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ODISSEUS
o regresso

 Quem segue caminho ao longo das margens de um rio, acaba inevitavelmente por 
atingir a sua foz ou a sua nascente, dependendo do sentido que levar.
Talvez esse sentido não seja até de todo importante, pois se na nascente o rio nasce 
para a Terra, na foz ele nasce para o Mar…Ambas as Origens se tocam e confundem, 
nesse ponto utópico que das duas conserva, apenas, a abstracta essência de um 
renascimento perpétuo…
O que as liga é o próprio rio. O que importa é a própria viagem.
O “corpo” narrativo de “O Chico Fininho”, começa precisamente com uma viagem de 
eléctrico até à Foz do Douro, na qual Sério Fernandes segue poeticamente as margens 
através dos seus personagens.

 O filme transporta-nos até à periferia geográfica e existencial da cidade, 
esse estranho lugar reservado aos loucos; aos velhos; às crianças; aos pedintes; 
aos bichos; aos santos, e aos marginais…
Na cena do Molhe a trupe intoxica-se e ouve música, defronte a um mar que a 
câmara não mostra…O olhar que ela projecta; (se bem que original, sensível e não 
moralista); dirige-se ainda demasiado ao centro do conflito social, à actualidade…
Imerso no seu transe criativo, condutor e passageiro de uma viagem interior, Sério 
apanha boleia do Chico Fininho até essa periferia existencial, mas a concêntrica 
atracção da dialéctica mundana exerce ainda um poder irresistível sobre a sua 
câmara, projecta ainda uma tutelar sombra sobre a superfície dos diálogos e das 
situações.

 A notória empatia que sente em relação ao seu personagem, contrasta com a 
imensa distância da realidade que os separa, uma distância que o filme indirectamente 
explora e coloca em evidência, através de uma abordagem enérgica e vibrante, cuja 
natureza Artística resulta principalmente da sua visão de conjunto, isto é, do 
aproveitamento pessoal e artístico do próprio paroxismo, desta tensão de contrastes, 
para “dinamitar” essa fronteira que os aprisiona.

Nuno Malheiro
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 Realizador e personagem; tão iguais, tão diferentes, ambos condicionados por 
um jogo que não controlam; ambos igualmente frustrados por uma cultura insensível 
às suas aspirações mais profundas; ambos delimitados por uma câmara que não nos 
mostra o mar…
Talvez seja esta mesma atracção concêntrica que explica o melancólico vazio, a 
fadiga, a estranha sensação de impotência que parece emanar dos personagens no 
final do filme.

 Mas para Sério Fernandes, esta temerária expedição à periferia, este honesto 
distanciamento crítico proporcionado pela realização de “O Chico Fininho”, encerrava 
sobretudo um propósito libertador, um desejo inconsciente de se transportar a um 
“ponto de não retorno” a partir do qual o seu olhar se projectaria existencialmente 
nesse contra-campo que o filme nos nega…  

 E foi exactamente isso que aconteceu! Durante os próximos 10 anos (os mesmos 
que Odisseus levou para chegar a Ítaca!), Sério desfez-se progressivamente da sua 
actividade comercial (os seus funcionários foram saindo, sem nunca ter despedido 
ninguém, muitos deles foram para a Sinal Vídeo, produtora entretanto criada pelo 
seu director de fotografia, José Ernesto Monteiro); abandonou os publicitários; 
foi realizando um ou outro filme institucional (o último dos quais em 1991, já após 
ter iniciado a sua actividade como docente); e partiu para outros projectos…os seus 
projectos!

 Nos anos 80 a câmara de Sério Fernandes abre-se a uma nova forma de percepção, 
efectuando uma rotação de 180º, na direcção desse mar intemporal e mágico, ainda 
ocultado em “O Chico Fininho”.
Saturado da realização de publicitários, definitivamente desiludido com o rumo das 
transformações pós-revolucionárias, Sério vira costas ao discurso social e político, 
à ditadura da sistematização lógica, ao inconsciente optimismo positivista, ao 
império do tempo cartesiano, procurando na Natureza a essência poética do seu 
Ser, a essência poética de todas as coisas, a compreensão profunda do sentimento 
religioso, a abolição de todas as hierarquias, de todas as fronteiras… 

“Foi entre os anos 80 e 90, antes de eu ir para a Escola. Esses 
anos 80 foram o período da minha completa, chamemos-lhe assim, 
“emancipação Artística”. Fiz o “Chico Fininho” em 80/81 e até 

ir para a Escola, até 90, foram anos em que me desfiz da minha 
actividade comercial e passei a fazer outras coisas.” 

