
pessoas que vão para o Porto estudar, há
um certo distanciamento, é difícil...;

um
um
um
de

♦ temos pessoal a mais para fazer... nesse
tipo de voluntariado, eles gostam de
trabalhar nisto, vêem pessoas de fora e tal,
e há muitas pessoas interessadas,
digamos, na escola secundária eles
gostam de trabalhar, já trabalham nisto
desde o início;
♦ há outras pessoas que também têm
colaborado, umas que já colaboraram no
início, outras pessoas que já nem vivem
cá, outras... que já morreram... e agora há
pessoas novas... os alunos, que se
começam a interessar pelo cineclube...;
♦ pode ter continuidade se... se estiver ligado
a isto... agora em termos... do Festival, já é
mais complicado, exige uma experiência
de muitos anos e um esforço muito, muito,
muito grande...;
♦ os nossos apoios são... é a Câmara, o
IPACA... a Comunidade Europeia e... o
Instituto da Juventude...;
♦ em termos financeiros, no que diz respeito
a... portanto, ao funcionamento... o Festival
tem um orçamento à parte, é tudo
considerado à parte, portanto o... todo o
outro tipo de actividades que nós... do
cineclube, e que vivem... portanto, o
dinheiro, o dinheiro que temos dos
associados corresponde mais ou menos,
varia, mas prontos é um balanço positivo,
um saldo sempre positivo;
♦ são verbas muito maiores, envolvidas e o
Festival anda sempre... nos limites... nós
não andamos aqui à vontade, arriscamos...
mas temos que andar...;

ANEXO X
RELAÇÃO DO CINECLUBE COM OUTROS CINECLUBES LOCAIS SEGUNDO AS DECLARAÇÕES DOS
DIRIGENTES ASSOCIATIVOS

CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
Conhecimento/ ♦ acho muito bem que eles tenham um
divulgação das
cineclube lá, não é preciso, sentir
actividades
necessidade de vir à Póvoa, e acho bom
entre
existir até dois cineclubes e nós
cineclubes
caminhamos é, é nesse sentido;
locais

Intercâmbios/
protocolos/
actividades
conjuntas

♦ conhecíamos as pessoas da Póvoa, as
pessoas que estavam nessa altura na
direcção;
♦ houve uma altura que nós quando
surgimos, eu tenho a impressão que o
Octopus andava em, emperrou ali, houve
meses sem sessões; nós nem sabíamos...
tínhamos ouvido falar que já não havia
Octopus... e entretanto reapareceu e
passados uns meses... conhecemos as
pessoas que reiniciaram a actividade
durante algum tempo parada...;

♦ solicitámos esse apoio, vir a trabalhar com
o Cineclube de Vila do Conde na
organização do Festival... mas as coisas, é
que logo à partida recusaram; em relação
a um trabalho conjunto nunca houve...;
eles decidiram não colaborar porque...
porque os louros eram nossos, o Festival
era em Vila do Conde e o Octopus era uma
associação da Póvoa, portanto, não
interessava...;

♦ Nós temos entre cineclubes um... temos
livre trânsito...; fomos nós, é que
inaugurámos esse... esse sistema... era
uma coisa óptima;
♦ chegou haver uma... uma tentativa... era
uma tentativa de coordenação de trabalhos
e de eventos culturais... neste caso era na
zona da Póvoa e de Vila do Conde mas
que seria alargada à zona metropolitana do
Porto para haver uma calendarização de
tudo o que fosse actividade cultural, por
relação a uma série de actividades...;

Articulação
♦ nós temos que haver maior intercâmbio
versus
entre os dois no sentido de... de
desarticulação
orientarmos a... programação;
de
programação

♦ Agora vai mudar porque eu já falei com...
falei com a nova direcção e... para já
estamos a lutar para que essas coisas
venham a ser alteradas, mas nós falámos
sempre nisso;

Continue
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CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
Proximidade ♦ o Cineclube de Vila do Conde de certa
versus
forma está muito ligado com o Cineclube
distância entre
da Póvoa, as pessoas... de certa forma
cineclubes
somos
corresponsáveis
pelo...
pela

♦ anteriormente nunca houve assim uma
relação muito próxima...; (o Festival) até
foi uma tentativa de aproximação;

existência do Cineclube da Vila só num
aspecto... quem são eles senão pessoas
que começaram a sua... digamos o seu
conhecimento do cinema no Octopus?;
♦ há um bom relacionamento humano...
membros, por exemplo da actual direcção,
membros da direcção... também parece
que são sócios do Cineclube de Vila do
Conde;
♦ reconheço quando o Cineclube de Vila do
Conde... se... iniciou a sua actividade
talvez tenha havido um pouco de
bairrismo, um pouco de... não quero
dizer... também o Octopus já existia
antes... teriam que avançar com o
contacto com quem já está, não é, mas
não, durante muito tempo não houve
assim nenhum contacto;
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ANEXO XI
RELAÇÃO DO CINECLUBE COM A COMUNIDADE LOCAL SEGUNDO AS DECLARAÇÕES DOS
DIRIGENTES ASSOCIATIVOS

CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
Conhecimento/ ♦ acho que nós temos... em termos de, de

divulgação
das actividades
junto da
comunidade
local

meios acho que nós... acho que parámos
um bocado no tempo;

♦ em termos internacionais ainda é capaz de
estar mais cotado, prontos... geralmente a
imprensa, as pessoas não sabem, e está
mais cotado do que está cá em Portugal...;

♦ também criámos... chegámos a um bom
trabalho de divulgação...;

Projecção
na
comunicação
social

♦ acho que foi um bocado graças ao
Festival... começou a renascer por parte
da imprensa, chegaram a... ser escritos
alguns textos... sobre cineclubes... e foi
um bocado por isso, começouse a falar...
e agora, já não há tanto aquele sentido
que existia há três ou quatro anos atrás, "o
cineclubismo está morto"...;
♦ acho que nos fomos organizando melhor
com o trabalho com a imprensa... também
não foi só por trabalharmos bem com a
imprensa, desde o início acho que
descobriram aqui, perceberam qualquer
coisa de novo no panorama dos festivais
portugueses em termos de programação e
tudo isso;

Intercâmbios/ ♦ procurar canalizar fundos aqui para... para
protocolos com
o Octopus, para poder desenvolver, esse
outras
trabalho, é um trabalho ingrato... prontos,
associações/
eu não gosto de andar por aí a pedir
organismos

esmola... quer dizer, perdese tempo, tem
que se estar à espera para falar com as
pessoas;

♦ (uma pessoa ligada ao Instituto de
Francês do Porto) disponibilizouse para
nos apoiar em termos de contactos a nível
internacional; decidimos uns meses antes
do Festival e ele telefonou precisamente
para o director desse Festival (Festival de
Clermond-Ferrand), como é o grande
festival do género, ele arranjou maneira de
nós, dois de nós irem lá;

♦ a Empresa... cedenos a sala e dános
alguma colaboração no contrato com...
com os filmes... no contacto com as
empresas...; apesar de tudo, é um apoio
importante, em termos de programação;

Continua
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CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
Proximidade
versus
distância
entre o
cineclube e a
comunidade
local

♦ a nossa relação já foi melhor... e acho que
se perdeu muito aquele contacto que
existia
sobretudo
com
o
ensino
secundário, perdeuse um bocado...;

♦ em Vila do Conde isto é visto como uma
coisa só para alguns... e muita gente não
vai porque pensa não sei quê, depois há
outros que mudam de opinião porque até
vêm ver uns filmes e vêem coisas que
gostam...;

♦ vivemos sempre assim um pouco contra a
maré nesta cidade...;

♦ às vezes há a opinião que as pessoas
pensam que isso é assim... isso devese a
nós, nós fechamonos, o cineclube é só
para quem gosta muito de cinema, mas
muitas vezes não é, eu penso que também
é o contrário, se as pessoas pensam
que... à partida já vão com essa ideia, ou
até nem vão às sessões porque só
passam aqueles filmes complicadíssimos
e tal... é uma ideia geral... isso é em todo
o lado;
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ANEXO XII
PRÁTICAS CULTURAIS DO CINECLUBE SEGUNDO AS DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES
ASSOCIATIVOS

CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
♦ o Octopus, apesar de tudo... já tinha uma
Projectos
concretizados/
determinada... actividade de anos, para,
em curso
para uma associação...;

♦ abrimos, abrimos um... campo de
actividade que estava morto, a exibição de
cinema, neste caso o c inema de
qualidade, de autor...;

♦ retomar o funcionamento do cineclube,
que são as sessões...; conseguiuse em
pouco tempo arranjar uma equipa para pôr
o... cineclube a funcionar em pleno...;

Actividades
principais
versus
actividades
paralelas

♦ sabia que existia
o cinema
e...
pontualmente...
apresentava
outras
actividades...;

♦ no início até fizemos uma série de sessões
também de vídeo...;
♦ como tínhamos já desenvolvido um
cineclube teríamos capacidade para
avançar com um outro tipo de coisa (o
Festival)...;
♦ temos tido sessões juvenis há algum
tempo, não temos ultimamente mas com
outro cinema, outro cinema de distribuição,
com as escolas primárias, ao sábado
ultimamente...;
♦ fizemos alguns ciclos temáticos, um de
cinema espanhol, outro de cinema
alemão...;
♦ em relação ao Festival... tem
sessões para as escolas...;

Regularidade ♦ eu vim a reparar que a certa altura...
versus
pararam as sessões...;
dispersão das
actividades
realizadas

Públicosalvo
e modos de
participação
dos públicos
(associados/
não
associados)

♦ foi uma actividade... enfim, que as
pessoas gostam... só progressivamente
conseguiu ter mais pessoas;
♦ nós temos um público de cineclube, acho
eu exigente... acho eu... bastante
exigente, que é fruto desta actividade, já
são... são treze anos?;

♦ nós em Vila do Conde
actividade regular;

temos

havido

uma

♦ (públic os) Muito segmentados...; temos
um pequeno público, prontos, que se
interessa mesmo prontos... pelo cinema
em geral, querer conhecer coisas que...
não são conhecidas, algumas, algumas
pessoas que vão ver ciclos, mas também
temos uma, uma grande parte dos nossos
associados que não têm aquela visão nem
aquele espírito cineclubista especial;

Continua
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CINECLUBE DE VILA DO CONDE

CINECLUBE OCTOPUS
Categorias
♦ é um público que eu acho bastante até...
intelectual... noto que há franjas do nosso
meio... digamos do meio mais popular que
nos escapam e a nível dos jovens... penso
que do ensino secundário também nos
escapa, nós temos ali, não acho que seja
um grierro ;

♦ o público varia, claro que há determinados
tipos de filmes que vêm mais pessoas mas
isso é normal;

direito
estão

♦ as nossas experiências com ciclos
temáticos não são muito bem acolhidas
por parte do público... as pessoas não
estavam nada motivadas, só vieram...
alguns cinéfilos ver; as pessoas procuram
outra coisa no cinema, não adianta insistir
e fazer e mostrar filmes que as pessoas
depois não vêm ver;

♦ nós conseguimos ter uma sala óptima,
comparando com... com os outros dias da
semana, mesmo filmes, os tais chamados
comerciais... que à partida teriam que ter
mais público; devemos orgulhar de... da
média que temos por sessão, à noite...;

♦ há mais a intenção de ver cinema, de ver
filmes sem... pronto, essas questões estão
lá (guesfões soc iais e políticas) e também
fazem parte dessa relação do espectador,
do público e o cinema mas... já não são
tão importantes;

♦ a gente procurou o alargamento
públicos);
♦ é como se houvesse,
adquirido...
as
pessoas
habituadas há tantos anos;

um
já

(de

♦ as pessoas criaram esse hábito, o
domingo é para ir ao cineclube e... se por
qualquer motivo às vezes até um filme
possa atrair mais público se organizarmos
essa sessão ao sábado já não, já vem
muita pouca gente... são hábitos...;

nós temos muita pouca gente à tarde...; o
público varia entre vinte, trinta, quarenta,
cinquenta pessoas, nunca saiu, nunca saiu
disto... mas o público da tarde talvez tenha
mais aquele público... cineclubista naquele
sentido, no sentido de cineclube como era
entendido há uns anos atrás... e à noite há
um bocado de tudo;
♦ Já fizemos um questionário... ; foram
coisas do género, "o que é que gostou
mais de ver ao longo das sessões?"...; e
resultou e até nem coincide muito com
esta perspectiva que eu te estava a dizer
porque a maior parte dos, dos filmes
escolhidos até são mais... de realizadores
antigos... ou mais de c inema de autor...
mas depois na prática uma pessoa vem a
uma sessão, há determinados filmes que
enchem a sala...;

Continua
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CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
há um público específico só neste Festival;
são filmes de pequena duração; nas
sessões as pessoas vêem coisas que
adoram, outras que não gostam nada; nós
até criámos o Prémio do Públic o; as
próprias características da curta metragem
contribuíram para... uma adesão cada vez
maior do público...;

Dificuldades/ ♦ nós é que tínhamos que pagar a sede;
obstáculos
encontrados
♦ nós fazíamos custos acrescidos com os
na
cursos do Inforjovem...;
concretização
dos projectos

♦ isso tem a ver com muitos outros
problemas, que às vezes ao público
passam despercebidos que é o problema
de cópias que não chegaram, dificuldades
com... com as Embaixadas...;

