
SAUDAÇÃO

68º Aniversário do Cineclube do Porto

O Clube Português de Cinematografia - Cineclube do Porto foi fundado a 13 de Abril de 1945, por 
Hipólito Duarte e um grupo de jovens entusiastas, com a finalidade de defender o cinema em geral e 
o cinema português em particular. O Cineclube fez a sua primeira projeção a 23 de Março de 1946.

O Cineclube do Porto, designação que passou a ter em 1948, permitiu o acesso de muitos portuenses 
à  cinematografia  que  se  fazia  em  Portugal  e  a  nível  mundial,  dando  a  conhecer  obras 
cinematográficas diversificadas e singulares a novos públicos. Sempre compreendendo o cinema, não 
apenas como a projeção de um filme, mas como uma experiência social,  de partilha coletiva de  
opiniões e um espaço de discussão da obra visionada, que corporiza a essência do cineclubismo. Ao 
mesmo  tempo  que  estimula  e  desafia  o  espectador  para  um  cinema  não  imediato,  dando-lhe 
liberdade de escolha, quando hoje as escolhas em salas são pré-determinadas pelos interesses dos 
grandes grupos multinacionais da distribuição do audiovisual.

Ao  longo  destes  anos,  com  mais  ou  menos  dificuldades,  o  Cineclube  do  Porto  manteve  a  sua 
atividade na divulgação do cinema, na defesa do cinema português e na formação cinematográfica, 
confundido a sua própria história, com a história do cinema português e da cidade do Porto. É disso 
demonstrativo o importante acervo existente, que a atual Direcção do Cineclube do Porto pretende 
restaurar e conservar, em condições de garantir a sua disponibilidade para gerações futuras. 

Como espaço de divulgação, discussão e formação, o Cineclube do Porto tem vindo  a renovar-se,  
criando uma oferta cultural distintiva no Porto, que importa apoiar e continuar a promover.

Gratos  pelos  relevantes  serviços  prestados  à  Cidade  e  ao  cinema nacional,  propomos  à  Câmara 
Municipal uma saudação pelo 68º aniversário do Cineclube do Porto, envolvendo nesta saudação 
todos aqueles que o tornaram possível, nomeadamente os seus fundadores, direção e técnicos;

Porto, 16 de Abril de 2013

O Vereador

da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)

Este voto foi aprovado por unanimidade.