(Sério Fernandes).

“Nós, do ponto de vista apolíneo, do corpo, é claro que nem a 
velocidade da luz atingimos… Mas se atingíssemos a velocidade da 

luz, 300 000 km/s, isso não dá para nada! A gente vê uma estrela, 
que está a não sei quantos anos-luz, então como é que a gente lá 

chega? É impossível! Não há hipótese… pela velocidade da luz! Agora, 
do ponto de vista espiritual, (eu sei lá o que é o espírito!), a 

comunhão é feita directamente e aí não há 300 000 km/s nem 
500 000 km/s! O meu espírito comunga com todo o espaço, com todo 

o Cosmos! Com todo o Cosmos! Portanto eu estou em comunhão com 
todas as galáxias, estejam elas a 500 milhões de anos-luz ou… A 

cena apolínea, a cena terrestre, do corpo, e a cena dionisíaca, do 
espírito… Eu queria era a cena dionisíaca!” (Sério Fernandes).                                     
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 Meter o corpo na gaveta, eis a receita de Sério Fernandes!
 Mas ele continuava a ter um corpo, aliás ainda bem visível para qualquer 
observador, especialmente para os mais formatados pelo paradigma apolíneo, o tal 
dos 300 000 km/s!

 Na realidade, o lado mais mensurável da sua transformação foi-se manifestando 
de forma progressiva, discreta, de acordo com a máxima do sábio Thoreau, que 
aconselhava à realização de um trabalho novo com uma roupa velha…
Assim, Sério manteve a actividade comercial da sua produtora ainda durante vários 
anos, continuando a realizar filmes institucionais, nos quais a aposta estética foi 
sendo cada vez mais arrojada.

 Mas o verdadeiro alcance da sua íntima transformação, da sua mudança de 
paradigma, apenas pode ser inferido com base num olhar sobre os seus insólitos 
projectos pessoais.

 Uma vez transportado pelo “Chico Fininho” à periferia existencial dessa 
Cidade-Mãe, Sério roda a câmara, salta a fronteira da única forma possível: 
espiritualmente.
Aí, na imensidão inexplorada de um mar indiferente à monótona transitoriedade dos 
gestos datados, num promontório voltado para o Horizonte de uma eternidade que 
marcha secreta e imparável, na imponente paisagem onde o rio descobre a plenitude 
da sua condição trágica, Sério Fernandes procurará o seu Ser Natural, a sua 
identidade Artística.

 Aí, incendiado pelo poderoso fogo nietzschiano, iluminado pela imaculada 
epifania de Pascoaes, atomizado pela profunda abstracção de Pollock, elevando-se 
pelo esforço de uma concentração titânica sobre a ilusão corpórea das palavras 
gastas e dos anseios mesquinhos, Sério abraçará todas as formas de expressão, 
entregando-se de alma e coração a todas as coisas onde vibra a grandiosa humildade 
da Vida, da verdadeira Vida…

“Eu o ano passado nas aulas, passei pela primeira vez as minhas 
curtas-metragens, as curtas dessa altura. Eu nem acreditava naquilo 

que estava a ver! Eu estava completamente doido! Completamente 
alucinado! Como é que um gajo como eu, director da Bei Film, a fazer 
filmes do “Famous Grouse”, do “Messias”, das camisas “Joseph Olivier 

de Paris”, sei lá… E os filmes institucionais da Petrogal… Eu faço 
meia dúzia de curtas-metragens que não têm nada a ver com nada! (…) 
É a mesma coisa dos 300 000 km/s e da comunhão cósmica do espírito. 

E o “Chico Fininho” vem nessa cena…” (Sério Fernandes).

“Para mim a vida tem que ter essa dimensão cósmica, espacial, 
que eu vejo nas árvores, nas flores, nos gatos… (…) Tinha ali uma 

fotografia que servia de exemplo àquilo que estou a dizer. Ela está 
para ali algures… É uma fotografia que mostra caçadores e um tigre. 