♦ apesar de tudo em termos... financeiros é
que não está... os custos não dão, são
superiores às receitas...;

♦ felizmente correu tudo bem, o trabalho
apresentado até hoje e... a opinião foi,
foi...mudando... mas no início era um
entrave... ser cineclube;
♦ há sempre um stress muito grande, há
sempre um conjunto que se esquece,
temos apoio mas às vezes esquecemse...
o apoio deixa de existir...;

Avaliação/
controlo das
actividades
realizadas

perdemos a sede, sim... o Inforjovem; o
Inforjovem no Octopus era... era... só
resultava para nós maiores encargos; era
uma actividade acessória que nos dava...
por vezes... por vezes encargos que não
eram poucos, obrigavanos a ter a sede,
por exemplo;

♦ o / Festival não o preparámos com grande
antecedência... decidimos oito meses
antes;
♦ não há nenhum curso, não há nenhuma...
nenhuma actividade pedagógica... nesse
sentido, para cativarem... ou... para cativar
o público mais jovem, que complemente
um pouco a actividade que aqui nós
fazemos...;

♦ hoje em dia temos despesas que são
muito superiores...;
♦ o povo da Póvoa consegue ver um outro
tipo de cinema...;
♦ as pessoas que moram na Póvoa e em
Vila do Conde, com a existência de dois
cineclubes nesta terra ficam muito melhor
servidas... porque pode, então é que pode
haver mais filmes que se calhar nunca
viriam à Póvoa ou à... Vila do Conde e
assim já vêm...;

♦ o cineclube o que organiza ao domingo
funciona...;
♦ Eu acho que sim... (têm uma programação
com um alcance geral);
♦ nós fizemos uma promoção de tal
maneira... penso eu bem feita, junto dos
organismos, dos festivais, que somos
entendidos mais ou menos como o quarto,
o quarto Festival do género no mundo... eu
bem sei que há um bocado de exagero, há
vários festivais que são maiores, mas eles
acham que é aquele que eles acham que
tem mais possibilidades de... evoluir, e de
crescer, ao nível das ideias;

ANEXO XIII
RELAÇÃO DO CINECLUBE COM OS SÓCIOS SEGUNDO AS DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES
ASSOCIATIVOS

CINECLUBE OCTOPUS
Categorias
Conhecimento ♦ se eles concretizarem essa actividade
versus
de... de ver quantos somos;
desconheci
mento da rede
de associados
Modos de
♦ no futuro é que se vai ver, não é, que com
participação
o tempo as pessoas vão voltar, o que é
dos sócios no
certo que estavam a afastar, vão...
cineclube
aperceberse afinal que vale a pena e
desenvolver áreas...;

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

ANEXO XIV
INTENÇÕES CULTURAIS DO CINECLUBE SEGUNDO AS DECLARAÇÕES DOS DIRIGENTES
ASSOCIATIVOS

CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
Concepção
de
cineclube

♦ as pessoas procuram mais o cinema como
arte... e nós não podemos dizer, "pronto,
acabou... o cineclube acabou"...;

♦ se calhar voltámos um bocado... à
estrutura do que era um cineclube; nós
criámos o cineclube, fomos, fomos criálo
nesse espírito ainda, ou pelo menos uma
espécie de ressaca do cineclubismo de há
vinte anos atrás;
♦ chamámos ao cineclube Cineclube de Vila
do Conde, mas passados... uns meses nós
queríamos mudar o nome porque... o
cineclubismo é entendido como uma coisa
passada... e é associado a esse sentido de
elite; mesmo para quem estava ligado,
portanto...
aos
meios
do
cinema,
cineclubes e essas coisas... prontos, e
haverá essa imagem, prontos, ligada ao
termo c inec lube, penso que se está a
alterar um bocadinho...;

♦ agora, acho que é tudo muito mais
romântico...; essa militância hoje é mais
ligada a um... a um... daí o sentido
romântico... a uma relação de paixões que
as pessoas criam no cinema e nos filmes,
e há uns anos atrás havia outras, outro
tipo de questões, sociais, políticas, que
hoje não são tão importantes, ou pelo
menos das pessoas que vão, não é tanto
por esse lado, nesse sentido...;

Politica
cultural
do
cineclube

em termos de programação de cineclube,
eu... temse preocupado um bocadinho em
apresentar c inema de qualidade... sem
concessões... temse apostado sempre
nisso... nem ter que procurar consenso
com a Empresa PóvoaCine ou dar
programações mais... passa por um
intercâmbio, partese do princípio de que
no fundo os nossos interesses são
diferentes, a nós interessanos dar c inema
de qualidade e eles têm interesse
comercial;
♦ o filme que esteve ontem, o L'Americ a
nem estreado no Porto foi, e já veio à
Póvoa... é um filme que nunca viria à
Póvoa, não é e... seria muito difícil...;

♦ o cineclube é uma boa oportunidade para
ter cá uma programação regular, com uma
certa qualidade;
♦ quase uma vez por mês há assim um filme
de um autor conhecido, que está em
distribuição nas grandes salas e com êxito
e com muito público... e nós escolhemos,
não... temos qualquer problema, primeiro
porque não passam em mais nenhum sítio
em Vila do Conde, e segundo também,
apesar de também privilegiarmos um
bocado o c inema de autor e outro tipo de
cinema, penso que não deixa de haver
cinema interessante, de qualidade de
cinema de grande público...; temos um, um
bocadinho um compromisso também
com... com o público porque... há uma
diferença, Vila do Conde não tem mais
nenhuma sala;
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ANEXO XV
RELAÇÃO DO CINECLUBE COM O PODER POLÍTICO (LOCAL) SEGUNDO AS DECLARAÇÕES DOS
DIRIGENTES ASSOCIATIVOS

CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
Conhecimento ♦ apresentámos já um relatório em relação
/divulgação
aos meses de Janeiro e Fevereiro a ver se
das
a Câmara nos dá, digamos... a diferença...
actividades
entre as receitas e os encargos que
junto do poder
tivemos já;
político (local)

♦ fizemos um plano de actividades, mas não
temos resposta concreta;

Apoios/
/protocolos/
/subsídios

♦ eu até cheguei a colaborar na redacção do
protocolo com... protocolo de apoio com a
Câmara Municipal;
♦ não sei se a Câmara terá tanta
disponibilidade... eu gostava que a Câmara
nos apoiasse mais;
♦ o Octopus durante muitos anos conseguiu
subsistir praticamente sem apoio da
Câmara;
♦ para o ano de 1996 ainda não temos uma
resposta da Câmara;
♦ no protocolo que existe e que foi aprovado
em sessão de Câmara, a Câmara até se
compromete a pagar a factura;

Coincidência ♦ nunca houve aquele relacionamento, por
versus
exemplo de... o Octopus agora podia fazer,
descoincidên
podia... organizar aqui uma coisa gira... a
cia entre a
Câmara apoiava, ora bem, um festival se à
política
partida não tiver um patrocinador que dê
cultural do
garantias de cobrir as despesas não há
cineclube e a
nenhum cineclube que consiga; nós nunca
política
tivemos isso, é engraçado... em conversa
cultural local

informal com um vereador, ele perguntou
"por que é que vocês não fazem um
festival?"...;
♦ logo nas primeiras sessões do cineclube
nós fomos acusados pelo... Vereador da
Cultura que andávamos a perverter a
juventude, com filmes pornográficos, nós
fomos acusados disso no jornal, e tivemos
que discutir isso;

♦ começou por ser a cedência do espaço;
♦ e desde o início que nos apoiou... e isso
permitiunos,
ao
nosso
projecto
engrandecer e que nós tivéssemos outro
tipo de ideias que fora as outras que
surgiram um ou dois anos mais tarde que
era o aparecimento do Festival...;
♦ temos um subsídio...; o subsídio
especificamente para o, o Festival...;

é

♦ eles têm dado e tem sido unânime;
♦ nem a Câmara fez nenhum convite, foi
sempre o contrário, nós é que tentámos ir
à Câmara... para um apoio para aquilo que
fizemos até agora, nunca houve, nunca
houve o inverso, por parte da Câmara...;

♦ para o cineclube, há uma espécie de... de
acordo... de, de actividade regular de
cinema no Auditório, somos que... isso
interessa... às duas partes, ao cineclube
porque temos as instalações, é um
casamento feliz...;
♦ o Festival era um projecto com outras
ambições, isso também de certa maneira
conseguiu interessar à Câmara;
♦ apoiam desde o início mas não há
aquela... prontos, funciona... há algum
interesse político, o Festival tem, tem
impacto
em
termos
nacionais
e
internacionais, tem o nome da terra,
prontos, isso interessa a Vila do Conde,
mas não há... um interesse que depois se
complete com... nunca houve assim um
grande interesse;
Continue
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Continuação

CINECLUBE OCTOPUS

CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Categorias
Proximidade ♦ antes a relação era pior... era pior
versus
porque... o apoio era reduzido;
distância
entre o
♦ criaramse... fortes laços de dependência
cineclube e o
económica... em relação à Câmara...;
poder politico
(local)

♦ também nessa altura a Câmara não tinha
nenhuma profissional a trabalhar... não
houve a possibilidade de... "vocês
conseguiram", a gente sabe que, que as
actas da Câmara não são bem...
publicitadas... nem nos jornais locais vêm,
não é, podiam... ter um valor mediático;

Representati ♦ se for preciso ia... ali à Câmara muita
vidade/
gente... a certa altura a nível da Câmara
/legitimidade
eles acabaram por... enfim, por ter...
do cineclube
existirem ali dois grupos... ou seja... a
face ao poder
direcção propriamente e aquele pessoal
politico (local)

mais ligado... que no último ano tinha
trabalhado mais, colaborado com o
cineclube;

♦ não sei até que ponto... tenha havido da
parte... de alguém da Câmara... não digo
alimentado a divisão entre... acho que... o
que é certo é que... tenho a impressão que
houve o alimentar de... quando se falava
no... o Octopus tinha uma morte
anunciada...;
♦ a Câmara nunca se preocupou com a
existência do Octopus e daí que nos
apoiasse pouco, comparando com o que
apoia... as colectividades, as outras
associações;

♦ (a relação) é constante e positiva...; as
coisas começaram, começaram a melhorar
cada vez mais...;
♦ no relacionamento com a Câmara, tudo
isso, nós estamos satisfeitos, claro que
queremos, é natural, queremos mais,
mais... há sempre pequenas coisas no dia
a dia que não funcionam;
♦ não há muita, muito por parte da Câmara
então não há... muita receptividade...
também como está as coisas vãose
enraizando; ainda não há aquela ligação;

ANEXO XVI

ENTREVISTA À DIRECÇÃO DO CINECLUBE OCTOPUS

Intervenientes: Presidente da Direcção
Data: 29 de Março de 1996, 16h
Local: Escritório, Póvoa de Varzim
Duração: 45m

(retomar de uma conversa já iniciada)

R. ... eu estava a pensar se arranjava entre o pessoal... do Octopus... se eles concretizam essa actividade
de... não só de... de ver quantos somos mas depois, temos... a questão das quotas regularizadas, isto da
questão das quotas... não há ninguém para cobrar as quotas, por exemplo, estar... portanto, com
regularidade alguém que... tenha...(interrupção)...

P. Saíste da direcção do Octopus em 1991 mas acompanhaste de perto a sua actividade enquanto
associação cultural até cerca de 1993. Mas com a perda da sede em 1995 e com a crise de direcção que se
instalou, como é que ficou o Octopus? Continua a ser uma associação ou é só um cineclube?

R. ... o Octopus é uma... continua a ser uma associação... em funcionamento, em pleno funcionamento...
ora bem... como outras associações... há bons e maus momentos, não é?... isto não é o melhor momento,
digamos assim... nós estamos a viver uma fase de transição... mas de qualquer forma... acho que já está...
acho que já conseguimos o objectivo... de... que levou... ora bem, eu nunca pensei... voltar... outra vez... a
fazer parte da direcção do Octopus quando saiu a direcção em 91, o objectivo era... ora bem, já estou aqui
há tanto tempo... tem que haver renovação, quer dizer... e acho que nós... é mau uma pessoa estar muito
tempo num mesmo lugar e... achei que devia... era um imperativo, era uma necessidade, claro que para mim
também, para mim, ora bem, também é cansativo estar... estar preocupado, com... iniciativas culturais,
assim com uma certa regularidade, durante muito tempo, já, digamos, já tinha contribuído suficiente para a
comunidade...(risos)... em termos de progressão cultural, etc... achei que, prontos, era... a vez de, digamos,
me retirar por uns tempos, não foi por muito tempo porque entretanto... fui "cravado" digamos assim, para a
Filantrópica... e também... o trabalho... que fiz... no Octopus, acabo por estar a desenvolver na Filantrópica,
desde... alguns anos... mas o que é certo, o que eu nunca pensei ter que regressar e só regressei por uma
questão muito... simples... eu custava-me a ver... o Octopus... acabasse por si, fruto da, da passividade,
fruto de quezílias internas, passividade, pronto da, da anterior direcção (pausa breve)..., quanto a mim, ora
bem, cometeram vários erros, e um deles foi que aceitaram ser eleitos para um cargo quando à partida não,
não tinham a disponibilidade... para... as tarefas que se impõem... a gente... é muito bonito ter um
determinado cargo... ter... fazer parte duma direcção mas depois... durante... o tempo do mandato não, não,
não intervir quando era necessário, não, não dispor de tempo, o tempo que era necessário para fazer as
coisas andar, eu acho que foi o problema que se... entretanto, as últimas direcções têm conhecido... e nós
chegámos a um ponto que no ano passado, eu não sabia, não estava dentro do... do... eu... eu tenho
acompanhado muito de perto a actividade do Octopus, eu tenho-os visto a funcionar, sei, sabia que existia o
cinema e... pontualmente... apresentava outras actividades... eu até cheguei a colaborar na redacção do

27

protocolo com... protocolo de apoio com a Câmara Municipal, mas... pensei que em termos de
relacionamento interno, em termos de situação financeira... o Octopus fosse uma situação muito melhor... o
que acontece é que...eu vim a reparar que a certa altura... pararam as sessões... é um período em que se
aproxima uma Assembleia Geral, faz-se a Assembleia Geral e nós tomámos conhecimento de uma
situação... muito triste...