Eu tapo-lhe a parte de baixo e digo assim: Quantos anos tem esta 
fotografia? Ah, isto deve ser de 1890…pelas roupas coloniais. Depois 

tapo-lhe a parte de cima, (só está o tigre em baixo), e pergunto: 
Quantos anos tem? O tigre é o mesmo! (…) Esse é que é o problema da 
cultura, a datagem. É a isso que os Artistas instintivamente fogem, 

e é por isso que para o homem comum, que consome aquilo que está 
datado, a cena Artística passa completamente ao lado.” 

(Sério Fernandes). 
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 Os anos 80 foram para Sério Fernandes, um período dionisíaco de intensa e 
corajosa entrega a uma dimensão poética da existência; uma autêntica Primavera 
espiritual que marcou o florescimento da percepção de um novo tempo: o tempo dos 
abismos tenebrosos; o tempo dos sentimentos perenes e subterrâneos; o tempo da 
beatitude que tudo abarca e compreende…

 Durante estes anos de honesto e constante auto-questionamento, Sério descobriu 
na criação Artística a própria essência da Liberdade humana, a divina ferramenta 
que une o Homem à sua natureza mais íntima, às suas aspirações mais profundas…
Durante estes anos Sério bebe as palavras dos poetas, ouve o canto do mar, 
sensibiliza-se e aprende com os seus gatos, desnuda-se de forma pura, natural…
Durante estes anos ele pinta, fotografa, estuda teatro, desenvolve projectos fílmicos 
de invulgar originalidade, participa em colaborações artísticas que desafiavam o 
redutor convencionalismo institucional…

 Sempre guiado por uma força interior, inclassificável… Artística!

 Como escrever sobre um tempo assim?

 Se “meter o corpo na gaveta” significa abandonar a newtoniana percepção do 
tempo e a euclidiana representação do espaço, deslocando o foco da existência para 
a reverberação interior do mundo; então as convencionais categorias lógicas, de 
que normalmente fazemos uso para ordenar e relacionar os acontecimentos, revelam-
se obsoletas e inadequadas para quem pretende evocar o espírito de um tempo 
vivido em extática comunhão musical, a Artística essência de um período em que os 
projectos e vivências se emanciparam da datagem cultural, passando a estar ligados 
pelas afinidades profundas de uma cronologia poética e interior, na qual passado, 
presente e futuro, se mesclam e confundem no desafiador mistério do “instante”.

Figura 1 – Um período de honesto auto-questionamento, 
uma Odisseia de regresso a “si próprio” - auto-retra-

tos de Sério Fernandes nos anos 80
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Escrever sobre um tempo assim, dionisíaco e musical, implica pois que nos deixemos 
levar pelo seu espírito, um espírito de viagem e descoberta no qual a apolínea 
forma se deve manifestar apenas, na justa medida que permita esboçar uma imagem 
suficientemente concreta, de uma realidade intrinsecamente abstracta.
Tal como o caleidoscópico “Ulisses” de Joyce permitiria, segundo o próprio, 
reconstruir a cidade de Dublin caso esta fosse destruída, assim também estas 
parcas e despretensiosas páginas pretenderão evocar o espírito Artístico que 
inspirou os anos 80 na vida de Sério Fernandes; num texto cuja linguagem e não-
linearidade cronológica tentará evidenciar ligações íntimas e inusitadas entre os 
seus projectos e vivências, num discurso cujo potencial heurístico deverá emanar 
directamente da riqueza hermenêutica.

 Em meados dos anos 80, Sério foi morar para Francelos.
 É aí, após o período de maior desaceleração da sua actividade comercial, 
que ele inicia uma fortíssima relação com o mar, sendo durante anos consecutivos, 
o único habitante de Francelos a mergulhar nas cósmicas águas do Atlântico, 
independentemente da estação.

 O marco artístico desta relação é a curta-metragem “4’27’’ do Mar de 
Francelos”, um filme no qual Sério procura atingir o “silêncio cinematográfico” na 
sua essência.
Esta homenagem a John Cage, que consiste num Quadro Cinematográfico do Mar de 
Francelos com a duração de 4 minutos e 27 segundos, revela-nos uma imagem que toca 
o limite do despojamento, na sua completa emancipação da narrativa e da moral, em 
suma, na sua completa emancipação da datagem cultural.
Esta imagem cujo único conceito é a procura do “anti-conceito”, defrauda por completo 
o espectador ávido por consumir um produto categorizável pelo seu conhecimento, 
gosto ou expectativas; retira-lhe o chão, deixa-o à deriva…
E no entanto toda a essência Artística do cinema parece emanar em potência desse 
despojamento, apontando-nos o caminho da Vida, ou melhor, de um cinema que brota 
directamente da Vida; esse cinema que vive e resulta da nossa relação directa e 
natural com o que nos rodeia…
Na verdade, todos os projectos artísticos desenvolvidos por Sério Fernandes após 
“O Chico Fininho”, comungam desta atitude libertadora relativamente às exigências 
do público, da crítica, da exploração economicista, do comprometimento ideológico, 
da redutora actualidade…
O seu público está por nascer,a sua crítica é uma consciência íntima e sequiosa de 
Verdade, o seu móbil é uma necessidade de expressão profunda, a sua ideologia é a 
Liberdade, a sua agenda é interior, intemporal…

 Os anos 80 foram para Sério Fernandes uma viagem de retorno a si próprio: 
um regresso às trágicas origens pré-socráticas da sua matriz civilizacional, um 
reencontro com a vitalidade pura e grandiosa da Natureza que tanto marcou a sua 
juventude.

 Foi precisamente este espírito pré-socrático que caracterizou a intensa 
actividade Artística deste período da sua vida.



111

 Condicionado durante anos pelo conservadorismo dos publicitários e 
institucionais, mestre na arte da comunicação e síntese narrativa, Sério procura 
nestes projectos pessoais emancipar-se por completo de qualquer imposição externa, 
crítica ou economicista, através de uma recusa firme e honesta das temáticas 
do quotidiano, apelativas ao grande público, bem como das técnicas e esquemas 
narrativos convencionais.

 O cinema de Sério Fernandes aspira agora à universalidade da alma trágica e 
musical, procurando a sua inspiração na profundidade cósmica do mito e do poema 
épico, afastando-se do optimismo dialéctico e do racionalismo moral e ideológico.
Nos seus filmes não encontramos heróis engenhosos e virtuosos, conquistando o 
direito à felicidade por meio das suas extraordinárias qualidades, nem tão pouco o 
desgraçado pueril e trapalhão, suscitando o nosso riso através da sua inconsciência 
e ignorância, pois a sua visão Artística não é compatível com a concepção de um 
Cosmos inteligível e ordenado, onde a virtude é recompensada e a incompetência 
punida, mediante uma lógica que inevitavelmente conduz (quando transportada para 
o terreno do concreto e do social), à catequização, (ou aceitação), moralista e 
ideológica do público.

 Os seus projectos não se adaptam ao violento discurso anódino das opiniões 
correntes, a sua Arte não se encaixa no redutor conceptualismo que defende o 
emprego dos críticos, os seus esforços não se destinam à higiénica catarse do 
público burguês.
Inspirado pelo original espírito trágico, Sério encontra no Coro Ditirâmbico 
Dionisíaco, a dissolução da dialéctica fractura entre o criador e o espectador, a 
verdadeira essência do carácter mágico e instintivo da Arte.
Para ele, o cineasta dionisíaco é simultaneamente o espectador ideal no sentido em 
que, sacralizando o instintivo momento da criação, nos desafia a acompanhá-lo na 
comunhão dessa imagem “coral”, abstracta e profunda, por ele intuída em eloquente 
sentimento poético.

 Esta concepção dionisíaca da arte cinematográfica, que desvalorizando a 
narrativa e o socialístico, procura arrancar o espectador à sua passividade natural 
e ao seu julgamento paternalista, desafiando-o pelo silêncio, pela contenção, pelo 
mistério, a entregar-se integralmente a uma imagem que apela aos seus instintos 
estéticos mais elevados, à fruição do sentimento que pensa e do pensamento que 
sente. Seria anos mais tarde sintetizada pelo Quadro Artístico Cinematográfico. 
 
 Se, como afirmava Pascoaes, a verdadeira filosofia portuguesa se encontra 
toda nos nossos cancioneiros populares, então é no próprio canto do povo humilde 
que devemos procurar a essência da nossa sabedoria, pensamento e poética. 
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É nos oprimidos, nos escravos, nos pobres de Cristo, nos mais expostos às agruras 
da vida e à dureza da terra, é nos que por tudo isto mais valorizam as suas dádivas, 
que o espírito dionisíaco se manifesta em todo o seu fulgor, inspirando a poesia, 
animando a festa, matando a sede aos mais sequiosos por Liberdade, tal como na 
“Vindima”, esse cristal perfeito do romance português, onde Torga faz do Douro um 
anfiteatro cósmico, cuja alma trágica é cantada por um Coro Dionisíaco: a roga de 
Santa Marta de Penaguião.