P. Em que ano é que isso ocorreu?

R. Foi o ano passado...

P. ...95...

R. ... 95... foi em 95 que houve, que surgiu o problema, eu, ora bem, eu senti necessidade... custava-me que
o Octopus, apesar de tudo... já tinha uma determinada... actividade de anos, para, para uma associação...
não é que seja muita coisa... mas... eu achei que... não havia motivo nenhum para estar a desperdiçar o que
já existia, e... e acabar assim, sem mais nem menos, então eu achei que o que era necessário, até porque
alguém nos colocava uma hipótese de... o que é certo é que quando existiu... um, um diferendo interno entre
as pessoas mais relacionadas com o cineclube e entre a direcção que estaria mais... mais interessada com
o aspecto financeiro, o aspecto da sede do que propriamente com a actividade cultural em si, e a nós,
acabaram por... digamos, o cineclube deve ser o suporte das tais infraestruturas das próprias actividades
que tem que haver, ora bem... e prontos... digamos aquilo que tem sido feito (interrupção)... prontos, no
fundo... nós temos que... ter objectivos... a nossa orientação, dos actuais membros que compõem a
direcção preocupam-se mais com a realização da actividade cultural, actividade do cineclube do que
propriamente com a questão da sede ou a questão... outras questões digamos de infraestruturas, de...

P. Mas vocês perderam as infraestruturas, perderam a sede, perderam o Inforjovem...

R. ...sim, perdemos a sede, sim... o Inforjovem... não era uma... actividade acessória, não era isso que nos
preocupava... isso para nós não é... aliás uma perda... o Inforjovem no Octopus era... era... só resultava
para nós maiores encargos, porquê?, porque... a nível do Instituto da Juventude... pronto do Estado, o
Estado cedia-nos os equipamentos, não é, determinados custos mas... nós ali... nós é que tínhamos que
pagar a sede, todos... e... nós fazíamos custos acrescidos com os cursos do Inforjovem... e...prontos, era
bom em termos de... de... das pessoas poder... por preços módicos, não é... ter conhecimento no campo da
informática, ora... mas, para além disso... era uma actividade acessória que nos dava... por vezes... por
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vezes encargos que não eram poucos, obrigava-nos a ter a sede por exemplo, ter um espaço fixo para ter...
mas não é preciso ter uma sede muito grande...

P. Mas vocês pensam resolver o problema da falta de uma sede?

R. ... pensamos... e... não é... bem pelo contrário, é um problema que... já foi colocado na, na Câmara...
prontos, já... já... não sei se a Câmara terá tanta disponibilidade... não sei... isso... (hesitações sucessivas)...
prontos, a minha opinião sobre a Câmara... eu gostava que a Câmara nos apoiasse mais, mesmo em
termos de Câmara...

P. Na situação actual do Octopus, e como presidente, como é que caracterizas a vossa relação com a
Câmara Municipal?

R. ... ora bem... antes a relação era pior... era pior porque... o apoio era reduzido, não vou comparar... o
apoio, digamos o Octopus durante muitos anos conseguiu subsistir praticamente sem apoio da Câmara, sem
qualquer apoio da Câmara... conseguiu subsistir...

P. Como?

R. ... ora bem... porque, também... houve uma altura em que houve maior apoio, por exemplo, a Empresa
Póvoa-Cine no princípio apoiou-nos muito mais do que apoia agora por exemplo, no princípio nós
pagávamos muito menos os encargos com a sala, hoje em dia temos despesas que são muito superiores...
ora bem... nós vivemos muito do apoio de entidades privadas... e também fruto de, de um trabalho... assim,
que tem que ser feito com uma certa perseverança... e enfim, teimosia junto... do, do... poder... o Instituto de
Juventude já, nomeadamente outras entidades que nos possam, ora bem, nós, a nossa preocupação, por
um lado, a própria actividade cultural, procurar canalizar fundos aqui para... para o Octopus, para poder
desenvolver, esse trabalho, é um trabalho ingrato... prontos, eu não gosto de andar por aí a pedir esmola...
quer dizer, perde-se tempo, tem que se estar à espera para falar com as pessoas, um trabalho... que não
gosto de... eu não vou pedir para mim... para... para o Octopus, enfim... não só o Octopus, mas outras
coisas (risos)... resumindo... e fez-se esse trabalho ali (hesitação)... e pronto, isso conseguiu-se durante...
muitos anos, nos últimos anos é que havia uma forte dependência em relação à Câmara, à actual Câmara,
que esta Câmara predispôs-se a apoiar mais o cineclube e criaram-se... fortes laços de dependência
económica... em relação à Câmara...
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P. Recebem algum subsídio fixo anual da Câmara?

R. Não...

P. Então como é que a Câmara vos apoia?

R. ... nós... pronto, para o ano de 1996 ainda não temos uma resposta da Câmara em termos de, nem nos
foi pedido, fizemos um plano de actividades, mas não temos resposta concreta não temos.... nós.... por isso
mesmo enquanto não temos uma resposta concreta da Câmara nós... o que é que fizemos... apresentámos
já um relatório em relação aos meses de Janeiro e Fevereiro a ver se a Câmara nos dá, digamos... a
diferença... entre as receitas e os encargos que tivemos já, nas... outras sessões destes dois primeiros
meses do ano a ver se talvez, enquanto não dá uma resposta em relação ao ano, ao menos se... se já nos
dá algum... que nós temos dívidas para pagar não é e... e... não, não gosto de dever nada a ninguém e
sobretudo numa associação não gosto de facto ser mau, mau pagador...

P. Mas referiste que a relação com a Câmara era melhore

que a Câmara vos

apoiava...

R. Sim... nós contamos com, com o apoio da Câmara, quanto mais não seja para... pagar essas diferenças
entre os encargos que temos e... e... e... as receitas que... conseguimos apurar com as sessões mas contar
pelo menos, nós sempre contámos com isso... a ideia que temos... é essa... de qualquer forma, também te
digo, nós quando entrámos, actual direcção quando entrou em 19... no ano passado, 1995 deparámos com
uma situação... que acho um bocado caricata, eu por um lado ouvi da... da anterior direcção uma versão, da
parte da Câmara ouvi outra... para mim... acho que... para evitar, não estou a procurar saber quem é que
fala, quem é que tem razão, há esta situação, o que se pode fazer, que é o seguinte, existe uma dívida
calculada em cerca de 800 contos, para com a entidade Empresa Póvoa-Cine, relativa a encargos... relativa
ao... ano de... 94... talvez algum período de 95... alguns meses e... pronto, e o que é que nos disseram, por
um lado... junto do anterior presidente da direcção do Octopus, eu... procurei saber como é... ela disse-me
que tinha ido mais que uma vez lá à Câmara, prontos... (pausa)... pedir dinheiro e... disseram "tudo bem",
mas por outro lado... da Câmara disseram que, pronto, ora iam lá uns ora iam lá outros, não sabiam quem
era o interlocutor... mas por outro lado é que foi lá a presidente da direcção... a presidente da direcção
esteve lá e não sabem que a direcção não... ao menos... pronto, em termos representativos... mas também
foram lá outras pessoas mas... foi lá a presidente da direcção... pelo menos acho que tem que ser...
digamos... é aquele que mais representa a hierarquia no Octopus e eu... fiz um contacto, o que é que eu vim
a saber...é que... pronto, até... no protocolo que existe e que foi aprovado em sessão de Câmara, a Câmara
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até se compromete a pagar a factura e que no fundo, este... este, este protocolo que foi aprovado em
sessão de Câmara, esta aprovação em sessão de Câmara mas não foi comunicada... à... à direcção,
portanto, o que é certo voltamos... o Octopus dizem-nos que desconhecem, resumindo, por um lado dizemnos que o Octopus não quer dinheiro, porque tinha lá dinheiro para receber e não foi buscar, não fez nada
para ir buscar... por outro lado, a anterior direcção, "não senhor, nós... se soubéssemos que tínhamos,
tínhamos era ido buscar o dinheiro", quer dizer, resumindo... e concluindo, o Octopus chega a este
momento, já estamos em 96, e ainda tem esses 800 contos para pagar... entretanto, no ano passado, o
próprio... representante da Empresa Póvoa-Cine vai junto... falar com... o Vereador da Cultura e... diz que a
coisa está, pronto... está resolvida, que ia resolver-se... pronto ficámos descansados! a... actual direcção...
em relação aos 800 contos... e até a própria Empresa Póvoa-Cine apresentava facturas directamente à
Câmara! (pausa)... e a Câmara aceita essas facturas (pausa)... ora bem, o que é que... eu agora em finais
de... 9...5 vim a saber que afinal, alertado pelo... pelo... pelo representante da Empresa Póvoa-Cine que
ainda não tinham recebido dinheiro nenhum, a ver se nós tínhamos recebido... "nós não!"... pensava que...
que... prontos da conversa que houve, uma vez que... depois nessa altura canalizaram, a empresa teve o
contacto directo com a Câmara... porque nós no fundo tínhamos que pagar a essa empresa o que
recebêssemos da Câmara era para dar a eles, nós não, não... não... pensaríamos que a coisa estaria a
correr... mas não, tentámos junto da Câmara, depois o contacto e... e... isso é um problema que ainda está
pendente, nós pedimos... nós... eles... nós pedimos é que, que... à Câmara, já falei com... é no sentido...
para o ano de 96, que já deviam ter dado e que não deram... que combinaram de mandar cerca de 800
contos, uma dívida antiga... que... para as contas do plano de actividades... de 96, nós não nos
preocupamos... mesmo que nos dê, em relação aquilo que a gente pediu, até nos podem dar menos... nós,
nós govemamo-nos com o que for preciso mas... este dinheiro... mal recebemos, nós entregamos ao PóvoaCine... não temos... não temos é este dinheiro... mas repara... são problemas que a gente corre... prontos,
um bocado caricato, um bocado... eu... acho que apesar de tudo... não quero alimentar... discussões... nem
colocar nomes de ninguém, mas podia... juntar as pessoas todas, prontos, "agora entre todos os que
intervieram vamos lá ver quem é que tem razão" (risos)... todos tem uma parte de razão se calhar, se
calhar...a Câmara devia ter, prontos, devia ter mandado uma carta, devia ter a solenidade de dizer quando...
quando há... um assunto que interesse a uma entidade, de... dizer qualquer coisa e não houve isso...
também nessa altura a Câmara não tinha nenhuma profissional a trabalhar... não houve a possibilidade de...
"vocês conseguiram", a gente sabe que, que as actas da Câmara não são bem... publicitadas... nem nos
jornais locais vêm, não é, podiam... ter um valor mediático, e têm... por outro lado, da parte do, do Octopus,
da direcção actual, eu apesar de tudo acho que houve alguma passividade... da... da... da anterior direcção
e houve isto, que acho que também está mal que é... se for preciso ia... ali à Câmara muita gente... por um
lado apesar de tudo é mau... e ora falava com um do Octopus ora com outro, a certa altura a nível da
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Câmara eles acabaram por... enfim, por ter... existiam ali dois grupos... ou seja... a direcção propriamente e
aquele pessoal mais ligado... que no último ano tinha trabalhado mais, colaborado com o cineclube e... não
sei, eu... é subjectivo, não posso afirmar, não posso afirmar, mas acho que apesar de tudo... não sei até que
ponto... tenha havido... da parte... de alguém da Câmara... não digo alimentado a divisão entre... acho que...
o que é certo é que... tenho a impressão que houve o alimentar de... quando se falava no... o Octopus tinha
uma morte anunciada... até quando me apresentei como tinha, tinha... assumido a direcção... por que é que
eu... sou presidente da direcção? {pausa breve)... retomar o funcionamento do cineclube, que são as
sessões... e conseguiu-se... e... a ideia de que, prontos, nós, repara, nós quando o Octopus, quando o
cineclube começou... foram seis pessoas, numa delas e depois... e na segunda sessão só estavam duas... o
Octopus começou por... com uma forma muito... por arriscar numa, numa actividade e vamos virar para
outros lados, depois, a pouco e pouco, prontos, foi uma actividade... enfim, que as pessoas gostam... só
progressivamente conseguiu ter mais pessoas e... de facto conseguiu-se em pouco tempo arranjar uma
equipa para pôr o... cineclube a funcionar em pleno... também... a ideia... um pouco... pela própria
experiência anterior... e também... eu consegui reunir algumas pessoas que se mostraram, de certa forma
em manter o... Octopus e... tentei junto... do pessoal mais ligado ao cineclube... a anterior direcção, de certo
modo... deu alguma razão às pessoas mais... porque reconhecia que as actividades têm que se pôr à frente
e o resto é que vem depois e não, não estou de acordo com a anterior... orientação da anterior direcção...
preocupar-se mais com a sede... essas coisas {risos)... e então... foram contactados... o pessoal... mais
ligados, da anterior direcção... eles não quiseram... prontos, não quiseram aderir, portanto à nova equipa
mas... apesar de tudo a gente avançou e... convencidos, no futuro é que se vai ver, não é, que com o tempo
as pessoas vão voltar, o que é certo que estavam a afastar, vão... aperceber-se afinal que vale a pena e
desenvolver áreas... e agora é a segunda etapa que, que durante este mês de Abril vamos resolver, eu no
ano passado a minha entrada, seria só por um ano, só o tempo de pôr a coisa a funcionar e entretanto...
passar o testemunho para... enfim, as pessoas que agora estão mais empenhadas no cineclube, que têm
mais tempo e... que queiram trabalhar... e é isto que se pretende agora da próxima... equipa directiva...
que... no dia 12 de Abril... e é toda composta praticamente por esses tais elementos que... de certa forma
estava em litígio com a anterior direcção...

P. Então o Octopus passará a ser unicamente um cineclube?

R. Sim, sim... qualquer outra coisa... é pontual, é... quanto ao cineclube, vamos dinamizar uma actividade
cultural, logo que não seja só o cinema, vamos... porque não?...

P. Qual é a vossa relação com a comunidade de uma forma geral?
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R. Eu acho que a comunidade, eu acho, a nossa relação já foi melhor... e acho que se perdeu muito aquele
contacto que existia sobretudo com o ensino secundário, perdeu-se um bocado... e acho que nós temos...
em termos de, de meios acho que nós... acho que parámos um bocado no tempo, eu... prontos por outro
lado, é o público se calhar, são as mesmas pessoas que aqui há uns anos começaram a vir ao cinema...
cresceram, agora, enfim, agora... já... estão na faculdade, ou já acabaram... este pessoal assim novo, mais
novo... secundário... falta... onde é que está?... dá a impressão... nós temos um público de cineclube, acho
eu exigente... acho eu... bastante exigente, que é fruto desta actividade, já são... (hesitação)... são treze
anos?... isso, já... prontos, o que é certo é um pouco como se é guiado e as pessoas a longo, parece que
não... no momento não se vêem os resultados mas... mas... agora... parando e observando mais em
pormenor e comparando com passado, nota-se efectivamente que há... o público já exigia fruto desse
trabalho anterior... é um público que eu acho bastante até... intelectual... noto que há franjas do nosso
meio... digamos do meio mais popular que nos escapam e a nível dos jovens... penso que do ensino
secundário também nos escapa, nós temos ali, não acho que seja um ghetto, não acho, mas acho que... o
nosso público está um bocado restrito, e... e uma das nossas preocupações é alargar... da mesma forma...

P. Não achas que o Octopus procurou desde sempre criar mais esse "ghetto" do que propriamente o
alargamento...

R. ... não, não, eu nunca tive essa preocupação, pelo contrário, a gente procurou o alargamento, e o que eu
acho é que há um trabalho que... que tem que se estudar, que é necessário contornar... um trabalho... por
exemplo, mais escolas... (hesitação)...

P. Vocês chegaram a ter sessões propositadamente criadas para os públicos das escolas?

R. ... sim, digo-te mais, no nosso plano de actividades para 1996... estão lá, há actividades que
directamente, nós tivemos a noção de que nas próprias escolas, e em lugares que não têm... já para tentar
chegar a... a outros... estratos da população que... é um pouco... pronto, é um pouco... há meios que são...
acho que a cultura tem que chegar... mais longe, mais... ser mais precisa... aquelas pessoas... a Póvoa, o
concelho da Póvoa é muito pequeno mas se calhar para... para muitos jovens do concelho que moram nas
freguesias deve ser muito grande, deve parecer muito grande porque... não é assim tão fácil... deslocar-se
aqui ou acolá, acabam por estar presos... acabam... por não poder deslocar e... e no fundo, o nossso
objectivo era... como disse, propriamente alargar, ir junto desses estratos... dar precisamente um pouco...
porquê?, por exemplo nós reconhecemos que temos que... ser mais abrangentes, temos que colaborar
numa relação com o meio mas... estender... à população real, manter, portanto, as sessões normais, não é,
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porque também... (risos)... mas de qualquer forma, porque são as pessoas que regularmente... no fundo, é,
é como se houvesse um direito adquirido... as pessoas já estão habituadas há tantos anos, acham que o
Octopus... porque é um cinema... são filmes... há pessoas que... nós notamos nas pessoas um certo
interesse pelo cinema comercial, no fundo é isso, não é... as pessoas procuram mais o cinema como arte...
e nós não podemos dizer, "pronto acabou... o cineclube acabou" (risos)... por exemplo, o filme que esteve
ontem, o L'America, nem estreado no Porto foi, e já veio aqui à Póvoa... prontos, nós.... (pausa)... é um filme
que nunca viria à Póvoa, não é e... seria muito difícil... acho que, é daqueles tipos de actividades culturais
que são secundárias, portanto é mais um filme, e não é, não é, é muito mais do que isso...

P. Provavelmente, a Empresa Póvoa-Cine poderia desenvolver um trabalho diferente convosco. Se
pensarmos agora nas seis salas de cinema que surgiram com o Feira Nova, como é que será o papel do
Octopus enquanto cineclube? Poderá continuar?

R. Pode continuar, o Octopus tem...

P. Não achas que o Octopus e a Empresa Póvoa-Cine poderiam ter um trabalho mais estreito ao nível da
programação?

R. ... ora bem, a Empresa... cede-nos a sala e dá-nos alguma colaboração no contrato com... com os
filmes... no contacto com as empresas...

P. Mas porque é que não têm sessões durante o Verão?

R. Ora bem, nós... antigamente porque... por várias razões, por um lado, nós não tínhamos sala, era a razão
porque não nos cediam a sala... por causa que... ora bem, têm os seus interesses comerciais e... pronto,
durante muito tempo apoiaram-nos... e nós praticamente não tivemos dificuldade em pagar... havendo
apoio... ora bem, nos últimos anos o que nos cobram já não é um apoio significativo, eles praticamente só
nos pagaram o aluguer da sala... mais os encargos com os funcionários, não é muito, não é muito, mas é...
mas pronto, para quem... de princípio... ninguém nos cobrava nada e agora cobram-nos 17 contos... dantes
as sessões eram aos domingos, de manhã, não era uma sessão... de qualquer forma... (interrupção)... a
Empresa Póvoa-Cine, apesar de tudo, o preço que cobra não é muito, são 17 contos, cada dia, cada quintafeira... que abrange a sessão da tarde e a sessão da noite, e esses 17 contos são para os encargos com a
sala... o pessoal e limpeza, etc, digamos, não, eles não, apesar de tudo, é um apoio importante, em termos
de programação, ora bem... não tem havido também porquê? (pausa)..., ou seja... a Empresa Póvoa-Cine no
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presente teve durante os últimos anos, optou por uma prática que é... todas as semanas trazer um filme... e
esse filme está, digamos, uma semana... ora... e apresentam vários filmes que... estão mais na berra...
procura apresentar os filmes mais comerciais, por outro lado, em termos de programação de cineclube, eu...
o que digo é que... tem-se preocupado um bocadinho em apresentar cinema de qualidade... sem
concessões... tem-se apostado sempre nisso... nem ter que procurar consenso com a Empresa Póvoa-Cine
ou dar programações mais... passa por um intercâmbio, parte-se do princípio de que no fundo os nossos
interesses são diferentes, a nós interessa-nos dar cinema de qualidade e eles têm interesse comercial,
conciliar isso às vezes não é muito fácil... nós escolhemos a nossa programação à vontade e eles escolhem
os filmes deles, à vontade... e pronto, acho que é... consegue-se, o povo da Póvoa consegue ver um outro
tipo de cinema... e agora é uma coisa que gostaria de acrescentar, nós no fundo temos uma boa, uma boa
sala de cinema, o público, quem dera à Empresa Póvoa-Cine e outras empresas... de exibição, de exibição
de filmes ter o público que nós temos numa quinta-feira à noite... nós conseguimos ter uma sala óptima,
comparando com... com os outros dias da semana, mesmo filmes, os tais chamados comerciais... que à
partida teriam que ter mais público, comparado com, com esses num fim de semana e outros filmes, e
mesmo com o Feira Nova, eu acho que, nós temos que... devemos orgulhar de... da média que temos por
sessão, à noite... mas claro... apesar de tudo em termos... financeiros é que não está... os custos não dão,
são superiores às receitas...

P. Como é que explicas que o Cineclube de Vila do Conde, em tão pouco tempo de existência, tenha
conseguido exibir sessões regulares de cinema de qualidade, provavelmente em condições diferentes das
vossas, e realizar anualmente o Festival Internacional de Curtas-Metragens?

R. Eu... ora bem, eu vou-te dizer, durante muito tempo, tudo isso, todas essas coisas precisam sempre de
alguém, tem que ser alguém que lidere, que haja uma equipa assim naquele momento para fazer as coisas,
no momento que o Octopus podia ter feito mais coisas, nunca o Octopus teve o apoio da Câmara, vivemos
sempre assim um pouco contra a maré nesta cidade... eu ainda me lembro por exemplo logo nas primeiras
sessões do cineclube nós fomos acusados pelo... Vereador da Cultura que andávamos a perverter a
juventude, com filmes pornográficos, nós fomos acusados disso no jornal, e tivemos que discutir isso, ora
bem... e a nossa... sempre encarámos... e temos que ser reais... a Câmara nunca se preocupou com a
existência do Octopus e daí que nos apoiasse pouco, comparando com o que apoia... as colectividades, as
outras associações, se calhar... vão a um jantar... ora bem, nós... {risos)... é verdade, nunca, nunca houve
aquela... a Câmara podia... podia ter... se dissesse, nunca houve aquele relacionamento, por exemplo de...
o Octopus agora podia fazer, podia... organizar aqui uma coisa gira... a Câmara apoiava, ora bem, um
festival se à partida não tiver um patrocinador que dê garantias de cobrir as despesas não há nenhum
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cineclube que consiga, não há... tem que existir... suportes financeiros muito grandes... tem um valor muito
alto...

P. Achas que o Cineclube de Vila do Conde tem uma estrutura institucional de apoio muito forte?

R. Tem, tem, tem, por parte da Câmara de Vila do Conde tem, tem, ora bem, se a Câmara de Vila do Conde,
tem que haver alguma entidade oficial que diga "vocês em relação a dinheiro estão à vontade, nós até um
certo valor podemos cobrir"... estão em jogo milhares de contos... nós nunca tivemos isso, é engraçado...
em conversa informal com um vereador, ele perguntou "por que é que vocês não fazem um festival?"... quer
dizer (risos)... eu estou no Octopus a título transitório, eu quero ver se a outra equipa... começa e... bem, se
é uma nova equipa pode ser se eles quiserem e depois tiver, também... não é o ideal, porque isso ocupa
muito tempo... pronto o Cineclube de Vila de Conde de certa forma está muito ligado com o Cineclube da
Póvoa, as pessoas... de certa forma somos corresponsáveis pelo... pela existência do Cineclube da Vila só
num aspecto... quem são eles senão pessoas que começaram a sua... digamos o seu conhecimento do
cinema no Octopus?... prontos, depois eram sócios... a partir de certa altura, acho que fizeram muito bem, e
nós apercebíamo-nos sempre de... há muitos anos que havia pessoas de Vila do Conde que sabíamos que
não eram da Póvoa e que vinham às sessões, acho muito bem que eles tenham um cineclube lá, não é
preciso, sentir necessidade de vir à Póvoa, e acho bom existir até dois cineclubes e nós caminhamos é, é
nesse sentido, é... haver a... nós temos que haver maior intercâmbio entre os dois no sentido de... de
orientarmos a... programação, eu acho que... apesar de tudo, as pessoas que moram na Póvoa e em Vila do
Conde, com a existência de dois cineclubes nesta terra ficam muito melhor servidas... porque pode, então é
que pode haver mais filmes que se calhar nunca viriam à Póvoa ou à... Vila do Conde e assim já vêm... há
mais oportunidades porque mesmo que... há muitos filmes que nunca apareciam porque... são lançados
todos os anos, todos os anos digamos centenas de filmes no mercado... as grandes empresas de filmes
apostam num filme em várias semanas... quantos exibirão ao longo do ano? por exemplo, o Feira Nova...
são 52 semanas por ano, não é... 50?... 100 filmes?... a Empresa Póvoa-Cine apresenta 52 por ano, 152 e
já ficam 150 filmes que a gente nunca... irá ver e mesmo assim serão... aqueles que em termos, em termos
comerciais não nos interessa e nós quando compreendemos isso... o objectivo do Feira Nova é... ter lucro...
é preciso ter dinheiro para esta actividade e não é com filmes que não sejam comerciais que vão obter essa
rentabilidade... compreende-se perfeitamente...

P. Qual é a vossa relação com o Cineclube de Vila do Conde neste momento? Não achas que poderia haver
um maior intercâmbio entre ambos?
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R. Sim... e há repara, o que é engraçado é que nós temos membros... há um bom relacionamento humano
(risos)... membros, por exemplo da actual direcção, membros da direcção... também parece que são sócios
do Cineclube de Vila do Conde, não é... há, há um relacionamento... há... eu tenho, repara... estamos
ligados...