 Em “Coéforas”, projecto fílmico inspirado na homónima Tragédia de Ésquilo, 
também Sério Fernandes procurava cantar o Douro através de um Coro Dionisíaco, 
neste caso o Rancho de Moura Morta, no concelho da Régua.
Ao escolher este Rancho para seu Coro, Sério faz a síntese do espírito pré-socrático 
presente no pensamento de Pascoaes e na Tragédia esquiliana, pois elege a poesia 
popular como o receptáculo puro da sabedoria telúrica, a única capaz de exprimir a 
essência trágica dos acontecimentos narrados.
A planificação do filme estava dividida em 10 cenas sobre os socalcos do Douro, 
onde tal como na obra-prima de Torga, o cenário natural nos é apresentado como um 
anfiteatro cósmico, que o Coro de escravas (coéforas), neste caso o Rancho de Moura 
Morta, atravessa cantando a paixão e a dor que se esvai no rio e alimenta a terra…
Com “Coéforas” Sério traz a Grécia pré-socrática para a Régua, evocando poeticamente 
no sangue de Agamémnon, Egisto e Clitemnestra, não só as suas próprias raízes 
familiares, (que se encontram todas no Douro), como também as suas raízes 
civilizacionais profundas, quer através da identificação do Coro Trágico com o 
Rancho de Moura Morta, quer através do relevo que este assume, facto que o liga ao 
original espírito trágico, posteriormente mitigado em Sófocles e Eurípedes.
A dignificação do Coro e o consequente carácter poético do filme, eram ainda 
reforçados pela sua planificação, na qual cada uma das cenas equivalia a um 
Quadro Cinematográfico, numa abordagem que já reflectia plenamente os fundamentos 
estéticos posteriormente desenvolvidos por Sério e seus alunos.

 Não obstante os inegáveis méritos artísticos desste projecto, ele acabou por 
não se concretizar mormente devido à falta de financiamento por parte do Instituto 
Português de Cinema, cujo apoio foi solicitado (e sempre recusado), através de 
concursos consecutivos entre 1986 e 1988.
Apesar de todas as dificuldades, Sério não desistiu procurando levar avante o 
projecto através de ajudas e financiamentos externos (Câmara da Régua, Casa do 
Douro), fazendo ensaios com o Rancho de Moura Morta, aprimorando diversos aspectos 
da produção e planificação do filme, até que, já cansado, acabou por fazer uma 
versão de “Coéforas” em vídeo.
Esta versão traduziu-se numa curta-metragem cuja estreia decorreu no Cinanima, 
festival do qual Sério foi membro do júri durante largos anos, e foi considerada 
por António Costa Valente, como o primeiro filme português feito com recurso a 
animação computorizada 2D.
É necessário mencionar que a utilização desta técnica foi motivada por aspectos 
artísticos, relacionados com a síntese a que a curta-metragem obrigou, o que torna 
a dicotomia entre o vanguardismo dos meios usados, e a primitiva originalidade da 
Tragédia que a inspirou, apenas aparente.  
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 Na verdade, Sério Fernandes utilizou o computador para animar o movimento do 
Coro pelos socalcos do Douro, fazendo um filme sem actores, onde a narrativa só 
aparece explicitamente nos títulos que separam os diversos Quadros.
Sempre fiel aos seus princípios, Sério recorreu à animação computorizada como meio 
potenciador do espírito pré-socrático, criando um filme onde a narrativa se reduz 
ao essencial, e onde a Terra e o Coro assumem total protagonismo.
Pode até dizer-se que nos Quadros de “Coéforas” tudo é Coro, pois tudo o que o filme 
nos mostra é o próprio Douro, esse trágico anfiteatro natural, sendo simbolicamente 
percorrido, pela entidade espiritual que melhor compreende e canta a sua alma.
Esta fortíssima ligação ao teatro, mais especificamente às origens da Tragédia 
grega, assumirá uma crescente importância na obra de Sério Fernandes, para quem o 
cinema passa simplesmente a ser o teatro filmado.
No caso particular de “Coéforas”, filme onde as personagens e os actores não 
aparecem, o original espírito da Tragédia surge-nos na sua essência, através de 
uma linguagem cinematográfica de síntese, ou seja, uma imagem que procura traduzir 
cinematograficamente a intensidade e profundidade da linguagem poética, uma imagem 
que aspira a ser canto, uma imagem que aspira a ser Coro…
Doravante o cinema de Sério Fernandes (que à época da realização de ”Coéforas” 
frequentava o Curso de Teatro da Cooperativa Árvore I), fará a transmutação 
Artística da Tragédia original para a imagem filmada: estabilizando a câmara 
e abolindo a tirania da acção sobre o actor, procurando na contenção a máxima 
intensidade expressiva e poética, reavivando a dimensão mágica, ritualística e 
performativa que presidiu ao nascimento do teatro. 