P. Mas a nível das direcções?

R. Isso já foi comentado e... ora bem, nós... a actual direcção do Octopus... também se pode dizer que... por
um lado, não é ainda, não há ainda a direcção... ideal porquê?... à partida porque não está, não havia muita
disponibilidade para isso, pouco tempo daqueles cinco, não podiam contar com... algo falhava... houve
alturas em que só dois é que faziam tudo (risos)... nós no fundo, quer dizer, a direcção só somos nós... e é
muito difícil às vezes a gente encontrar-se... as pessoas vão-se encontrando, não é... isto só para te dizer
que ainda não é a direcção ideal... se calhar podiam estar outras pessoas que não estão, com mais tempo,
daí que eu quero dizer é que... ainda não trabalha toda a gente e acho que o objectivo de trabalho da futura
equipa é que colmatasse... em coisas concretas... também reconheço quando o Cineclube de Vila do
Conde... se... iniciou a sua actividade talvez tenha havido aí um pouco de bairrismo, um pouco de... não
quero dizer... também o Octopus já existia antes... teriam que avançar com o contacto com quem já está,
não é, mas não, durante muito tempo não houve assim nenhum contacto com, apesar de ser pessoas q u e que a gente conhece mas é um facto... acho que... pronto de qualquer forma, esse é um dos entre outros
desafios que a futura equipa tem que ter em conta.... ter um melhor relacionamento com o Cineclube de Vila
do Conde.
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ANEXO XVII

ENTREVISTA À DIRECÇÃO DO CINECLUBE DE VILA DO CONDE

Intervenientes: Dois dirigentes associativos
Data: 13 de Maio de 1996, 16h 30m
Local: Auditório Municipal de Vila do Conde
Duração: 45m
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P. Como é que surgiu o Cineclube de Vila do Conde? Quais foram as razões que vos levaram a desenvolver
uma actividade cineclubística em Vila do Conde?

R. ... primeiro posso explicar como é que começou?... começou por ser um grupo de pessoas amigas que há
muito tempo gostam muito de cinema, começaram a ir ao Festival da Figueira... prontos... as pessoas... que
actualmente estão na direcção... do cineclube, portanto essa ideia já... desde os 16, 17 anos nós já
tínhamos essa ideia, costumávamos também ir ao Octopus... e entretanto... houve uma tentativa, uma
primeira tentativa falhada, nos anos 50 houve um cineclube (pausa breve)... nos anos 50, 60 um cineclube
em Vila do Conde... onde estava o meu pai, o pai do M., talvez um bocado por isso, também por isso é
que...

P Como é que se chamava esse cineclube?

R. ... o cineclube era Núcleo de Cinema do Clube Fluvial Vilacondense... clube ligado a desportos náuticos...
prontos... entretanto esse cineclube morreu, nos anos 60 e tal, não sei exactamente quando, prontos, e nós
fomos falar com as pessoas da direcção do... com a direcção do... do Fluvial para reanimar esse núcleo,
isso aí na altura em que tentámos, reorganizámos, porque eles têm lá uma biblioteca, tentámos,
reorganizámos o material que estava lá, a hipótese de tentar ir para frente, mas entretanto não nos surgiram
apoios, não havia, não havia... salas para projectar e tudo isso, íamos tentar fazer a coisa com uma máquina
de 16 mm e aquilo acabou por não ser viável e a ideia... um trabalho de seis meses... acabou, apesar desta
ideia já... entretanto passaram dois, três anos... e já não me lembro exactamente, ah! ... a, a Santa Casa fez
aquele edifício, pronto, tem uma sala de cinema e nós sugerimos à Santa Casa... para projectarmos os
filmes... assegurarmos e desde aí, nós vimos, já estávamos numa situação, com apoio e cedência de uma
sala que estava equipada com uma máquina de... 35 mm e prontos...

P. A data que surge no registo notarial do cineclube corresponde ao início real da vossa actividade?

R. Ah!... essa, essa data... corresponde ao início de actividade?, não!, pronto, isso corresponde, prontos, ao
que nós sabemos que a sala ia estar pronta, falámos com a Santa Casa, entretanto as obras atrasaram-se,
e nós avançámos com... prontos, com... digamos estatutos e tudo isso e depois aguardámos, mais ou
menos, sete a oito meses, foi o tempo da sala ficar pronta, entretanto, acabaram... logo quando a Santa
Casa abriu nós fomos... prontos, começámos a... organizar as sessões, regularmente... semana a semana...
no início até fizemos uma série de sessões também de vídeo... prontos, contactámos com alguns
realizadores ligados à rede de vídeo... havia lá um sistema de projecção de vídeo, entretanto, eles
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passaram... um ano mais ou menos, nós soubemos também que a Câmara ia criar este espaço, o Auditório
e... falámos com a Câmara, sobre as nossas intenções lúdicas, que este espaço ia ter e nós saímos da
Santa Casa, a Santa Casa também não era muito famosa, requisitámos a Câmara para isso, e desde o
início que nos apoiou., e isso permitiu-nos, ao nosso projecto engrandecer e que nós tivéssemos outro tipo
de ideias que fora as outras que surgiram um ou dois anos mais tarde que era o aparecimento do Festival
(pausa breve)... prontos, o Festival também surge assim um bocado por acaso...

P. Por acaso? Quer dizer que vocês nunca tiveram um projecto de levar avante o Festival?

R. ... não... prontos... quando criámos o Cineclube não foi a pensar em Festival nenhum, não é?... com as
exibições e... foi uma pessoa ligada ao Instituto de Francês do Porto... que achou... fez aquilo porque achou
prontos ... nós tínhamos... como tínhamos já desenvolvido um cineclube teríamos capacidade para avançar
com um outro tipo de coisa ... e sugeriu e nisso disponibilizou-se para nos apoiar em termos de contactos a
nível internacional e prontos desde aí (pausa breve)... até porque o / Festival não o preparámos com grande
antecedência... decidimos oito meses antes, faz-se o Festival!, foi assim, no início nem acreditávamos
todos, nem trabalhávamos, isso vai para a frente (risos)...

P. A ideia de criar um cineclube em Vila do Conde foi... uma aventura vossa, reflectiu um gosto pessoal pelo
cinema ou vocês achavam que Vila do Conde não tinha uma oferta de cinema suficiente?

R. ... acho que as duas coisas... nós...

P. ... Vila do Conde na altura tinha ou não esse tipo de oferta cultural?

R. (pausa breve)... nós não sabíamos muito bem se teria, achávamos que sim, depois quando começámos,
quando começámos a actividade ficámos com a impressão que não era assim tão boa, não é?, mas prontos,
o... grande motivo em avançarmos também com isto foi porque gostávamos muito disto, prontos, e
queríamos criar em Vila do Conde grandes áreas... já há muitos anos que não há uma sala de cinema em
Vila do Conde, nem apresentam filmes de grande circuito comercial, as pessoas não criaram, foram
perdendo o hábito de ir ao cinema e nós de certa maneira queríamos alterar isso, agora... o principal grande
motivo é uma grande paixão pelo cinema (pausa)...

(interrupção e chegada de um outro elemento da direcção)
(retomar de uma conversa interrompida)
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P. Que tipo de relações têm estabelecido com o Cineclube Octopus ao longo destes anos? Como explicam
que a sensação seja a de que "estão de costas voltadas", com programações repetidas, sem uma oferta de
cinema diversificada e coordenada?

R. Ah! Agora vai mudar porque eu já falei com... falei com a nova direcção e... para já estamos a lutar para
que essas coisas venham a ser alteradas, mas nós falámos sempre nisso, mas anteriormente nunca houve
assim uma relação muito próxima...

R2. O Festival....

R. ... até foi uma tentativa de aproximação, nós tínhamos surgido há pouco, nós tínhamos estreado, ainda
não conhecíamos muito bem, entretanto conhecíamos as pessoas da Póvoa, as pessoas que estavam
nessa altura na direcção, solicitámos esse apoio, vir a trabalhar com o Cineclube de Vila do Conde na
organização do Festival... mas as coisas, é que logo à partida recusaram, mas não era, não havia um...
nenhum mau relacionamento mas pronto, com certeza em relação, em relação a um trabalho conjunto nunca
houve... mas não havia...

P. Mas foi definido o tipo de proposta apresentada ao...

R. ... não!, isso foi só... não!... foi uma primeira, uma abordagem assim em conversa de café, em conversa
de café do género...

R2. ... e depois foi, eu sei que foi, foi discutido em reunião em grupo, eles decidiram não colaborar porque
(pausa breve)... porque os louros eram nossos, o Festival era em Vila do Conde e o Octopus era uma
associação da Póvoa, portanto não interessava (pausa breve)... eu acho que... é ter vistas pouco largas...
não sei, é demorar muito tempo a compreender realidades que são óbvias...

P. Mas entretanto chegou a haver uma proposta mais formal da vossa parte...

R2. não, foi só isso... previamente ao Festival o nosso cineclube teve um ano de existência... um ano depois
começou o Festival...

R. ... e houve uma altura que nós quando surgimos, eu tenho a impressão que o Octopus andava em,
emperrou ali, houve meses sem sessões e... acho que não estou enganado, e... portanto, não foi isso, nós
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nem sabíamos... tínhamos ouvido falar que já não havia Octopus... e entretanto reapareceu e passados uns
meses... conhecemos as pessoas que reiniciaram a actividade durante algum tempo parada...

P. Vocês são sócios do Octopus?

R. Não...

R2. Nós temos entre cineclubes um...

P. ...livre trânsito...

R. ... é, temos livre trânsito...

R2. ... deixam-nos ir às sessões deles, é uma maneira de...

P. Isso existe entre vocês desde o início?

R. Existe sim, desde o início, isso falámos, fomos nós que...

R2. ... fomos nós, é que inaugurámos esse... esse sistema... era uma coisa óptima, chegou a haver uma...
uma tentativa... eu acho que eles se chamavam Centro... por um lado Centro de Estudos do CDS... um
elemento da Filantrópica, um do Octopus e eu também estive nessa reunião, era uma tentativa de
coordenação de trabalhos e de eventos culturais... neste caso era na zona da Póvoa e de Vila do Conde
mas que seria alargada à zona metropolitana do Porto para haver uma calendarização de tudo o que fosse
actividade cultural, por relação a uma série de actividades...

P. Isso já agora foi quando?

R2. ... isso foi... mais ou menos na mesma altura... talvez... há três anos ou dois... que não deu em nada,
não é... também nenhum dos presentes, é que as pessoas nessa reunião começaram a discutir detalhes,
pagar contas de electricidade... em vez de falar de linhas gerais do trabalho que seria possível articular entre
eles...
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P. Que tipo de relação têm com o poder local? É positiva ou negativa? É uma relação constante desde o
início?

R. {pausa breve) ... é constante e positiva... prontos, começou por ser a cedência do espaço, como eu te
falei há bocado e depois como... o Festival era um projecto com outras ambições, isso também de certa
maneira conseguiu interessar à Câmara, as coisas começaram, começaram a melhorar cada vez mais...

P. Têm um subsídio anual da Câmara?

R. ... temos um subsídio...

P. ... fixo?

R2. Fixo porque é, é, é uma...

R. ... o, o subsídio é especificamente para o, o Festival... para o cineclube em termos...

R2. ... para o cineclube, há uma espécie de... de acordo... de, de actividade regular de cinema no Auditório,
somos nós que... isso interessa... às duas partes, ao cineclube porque temos as instalações, é um
casamento feliz (risos)...

P. Mas é um casamento feliz porque não mudou até agora a orientação partidária da Câmara local?

R. Ah!, não sei...

P. Vocês porventura sentem-se dependentes desse tipo de alterações políticas?

R2. Se isso, se isso acontecer era um... uma grande surpresa, eu penso que nós em Vila do Conde temos
uma actividade regular, abrimos, abrimos um... campo de actividade que estava morto, a exibição de
cinema, neste caso o cinema de qualidade, de autor... se calhar voltámos um bocado... {pausa breve)... à
estrutura do que era um cineclube, isso tem a ver com muitos outros problemas, que às vezes ao público
passam despercebidos que é o problema de cópias que não chegaram, dificuldades com... com as
Embaixadas... as nossas experiências com ciclos temáticos não são muito bem acolhidas por parte do
público... as pessoas não estavam nada motivadas, só vieram... alguns cinéfilos ver, ver as sessões que nós
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programámos, as pessoas procuram outra coisa no cinema, não adianta insistir e fazer e mostrar filmes que
as pessoas depois não vêm ver, porque Vila do Conde tem x habitantes, x menos interessados na história
do cinema, não é?, não há nenhum curso, não há nenhuma... nenhuma actividade pedagógica... nesse
sentido, para cativarem... ou... para cativar o público mais jovem, que complemente um pouco a actividade
que aqui nós fazemos...

P. Mas vocês têm alguma particular orientação na programação que fazem? Em princípio, é um cinema de
qualidade e de autor mas nem todo o cinema que exibem chega ao público associado?

R2. Nós... não chega?, chega...