 Um dos projectos fílmicos que partilha esta orientação estética é “Os 
Lusíadas”, uma original adaptação cinematográfica do poema épico de Camões.
A sua acção decorre num abrigo anti-nuclear, após uma guerra que devastou todo 
o planeta. Dentro deste abrigo dirigido por Raper, (um computador dotado de 
inteligência artificial objectiva), uma mulher de nome Maya, segue com ansiedade 
as imagens do planeta destruído, que passam num painel-vídeo ligado ao exterior 
via satélite.
Imersa num abismo de dor e tristeza, sentindo o peso de uma infinita solidão, Maya 
procura na dança a expressão da individualidade do seu corpo.

 Passado algum tempo, levada pela sua imensa melancolia, ela pede a Raper que 
lhe fale de uma obra épica de amor, um grandioso poema que cante a memória de todas 
as coisas.
Raper mergulha então na sua fabulosa memória mecânica e fala-lhe de “Os Lusíadas”, 
o cósmico poema de amor que canta a aventura de um povo que descobriu a Terra, 
e também do seu autor, Luís Vaz de Camões, o príncipe dos poetas que na gélida 
indiferença e na pobreza, criou aos Lusitanos uma existência eterna.
Entusiasmada, Maya pede-lhe para ouvir o poema, pedido a que ele acede, viajando no 
tempo e transportando desde o século XVI, coros dionisíacos que ecoam pelo abrigo 
cantando o “Peito Ilustre Lusitano”, o poema de amor saudoso que redimiu os crimes 
dos portugueses. Sem este poema, deduz Raper, Portugal seria um miserável corpo 
feito de carne e apetites.
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Conhecedor do profundo significado mitológico desta obra, Raper vai compondo sons 
para cada Canto do poema, fazendo corresponder a cada uma das partes, uma etapa da 
história do mundo, desde o nascimento às trevas.
O corpo de Maya vai-se libertando progressivamente, buscando na dança o sentido 
profundo de toda aquela memória colectiva. O seu bailado solitário e universal 
prossegue, até que os seus últimos movimentos se fundem no silêncio de morte das 
imagens do planeta destruído, enquanto a cósmica dor camoniana vai chegando ao fim…

 Este projecto fílmico de invulgar originalidade, ilustra de forma exemplar 
todos os princípios estéticos do cinema sonhado por Sério Fernandes.
Nele, o corpo de Maya, eleito à condição de corpo universal, é também a metáfora 
perfeita de um cinema que ambiciona a total espiritualização do seu próprio 
movimento, perseguindo a manifestação do seu significado mais intenso e mais íntimo.
Na verdade, se o movimento constitui a base da especificidade artística do cinema, 
então o corpo de Maya, enclausurado e infinitamente só, dançando um poema que canta 
a epopeia da descoberta do mundo, ascendendo pelo seu bailado saudoso à condição 
de corpo universal, que evoca a memória de todos os corpos, de todas as coisas, 
simboliza também um cinema que aspira à completa sublimação do seu próprio movimento, 
emancipando-o da vulgaridade e da acidentalidade insignificante; conferindo-lhe 
uma dimensão Artística e poética: um cinema que aspira a ser dança universal!

 Mais uma vez, esta visão encontra no Quadro Artístico Cinematográfico, a 
síntese perfeita dos seus princípios orientadores, consistindo a planificação deste 
projecto num único Quadro com a duração de 6 horas, onde todos os planos espaciais 
e todas as dimensões temporais se encontram objectiva e subjectivamente no espaço 
fílmico, quer através da encenação e da cenografia, quer através da poesia e da 
música, numa abordagem à realização cinematográfica indiferente a qualquer pressão 
comercial ou comunicacional e que faz da contenção e da simplicidade as ferramentas 
artísticas através das quais a imagem se depura de tudo o que é acessório, de tudo 
o que é “ruído”.