R. Não, ele estava a referir-se a... pronto, fizemos alguns ciclos temáticos, um de cinema espanhol, outro de
cinema alemão... e não houve grande audiência por parte dos associados, relativamente às outras sessões,
isso tem a ver com várias, eu... é assim, não sei porquê mas criou-se um hábito de sessões de cineclube ao
domingo, prontos, e o público varia, claro que há determinados tipos de filmes que vêm mais pessoas mas
isso é normal, não é?, acaba por haver alguém que encontra isso em qualquer lado, mas... seja o que for, o
cineclube o que organiza ao domingo funciona... as pessoas criaram esse hábito, o domingo é para ir ao
cineclube e... se por qualquer motivo às vezes até um filme possa atrair mais público se organizarmos essa
sessão ao sábado já não, já vem muita pouca gente... são hábitos... enfim... (pausa)...

R2. Do género do, do, do, de um filme do Akira Kurosawa... ter sala cheia, um filme do Manoel de Oliveira
também e... às vezes um filme de um cineasta que possa ser mais mediático tenha esse público...

P. Acham que têm públicos especiais, diferentes nas vossas sessões de cineclube?

R2. Muito segmentados...

R. Sim... (pausa)... temos um pequeno público, prontos, que se interessa mesmo prontos (pausa breve)...
pelo cinema em geral, querer conhecer coisas que... não são conhecidas, algumas, algumas pessoas que
vão ver ciclos, mas também temos uma, uma grande parte dos nossos associados que não têm aquela
visão nem aquele espírito cineclubista especial, portanto, o cineclube é uma boa oportunidade para ter cá
uma programação regular, com uma certa qualidade mas agora em termos gerais... é por isso que nós
temos um... a nossa programação é um bocadinho diferente da do Octopus, acho eu... temos um, um
bocadinho um compromisso também com... com o público porque... há uma diferença, Vila do Conde não
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tem mais nenhuma sala, não é?... e portanto, há um bocado os dois lados, não é? (pausa breve)... o tipo de
cinema de grande... muitas vezes, não passamos todos, todos os domingos mas uma vez por mês ou mais
ou menos, ou quase uma vez por mês há assim um filme de um autor conhecido, que está em distribuição
nas grandes salas e com êxito e com muito público... e nós escolhemos, não... temos qualquer problema,
primeiro porque não passam em mais nenhum sítio em Vila do Conde, e segundo também, apesar de
também privilegiarmos um bocado o cinema de autor e outro tipo de cinema, penso que não deixa de haver
cinema interessante, de qualidade de cinema de grande público...

P. Acham então que têm uma programação com um alcance geral?

R. Eu acho que sim...

P. Já alguma vez fizeram um levantamento das opiniões dos vossos públicos?

R. Já fizemos um questionário que (pausa longa)... do género... mas foi, foram coisas do género, "o que é
que gostou mais de ver ao longo das sessões?"... (pausa longa)... e teoricamente até, às vezes... todos os
filmes que tínhamos passado, e as pessoas dizerem, ou até, chegámos a fazer um este ano, como
fazíamos... cinco anos, temos uma programação que é uma espécie... os dez melhores filmes!, aquela
coisa... fizemos um questionário... pronto, para as pessoas escolherem os filmes que ao longo...

P. £ resultou?

R. ... e resultou e até nem coincide muito com esta perspectiva que eu te estava a dizer porque a maior
parte dos, dos filmes escolhidos até são mais... de realizadores antigos... ou mais de cinema de autor... mas
depois na prática uma pessoa vem a uma sessão, há determinados filmes que enchem a sala...

P. Achas que há diferenças entre as sessões da tarde e as da noite ao nível dos públicos?

R. Sim... nós temos muita pouca gente à tarde (pausa breve)... à tarde... até... o público varia entre vinte,
trinta, quarenta, cinquenta pessoas, nunca saiu, nunca saiu disto... mas o público da tarde talvez tenha mais
aquele público... cineclubista naquele sentido, no sentido de cineclube como era entendido há uns anos
atrás... e à noite há um bocado de tudo, é difícil, é difícil (pausa longa)...
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P. Há bocado referiste-te ao "espírito cineclubista". Não te parece que há diferença acentuada entre a
militância cineclubista da década de 70 e o cineclubismo de hoje?

R. Oh! Claro... acho que sim...

P. Como é que vocês se situam nesse "espírito cineclubista"?

R. ... agora... agora, acho que é tudo muito mais romântico...

P. Mais romântico? (risos)

R. ... não sei se... deixa-me ver se eu chego lá... (pausa longa)... uma espécie de... as pessoas que...
prontos... essa militância hoje é mais ligada a um... a um... daí o sentido romântico... a uma relação de
paixões que as pessoas criam no cinema e nos filmes, e há uns anos atrás havia outras, outro tipo de
questões, sociais, políticas, que hoje não são tão importantes, ou pelo menos das pessoas que vão, não é
tanto por esse lado, nesse sentido... há mais a intenção de ver cinema, de ver filmes sem...pronto, essas
questões estão lá e também fazem parte dessa relação do espectador, do público e o cinema mas... já não
são tão importantes, penso eu...

P. Achas que há uma identificação do cineclube com uma "elite", um "ghetto", algo "só para alguns"? Alguma
vez o cineclube teve essa identificação, quer da parte da direcção, quer da parte do público?

R. Há sempre, eu penso que há um bocado, neste sentido... se as pessoas, muitas vezes porque... isto... cá
em Vila do Conde é um bocado assim, em termos gerais, primeiro... em Vila do Conde isto é visto como uma
coisa só para alguns... e muita gente não vai porque pensa não sei quê, depois há outros que mudam de
opinião porque até vêm ver uns filmes e vêem coisas que gostam... as pessoas vão-se distanciando,
distanciando... eu penso que neste sentido elite não é tanto... (pausa breve)...ou seja... portanto, às vezes
há a opinião que as pessoas pensam que isso é assim... isso deve-se a nós, nós fechamo-nos, o cineclube
é só para quem gosta muito de cinema, mas muitas vezes não é, eu penso que também é o contrário, se as
pessoas pensam que... à partida já vão com essa ideia, ou até nem vão às sessões porque só passam
aqueles filmes complicadíssimos e tal... é uma ideia geral... isso é em todo o lado, é aqui em Vila do Conde,
na Póvoa deve ser a mesma coisa, nos outros sítios onde haja... o termo cineclube... nós criámos o
cineclube, fomos, fomos criá-lo nesse espírito ainda, ou pelo menos uma espécie de ressaca do
cineclubismo de há vinte anos atrás e portanto, chamámos ao cineclube Cineclube de Vila do Conde, mas
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passados... uns meses nós queríamos mudar o nome porque... o cineclubismo é entendido como uma coisa
passada... e é associado a esse sentido de elite, não sei quê não sei que mais, e... o nome só, cineclube,
Cineclube de Vila do Conde, e nós chegámos a pensar mudar o nome, só que entretanto surge o Festival...
e o Cineclube de Vila do Conde associado ao nome do Festival e depois a imprensa... começou-se outra vez
a falar no cineclubismo e... eu aí tenho... modéstia à parte, mas acho que foi um bocado graças ao
Festival... começou a renascer por parte da imprensa, chegaram a... ser escritos alguns textos... sobre
cineclubes... e foi um bocado por isso, começou-se a falar... e agora, já não há tanto aquele sentido que
existia há três ou quatro anos atrás, "o cineclubismo está morto"... as próprias instituições, o IPACA, quem
nos financia actualmente, no início, 'Ah! um cineclube que vai organizar, ah!... não", era assim uma coisa...
o cineclube era assim... mesmo para quem estava ligado, portanto... aos meios do cinema, cineclubes e
essas coisas {pausa breve)... prontos, e haverá essa imagem, prontos, ligada ao termo cineclube, penso que
se está a alterar um bocadinho...

P. Relativamente à adesão ao Festival, parece-me que a adesão dos públicos não é só externa mas também
local... Porque é que será?

R. Eu acho que... é, é... (pausa longa)... por que é que será?

P. Isto é, vocês têm uma programação anual que não é totalmente preenchida em termos de público mas
naqueles dias do Festival vocês têm centenas de pessoas...

R. ... há um conjunto de factores... relativamente às de cá (pausa breve)... por um lado...

P. Achas que o Festival é uma forma de angariação de novos sócios e de fixação de novos públicos?

R. ... também... também... acho que sim... embora ache que há um público específico só neste Festival,
mesmo que eu, prontos... a curta metragem, prontos, tem determinadas características, prontos, que
infelizmente está afastada da distribuição em termos de salas de cinema, de televisão, tudo isso, sobretudo
aqui em Portugal, não é, estamos muito atrasados nesse aspecto e... mas tem um outro lado, há muita coisa
para ver, e boa, mesmo junto do público há muitas coisas da... da curta metragem que... funcionam muito
bem, e as pessoas depois de começarem a ver... prontos, primeiro ... quando fizemos o / Festival também
era um termo "curta metragem, o que é isso?"... a ideia à partida qual é?, é ser cinema... amador, são coisas
de vídeo... com o tipo de programação que nós fizemos logo desde o início lutámos para contrariar isso e...
e começou a funcionar... e por que é que começou a funcionar?, sei lá, acho que há um conjunto de
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factores... um... prontos, eu penso que... desde o início o principal factor, prontos, a base de tudo isto é... eu
penso que desde o início conseguimos ter uma programação excelente, também fomos ajudados,
contactos... prontos, desde o início há uma programação muito boa, depois... as pessoas quando
começaram a aderir... ao Festival... havia coisas... são filmes de pequena duração, demoram dez, quinze,
vinte, trinta minutos, nas sessões as pessoas vêem coisas que adoram, outras que não gostam nada, numa
sessão há, há um bocado de tudo, não é, prontos, isto varia de pessoa para pessoa, nós até criámos o
Prémio do Público, há coisas em que as pessoas são... um bocado unânimes... e nós vemos, há filmes que
têm tido, prontos há filmes que todos os anos têm uma grande votação, são aqueles dois, três filmes que
são os grandes candidatos, e depois nos outros filmes todos do Festival há opiniões completamente
opostas, pessoas que adoram, e outras que não gostam nada e varia assim... (pausa breve)... eu penso que
essa diversidade... as próprias características da curta metragem contribuíram para... uma adesão cada vez
maior do público... depois, prontos, acho que nos fomos organizando melhor com o trabalho com a
imprensa... também não foi só por trabalharmos bem com a imprensa, desde o início acho que descobriram
aqui, perceberam qualquer coisa de novo no panorama dos festivais portugueses em termos de
programação e tudo isso, todos esses factores... depois a questão do público... a envolvência dos miúdos...
da parte das pessoas que trabalham no Festival trazem as famílias, todas essas coisas acabam por
contribuir para... o engrandecimento do Festival e a nossa ideia é no futuro ... nós às vezes esquecêmo-nos
de muitos pormenores mas é... em termos locais ainda fazer com que haja uma adesão ainda maior (pausa
breve)... temos um projecto, de trabalhar com, com as escolas... a nível da formação... antes do Festival
fazer coisas para os miúdos, os miúdos verem, eles começarem habituar-se a ter um contacto mais próximo
com o cinema, o grande festival que há no mundo de curtas metragens que é o de Clermond-Ferrand, tem...
eu não sei dizer o número exactamente, mas uma coisa brutal, a seguir a Cannes, é o maior festival (risos)...
em público... tem uma sala que tem 3000 lugares, e está cheia de manhã à noite, não há lugar, só, só, só
filmes, tem uma sala em muitos aspectos idêntica à nossa, a mesma coisa, e eles foram... o historial deles é
idêntico... o Festival já existe há quinze anos, são de outra geração as pessoas que estão ligadas à direcção
mas eram professores, formaram um cineclube... surgiu a ideia do Festival, o Festival começou por ter no
primeiro ano 1000 espectadores, 2000, 3000, 10000 e agora é uma coisa louca, não sei te dizer... é brutal...
cinquenta vezes mais o nosso (pausa breve)... e... e como é que eles conseguiram isso? aqui há tempos
estive numa conferência deles, e eles explicaram, precisamente através desse trabalho com as escolas,
todos os miúdos que eles foram formando há vinte anos são o público de hoje... e eles têm um contacto
muito grande com... que eles desenvolvem com os miúdos, com as famílias e eles descobrirem os filmes, e
gradualmente foi um festival que foi crescendo, crescendo, crescendo, tem impacto em termos
internacionais mas... o ponto forte... desse festival é o público e o público local, porque também é uma
cidade, imagina, uma ideia desse género... aqui em Vila do Conde, também não podemos comparar, cada
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um tem que ver a sua realidade, não é, aqui não dá para fazer a mesma coisa, não há salas, não há salas
de grandes dimensões e... consegue-se fazer melhor, por exemplo, esta cidade é uma cidade idêntica
portanto a Coimbra, se quiséssemos fazer este Festival em Coimbra com certeza que podia ser uma coisa
muito, nesse aspecto, em relação ao público, uma coisa... muito maior, não é? fazermos outro tipo de
trabalho aqui é difícil, há escolas secundárias e depois há pessoas que vão para o Porto estudar, há um
certo distanciamento, é difícil...

(interrupção)

P. Há bocado fizeste referência aos contactos de que o cineclube dispõe. Vocês desde sempre tiveram uma
rede de contactos privilegiada ou não?

R. Não, não!... não é nada disso... por causa daquela história do Instituto de Francês, e como é que o
Instituto de Francês nos apoiou, decidimos uns meses antes do Festival e ele telefonou precisamente para o
director desse Festival, como é o grande festival do género, ele arranjou maneira de nós, dois de nós irem
lá, prontos, nós fomos e depois mexêmo-nos, a partir daí não houve, não houve... a partir daí mexêmo-nos,
conhecemos pessoas, fomos começando a trabalhar... (pausa breve)...

P.Ea nível de canais de distribuição, de aluguer de filmes, de contactos com instituições...

R. ... isso aí, prontos, depois a partir daí foi tudo trabalho nosso... depois começámos a ir a outros festivais
(pausa breve)... baseando-nos nesse trabalho... também criámos... chegámos a um bom trabalho de
divulgação... e conhecemos outros, por exemplo neste, neste momento, é um exagero... nos circuitos, nos
circuitos do género, prontos ligados à curta metragem há montes de festivais no mundo inteiro, só em
França há... não sei quantos.... deve haver p'ra aí trezentos festivais... e... (hesitação), prontos, nós...
(hesitações sucessivas)... ah!... nós fizemos uma promoção de tal maneira... penso eu bem feita, junto dos
organismos, dos festivais, que somos entendidos mais ou menos como o quarto, o quarto Festival do género
no mundo... eu bem sei que há um bocado de exagero, há vários festivais que são maiores, mas eles acham
que é aquele que eles acham que tem mais possibilidades de... evoluir, e de crescer, ao nível das ideias,
mais ou menos, pronto, por aquilo que conhecem do trabalho que fizemos, as estatísticas são um exagero,
não é o quarto Festival do mundo, nem coisa que se pareça, mas prontos, em termos internacionais ainda é
capaz de estar mais cotado, prontos... geralmente a imprensa, as pessoas não sabem, e está mais cotado
do que está cá em Portugal...
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P. Esse trabalho com as escolas vocês nunca chegaram a fazê-lo?

R. Fizemos... fizemos...

P. Neste momento, é quase a política cultural do cineclube, não?

R. ... o que fizemos, pronto, não é bem assim... temos feito umas coisas não muito...

P ...um voluntariado forçado dos vossos alunos, não? (risos)

R. ... não é um voluntariado forçado... pelo contrário (risos)... ainda agora, nestas últimas semanas tudo a
chatear-me... não falta... temos pessoal a mais para fazer... nesse tipo de voluntariado, eles gostam de
trabalhar nisto, vêem pessoas de fora e tal, e há muitas pessoas interessadas, digamos, na escola
secundária eles gostam de trabalhar, já trabalham nisto desde o início, agora o... (pausa breve)...

P. Mas nunca levaram o Festival à escola?Projectar os filmes nas escolas?

R. ... prontos, em relação ao Festival, não, não... ao longo... temos tido sessões juvenis há algum tempo,
não temos ultimamente mas com outro cinema, outro cinema de distribuição, com as escolas primárias, ao
sábado ultimamente... e em relação ao Festival, o que fizemos até agora todos os anos no primeiro dia à
tarde têm sido sessões, não, não vem é no catálogo nem está noticiado, mas tem havido sessões para as
escolas (pausa longa)... este ano, a nossa intenção era mudar um bocadinho as coisas e isso está tudo um
bocadinho em stand by porque há um problema de aquisição de máquina, de uma nova máquina para a sala
e que a montagem vai coincidir com este período, ainda não se sabe quanto tempo vai demorar, a nossa
ideia é... prontos... iniciar agora um trabalho... sempre antes do Festival... fazer uma selecção de filmes para
os miúdos... falar um bocado sobre a curta metragem, com todas as escolas, o nosso, nosso projecto até é
outro, um bocadinho mais ambicioso, mas isso envolve... outras verbas e só se organizando outras câmaras
municipais que aderissem, por exemplo a Póvoa, Esposende, uma série de câmaras da região, fazíamos
este trabalho com as nossas escolas e depois íamos a várias, a várias escolas da... da região, mas
prontos... este trabalho custa, custa muito dinheiro e... não se pode fazer... colocando isso no nosso
orçamento... e em ligação com o Festival, estávamos a pensar, prontos que houvesse um apoio por parte de
organismos ou de câmaras municipais, para este, não ao Festival mas para este projecto...

P Há algum outro tipo de projecto que pretendam desenvolver?

R. ... (pausa breve)... este ano... vamos desenvolver um atelier com os miúdos, durante o Festival, com o
Abi Feijó, de cinema de animação, porque é mais fácil e mais atraente para os miúdos, depois ao longo dos
dias do Festival, depois tem que se fazer uma selecção, ainda não se decidiu... lá em baixo... no Centro de
Juventude de um atelier que o cineclube faz...

P. Quais são os organismos que actualmente vos apoiam?

R. Os nossos apoios são... é a Câmara, o IPACA... a Comunidade Europeia e... o Instituto da Juventude...

P. Recebem alguns subsídios como associação juvenil? A vossa designação é Cineclube de Vila do Conde,
Associação Juvenil...

R. Porque no início fizemos logo, fizemos logo, prontos... já a pensar... prontos, já nos tinham avisado é
mais fácil em termos de apoios, por exemplo, quando estávamos com o IPJ ser... ser uma associação
juvenil, nós optámos por isso... tinha os prós e os contras porque depois escreviam-nos no início... tipo
IPACA, Secretário da Juventude, miúdos, associação juvenil, cineclube, prontos, eram os dois... isso foi um
problema... cineclube, é um cineclube e era uma associação juvenil...

(interrupção)

... faltavam-nos dois ou três mil contos, só que nós não podíamos ir para a frente, olha, que se lixe, temos
que arranjar o dinheiro de alguma maneira, o Governo não deu, IPACA... era... o IPC na altura... não era
IPACA, precisamente por isso, porque era um cineclube e não uma associação, só que depois... felizmente
correu tudo bem, o trabalho apresentado até hoje e... a opinião foi, foi... mudando... mas no início era um
entrave... ser cineclube, ser... não por parte do Instituto da Juventude, está vocacionado mais para esse tipo
de iniciativas, não é...

P. Há algum tipo de dificuldades particulares que sintam? É um cineclube que ainda tem uma lógica de
sobrevivência ou já tem uma estabilidade financeira?

R. ... eu penso que em termos financeiros, no que diz respeito a... portanto, ao funcionamento... o Festival
tem um orçamento à parte, é tudo considerado à parte, portanto, o... todo o outro tipo de actividades que
nós... do cineclube, e que vivem... portanto, o dinheiro, o dinheiro que temos dos associados corresponde
mais ou menos, varia, mas prontos é um balanço positivo, um saldo sempre positivo, 100, 200, 300 contos
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ano, relativamente às actividades regulares... o Festival tem uma verba muitíssimo maior, quer dizer...
sobrevivemos graças a estes apoios, claro que é preciso muito, trabalhar muito, porque às vezes mesmo
com estes, mandam-nos para trás... são verbas muito maiores, envolvidas e o Festival anda sempre... nos
limites... nós não andamos aqui à vontade, arriscamos... mas temos que andar...

P. E quanto a recursos humanos? O projecto está dependente da actual direcção? Desaparecendo a actual
direcção o projecto pode continuar? Ou desaparecer?

R. Pode... se pode desaparecer? se pode ter continuidade? eu acho que há pessoas, até porque as pessoas
que vão começando a trabalhar...

P Mas a direcção que existe hoje é a mesma desde o início do cineclube...

R. ... É assim, os cinco, as cinco pessoas que, no fundo, a direcção... e que estão ligadas à direcção e que
organizam o Festival são cinco pessoas que estão desde o início mas já estiveram outras... são, pronto, são
aquelas cinco pessoas mais activas e que dão tudo o que podem... mais até ao limite (risos)... depois há
outras pessoas que também têm colaborado, umas que já colaboraram no início, outras pessoas que já nem
vivem cá, outras... que já morreram... e agora há pessoas novas... os alunos, que se começam a interessar
pelo cineclube... pode {pausa breve)..., pode ter continuidade se... se estiver ligado a isto... agora em
termos... do Festival, já é mais complicado, exige uma experiência de muitos anos e um esforço muito,
muito, muito grande... nós somos todos professores e depois da escola vimos para aqui (risos)...

P. Mas é uma actividade divertida e compensadora ou não?

R. ... assim, assim... desta maneira já não... é tanto...

P. E a nível de infraestruturas? Estão satisfeitos com os espaços disponíveis?

R. Uma pessoa, nunca estamos satisfeitos...

P Mas têm uma sede e isso é importante para os próprios associados...

R. ... é, acho que sim, nesse aspecto acho que estamos bem... não há problema... no relacionamento com a
Câmara, tudo isso, nós estamos satisfeitos, claro que queremos, é natural, queremos mais, mais (pausa
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breve)..., há sempre pequenas coisas no dia a dia que não funcionam, isso ligado à parte... coisas do
género, o Festival foi decidido, a data, um ano antes, passados uns meses de ter sido decidida a data, o
Clube de Actividades de Automobilismo decidiu fazer as corridas, tentámos mudar, as coisas não foram...
não conseguimos alterar, se houvesse uma intervenção do poder local, eles já mudaram a data das
corridas... para interesses próprios muitas vezes, no caso da Feira de Artesanato, se eles realmente
quisessem mudavam mesmo, eu penso que não há, são coisas diferentes, e que não há necessidade numa
terra tão pequena, são dois acontecimentos que têm um certo impacto mediático e... não tem lógica
nenhuma serem os dois ao mesmo tempo... é mau para nós, é mau para eles, é mau para a terra que não...
não tem o mesmo aproveitamento... e quem diz isso... prontos, decidimos já há um ano ter um conjunto de
actividades no próximo Festival no Centro da Juventude, local de ateliers, local de reuniões, projecção de
vídeo, vamos ter este ano a secção de vídeo, estávamos há bocado a telefonar para o director, com a
directora, e ela disse "agora já não sei... porque vou ter cá a colónia de férias", colónia de férias, percebes,
há sempre um sfress muito grande, há sempre um conjunto que se esquece, temos apoio mas às vezes
esquecem-se... o apoio deixa de existir...

P. Se pensarmos no convite que receberam do Pelouro da Animação da Cidade da Câmara do Porto para
participarem nas Jornadas de Arte Contemporânea, alguma vez a Câmara de Vila do Conde vos endereçou
um convite semelhante, para além do Festival?

R. A Câmara... não, não... nem a Câmara fez nenhum convite, foi sempre o contrário, nós é que tentámos ir
à Câmara... para um apoio para aquilo que fizemos até agora, nunca houve, nunca houve o inverso, por
parte da Câmara... sim senhor, apoiam desde o início mas não há aquela... prontos, funciona... há algum
interesse político, o Festival tem, tem impacto em termos nacionais e internacionais, tem o nome da terra,
pronto, isso interessa a Vila do Conde, mas não há... um interesse que depois se complete com... nunca
houve assim um grande interesse, também apoiamos... todos, todos os pedidos que fizemos relativamente
ao Festival... tudo o que solicitámos mais ou menos, temos... mais ou menos... eles têm dado e tem sido
unânime, a maior parte deles... desde o início, o que eu sei é que foram sempre decisões unânimes de
todos... não há muita, muito por parte da Câmara então não há... muita receptividade... também como está
as coisas vão-se enraizando, não é?, para já, o Festival ainda está... a crescer, ainda não há aquela ligação,
depois ainda vamos tendo aqueles pormenores como os do Centro da Juventude...
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ANEXO XVIII
VARIAÇÃO DA ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (1981 - 1991)

Concelhos

Total

0-14

15-24

25-64

65 e +

Total

0-14

15-24

25-64

65 e +

Total

0-14

15-24

25-64

65 o +

Portugal

100,0

25,5

16,6

46,5

11,4

100,0

20,2

16,3

50,0

13,5

0,3

-20,6

-1,2

7,9

18,0

Continente

100,0

25,3

16,5

46,8

11,5

100,0

19,9

16,2

50,3

13,6

0,4

-20,8

-1,0

7,8

18,5

Região Norte

100,0

28,9

18,8

42,5

9,8

100,0

22,3

18,0

48,3

11,3

1,8

-21,4

-2,4

15,9

17,8

Grande Porto

100,0

26,2

18,0

46,9

8,9

100,0

20,2

17,4

51,9

10,5

4,5

-19,4

1,1

15,8

22,2

Espinho

100,0

27,3

19,2

45,1

8,4

100,0

20,3

18,1

51,3

10,3

8,0

-19,5

1,5

22,9

32,5

Gondomar

100,0

28,0

18,6

46,2

7,2

100,0

21,1

17,8

52,5

8,6

9,5

-17,4

4,8

24,4

31,0

Maia

100,0

27,8

17,7

46,8

7,7

100,0

21,5

17,4

52,3

8,9

14,0

-11,8

11,6

27,5

30,9

Matosinhos

100,0

26,3

17,5

48,4

7,8

100,0

20,9

16,5

53,7

9,0

11,2

-11,9

4,6

23,5

27,5

Porto

100,0

22,0

17,1

48,9

12,0

100,0

17,1

16,5

51,7

14,7

-7,6

-28,0

-10,6

-2,4

13,2

Póvoa de Varzim

100,0

31,6

19,6

41,3

7,6

100,0

24,1

19,3

47,4

9,3

1,0

-23,0

-0,7

15,9

24,0

Valongo

100,0

30,4

18,5

45,1

6,0

100,0

22,5

18,8

51,7

7,1

15,5

-14,6

16,8

32,4

36,0

Vila do Conde

100,0

29,9

19,4

42,7

8,0

100,0

22,6

18,7

49,3

9,4

0,7

-24,0

-2,9

16,2

18,6

Vila Nova de Gaia

100,0

27,0

18,2

46,6

8,2

100,0

20,4

17,6

52,5

9,5

9,8

-16,8

6,3

23,6

11,8

Fonte: INE, Alterações Demográficas nas Regiões Portuguesas entre 1981/1991,1993
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ANEXO XIX
ÍNDICES DE EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA
METROPOLITANA DO PORTO (1981-1991)

NUTS

Dependência de
Jovens

Dependência de
Idosos

Dependência Total

índice de
Envelhecimento

Concelhos

1981

1991

1981

1991

1981

1991

1981

1991

Portugal

40,5

30,5

18,2

20,3

58,6

50,8

44,9

66,7

Continente

39,9

29,9

18,1

20,4

58,1

50,3

45,4

68,0

Região Norte

47,2

33,6

18,0

17,1

63,1

50,7

33,8

50,7

Grande Porto

40,4

29,2

13,8

15,1

54,2

44,3

34,1

51,7

Espinho

42,4

29,3

13,0

14,8

55,4

44,1

30,7

50,6

Gondomar

43,3

30,1

11,2

12,3

54,4

42,4

25,8

40,9

Maia

43,1

30,8

12,0

12,7

55,0

43,6

27,8

41,2

Matosinhos

39,9

29,7

11,8

12,8

51,8

42,5

29,7

42,9

Porto

33,3

25,1

18,1

21,5

51,4

46,6

54,4

85,5

Póvoa de Varzim

51,9

36,2

12,4

13,9

64,4

50,1

23,9

38,5

Valongo

47,7

31,9

9,4

10,0

57,1

41,9

19,7

31,4

Vila do Conde

48,1

33,1

12,8

13,8

60,9

46,9

26,7

41,6

Vila Nova de Gaia

41,6

29,2

12,7

13,6

54,3

42,7

30,5

46,6

Fonte: INE, Alterações Demográficas nas Regiões Portuguesas entre

1981/1991.1993
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ANEXO XX
POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO SEGUNDO O NÍVEL DE INSTRUÇÃO E SEXO (1991)
População segundo o Nível de Instrução

NUTS
Analfabetos com 10 ou mais
anos

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

HM

H

M

Portugal

955411

317495

637916

4321604

2094610

2226994

1251658

667516

584142

1927494

983827

943667

625023

298169

326854

Região Norte

298461

91895

206566

1626802

794352

832450

522543

274754

247789

545627

282567

263060

177761

81713

96048

Grande Porto

60212

14769

45443

508368

237205

271163

156536

83134

73402

250100

129091

121009

99980

48601

51379

Espinho

2054

503

1551

15423

7406

8017

4680

2419

2261

7476

3938

3538

2720

1275

1445

Gondomar

8280

2276

6004

65514

32076

33438

20211

11148

9063

29401

15344

14057

7675

3568

4107

Maia

4738

1411

3327

42952

20505

22447

12420

6626

5794

19009

9984

9025

6300

3083

3217

Matosinhos

7287

1817

5470

66451

31109

35342

19412

10429

8983

34325

18113

16212

11750

5869

5881

Porto

13144

2182

10962

115981

49465

66516

32775

16925

15850

75872

37589

38283

44760

21989

22771

Póvoa de Varzim

3288

869

2419

24922

11889

13033

10179

5130

5049

8378

4463

3915

3017

1371

1646

Valongo

3544

974

2570

33990

16425

17565

11373

6040

5333

14971

7762

7209

3705

1720

1985

Vila do Conde

4001

1231

2770

31409

15195

16214

11880

6261

5619

9096

4852

4244

2608

1235

1373

Vila Nova de Gaia

13876

3506

10370

111726

53135

58591

33606

18156

15450

51572

27046

24526

17445

8491

8954

Concelhos

Fonte: INE, XIII Recenseamento Geral da População. Região Norte, 1991

S

Outro Ensino

Ensino Secundário

Ensino Preparatório

Ensino Primário

ANEXO XXI
TAXA DE ACTIVIDADE DOS CONCELHOS DA ÁREA METROPLITANA DO PORTO
SEGUNDO O SEXO (1991)

Vila Nova de Gaia

E

3 40,5
58,8

'.'. '■•

■«....,

i 4y,4

| 41,1
Vila do Conde

■!(,-...:■■:■■:■<

59,0

",.■

1 49,9
1 4U,«
59,3

Valongo

~1 49,9

1 4U,8
55,8

Póvoa de Varzim

2 48,0
■j
1 4u,a
55,3

Porto

' 1 47,5
2 42,3
58,7

Matosinhos
50,2
O

o

Maia

58,8

Gondomar

59,1

D Taxa de Actividade (%) M

Espinho

■ Taxa de Actividade (%) H
D Taxa de Actividade (%) HM
Grande Porto

57,8

Região Norte

Portugal

Fonte: INE, XIIIRecenseamento Gemida População, Região Norte, 1991
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ANEXO XXII
TAXA DE DESEMPREGO DOS CONCELHOS DA ÁREA METROPLITANA DO PORTO
SEGUNDO O SEXO (1991)

Vila Nova de Gaia

Vila do Conde

Valongo

Póvoa de Varzim

Porto

Matosinhos

o
o

Gondomar

OTaxa de Desemprego (%) M
■ Taxa de Desemprego (%) H
□ Taxa de Desemprego (%) HM

I
Portugal

I a,a
fijl



v

 ■
•■
^mZSmmm

4,2

j. ■ . ,

Z3 6,1
1

0,0

2,0

—i

4,0

6,0

t

1

8,0

10,0

%

Fonte: INE, XIII Recenseamento Geral da População, Região Norte, 1991
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ANEXO XXIII
BIBLIOTECAS, MUSEUS, ARQUIVOS, GALERIAS DE ARTE E IMPRENSA PERIÓDICA NA ÁREA
METROPOLITANA DO PORTO (1993)

NUTS
Concelhos

Arquivos

Museus

Bibliotecas

Total

Visitantes

Galerias de Arte

Total Municipais Total

Imprensa Periódica

Exposições
Realizadas

Publicações
Periódicas

Tiragem
Anual

Portugal

1598

328

7202451

284

185

523

2103

1073

501314295

Região Norte

419

70

702346

69

59

113

441

253

66763069

Grande Porto

174

27

245319

10

6

50

238

97

4834820

Espinho

6

-

-

1

1

2

-

1

248000

Gondomar

7

-

-

-

-

1

2

3

153000

Maia

7

-

-

-

-

1

-

2

25200

Matosinhos

12

1

1039

2

1

2

-

8

227100

Porto

107

19

192086

4

1

37

171

65

46614300

Póvoa de Varzim

6

1

23668

1

1

3

16

7

358800

Valongo

5

1

4697

-

-

1

25

2

50800

Vila do Conde

4

4

12957

1

1

2

17

5

246720

Vila Nova de Gaia

20

1

10872

1

1

1

7

4

424500

I

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Worte, 1994
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ANEXO XXIV
BIBLIOTECAS E IMPRENSA PERIÓDICA NA ÁREA
METROPOLITANA DO PORTO (1994)

NUTS

Bibliotecas

Concelhos

Imprensa Periódica
Publicações
Periódicas

Tiragem Anual

Portugal

1600

1011

448846165

Região Norte

417

246

67640050

Grande Porto

168

88

49017470

Espinho

6

2

248000

Gondomar

7

1

33000

Maia

7

1

19200

Matosinhos

12

6

190460

Porto

102

56

47315190

Póvoa de Varzim

6

8

352200

Valongo

5

3

96800

Vila do Conde

3

6

255120

Vila Nova de Gaia

20

5

507500

Fonte: INE, Anuério Estatístico da Região do Norte, 1995
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ANEXO XXV
DESPESAS DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO COM A CULTURA SEGUNDO AS RUBRICAS (1994)
DESPESAS (em milhares de escudos)
NUTS
Música

Artes
Cénicas

Artes
Plásticas

Cinema e
Fotografia

Radiodifusão e
Televisão

Actividades
SócioCulturais

Recintos
Culturais

Jogos e
Desportos

Outras
Despesas

Total do
Financiamento

1155576

537186

182049

110477

69191

24758

1381644

837536

5791081

1282602

12776665

546797

426732

167303

116902

68647

42559

815

293179

307162

1904012

338601

4212709

12,98

10,13

3,97

2,77

1,63

1,01

0,02

6,96

7,29

45,20

8,04

100

130

1600

21850

900

2130

9335

2100

930

46500

59500

144975
100

Património
Cultural

Publicações
e Literatura

Região Norte

1404565

Grande Porto

Concelhos

%

Espinho

Gondomar

Maia

Matosinhos

Porto

Póvoa de Varzim

Valongo

Vila do Conde

Vila Nova de Gaia

0,09

1,10

15,07

0,62

1,47

6,44

;

-

200

16197

1853

850

2226

-

0,09

6,95

0,79

0,36

0,95

10480

14880

4500

12500

14200

5000

1,36

1,93

0,58

1,62

1,84

0,65

0,65

1,17

88,36

1,84

100

106854

48008

6037

100

-

3220

35991

10960

545346

17255

773771

13,81

6,20

0,78

0,01

2,23

100

275708

216740

55420

86037

0,64

32,07

87366

161

105038

19311

233202

37,46

0,07

45,04

8,28

100

5000

9000

681296

14212

771068

0,42

_

4,65

1,42

70,48

10700

-

118000

97900

199543

25,79

20,28

5,18

8,05

0,83

1,00

11,04

14085

65227

46175

605

-

-

"

4,59

21,26

15,05

0,20

12452

5487

4375

8242

3,70

1,63

1,30

2,45

35178

19340

1374

1140

37373

12078

18,69

10,27

0,73

0,61

19,85

6,42

91910

55250

11375

5525

5200

23,60

14,19

Fonte: INE, Anuário Estatístic o da Região do Norte, 1995
CD

8894

-

1,45

41,04

2,92

1,42

:
-

1,34

-

-

9,16

18,67

1068942

-

100
306843

180751

:

58,91

-

100

13122

40511

45794

206223

336206

3,90

12,05

13,62

61,34

100

815

26400

1700

52844

0,43

14,02

0,90

28,07

-

100

■

5200

146000

46900

22100

389460

12,04

5,67

100

-

1,34

37,49

188242

ANEXO XXVI
PROFISSÃO DOS SÓCIOS QUE DECLARARAM DESEMPENHAR OU JÁ TEREM DESEMPENHADO
UMA ACTIVIDADE PROFISSIONAL POR CINECLUBE

Cineclube

Cineclube de

Octopus

Vila do Conde

Total

Profissões

N

%

N

%

N

%

0

1

2,2

2

4,9

3

3,4

10

3

6,5

1

2,4

4

4,6

10 Funcionários públicos

12

3

6,5

1

2,4

4

4,6

12 Directores de empresa

13

6

13,0

1

2,4

7

8,0

13 Directores e gerentes de pequenas empresas

21

3

6,5

0

0,0

3

3,4

22

2

4,3

3

7,3

5

5,7

23

7

15,2

14

34,1

21

24,1

24

10

21,7

10

24,4

20

23,0

31

0

0,0

2

4,9

2

2,3

33

2

4,3

2

4,9

4

4,6

33 Profissionais de nível intermédio do ensino

34

3

6,5

1

2,4

4

4,6

34 Outros técnicos e profissionais de nível intermédio

41

4

8,7

1

2,4

5

5,7

41 Empregados de escritório

42

0

0,0

2

4,9

2

2,3

42 Empregados de recepção, caixas, bilheteiros e similares

51

1

2,2

1

2,4

2

2,3

1

1,1

87

100

71
Total

1

2,2

0

0,0

46

100

41

100

Legenda
0 Nâo responde/sem informação suficiente

Especialistas das ciências físicas, matemáticas e
engenharia
22 Especialistas das ciências da vida e profissionais da saúde
Docentes do ensino secundário, superior e profissões
similares
24 Outros especialistas das profissões intelectuais e cientificas
Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências
físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares

Pessoal dos serviços directos e particulares, de protecção e
segurança
Operários, artifices e trabalhadores similares das indústrias
extractivas e da construção civil
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ANEXO XXVII
CONDIÇÃO PERANTE O TRABALHO DOS SÓCIOS SEGUNDO O SEXO
Cineclube Octopus
Condição perante o trabalho
Exerce uma profissão

Cineclube de Vila do
Conde

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

36,5

19,0

55,6

35,7

23,2

58,9

36,1

21,0

57,1

1,6

1,6

-

-

-

-

0,8

0,8

Ocupa-se só das tarefas domésticas
Está desempregado(a) e procura novo
emprego

1,6

1,6

3,2

3,6

-

3,6

2,5

0,8

3,4

Procura o primeiro emprego

1,6

-

1,6

1,8

-

1,8

1,7

-

1,7

20,6

3,2

23,8

17,9

7,1

25,0

19,3

5,0

24,4

9,5

1,6

11,1

3,6

3,6

7,1

6,7

2,5

9,2

-

-

-

1,8

-

1,8

0,8

-

0,8

É reformado

1,6

-

1,6

1,8

-

1,8

1,7

-

1,7

N. R.

1,6

-

1,6

-

-

-

0,8

-

0,8

Total

73,0

27,0

100

66,1

33,9

100

69,7

30,3

100

É estudante
É trabalhador-estudante
Está incapacitado para o trabalho