 A elaboração deste projecto resultou mais uma vez de uma intensa investigação, 
a partir da qual Sério Fernandes tomou contacto com “tudo” o que até à altura se 
tinha escrito sobre o poema épico, (Xavier Coutinho, Jacinto Prado Coelho, Garrett, 
Jorge de Sena, etc…), tendo ficado com a clara ideia de que todo o poema estava 
cifrado, tal como Jorge de Sena,(e outros) o haviam já descoberto e afirmado.
Aproveitando os seus anteriores contactos com a IBM, da qual se bem se lembram, 
tinha já recusado um convite de trabalho após a conclusão do seu curso na Escola 
de Electromecânica, Sério solicitou e manteve uma reunião com os responsáveis 
técnicos da empresa em Portugal em que, sem nunca ter mencionado “Os Lusíadas”, 
quis saber quais as possibilidades de se introduzir num computador um poema épico 
para, através da sua análise informática, conseguir retirar conclusões objectivas 
respeitantes à sua estrutura artística. Em resposta a esta pergunta, foi-lhe 
dito pelos engenheiros da IBM que tal desiderato era impossível, face ao estado 
embrionário da inteligência artificial objectiva naquela época.
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 Anos mais tarde, tendo tomado conhecimento de uma análise informática ao 
poema de Camões, levada a cabo pela Faculdade de Letras em conjunto com o núcleo de 
computação electrónica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sério solicitou 
nova reunião com os responsáveis da IBM, na qual lhes deu conhecimento deste estudo, 
revelando também ter sido esse o poema no qual cogitava aquando do seu primeiro 
encontro.
Algum tempo passado, a IBM informou-o que o trabalho realizado no Brasil, se tinha 
centrado apenas ao nível da análise estatística. Também a escolha da actriz/
bailarina para este projecto surge associada a uma estória interessante, que 
tentaremos resumir:
Décio de Carvalho, organizador da primeira emissão pirata de televisão em Portugal, 
era também o director da DCL Videocenter, empresa pioneira ao nível da produção 
em vídeo e dos videoclubes no nosso país, quando Sério lhe falou no projecto “Os 
Lusíadas” e de Maya Plisetskaya, à época uma das mais reputadas bailarinas russas. 
Enquanto director desta empresa, que mantinha assíduas relações comerciais com a 
Bei Film, Décio comprava filmes no estrangeiro, transferindo-os posteriormente por 
telecinema para abastecer os videoclubes.
Quando Sério lhe confidenciou o seu interesse em contar com a bailarina russa, 
para protagonista deste projecto, Décio prontificou-se de imediato a fazer chegar 
o argumento até ela, aproveitando os contactos privilegiados que tinha na antiga 
União Soviética, fruto da sua actividade empresarial.
Um destes contactos era o próprio ministro da cultura soviético, figura importantíssima 
neste processo, pois foi precisamente por seu intermédio que o argumento, entretanto 
traduzido para inglês, acabou por chegar às mãos de Maya.
Ela ficou encantada com o projecto, especialmente pelo facto de nunca ter dançado 
um poema (para mais um poema épico) e aceitou de imediato o convite.
No entanto, a não concretização do filme, cujos motivos exploraremos um pouco mais 
adiante, acabou por adiar o seu sonho de dançar poesia.
Foi apenas alguns anos mais tarde, após ter assumido a direcção do Ballet Real 
de Estocolmo, que Maya Plisetskaya se aproximou da concretização desse sonho, ao 
coreografar e dançar a prosa poética de Tchekhov, na adaptação para bailado de “A 
Gaivota”. 

 Outro dos aspectos ilustrativos do grande rigor que caracterizou a preparação 
deste projecto, tem a ver com a escolha do grupo coral que iria cantar o poema 
épico.
O português do Brasil é, grosso modo, o português como era falado no século XVI, 
sendo no nordeste do país que esta característica se revela de forma mais nítida.
Ciente deste facto, Sério ia constituir um grupo coral numa cidade do interior 
(Pernambuco), com o objectivo de aproveitar as similaridades eufónicas com o 
português do século XVI.
Durante este período, Sério estava também a trabalhar com o padre Xavier Coutinho, 
eminente camonista que defendia a existência de 5 versões originais do poema, no 
sentido de em conjunto chegarem a uma versão única.
Esta versão única, bem como o português nordestino, seriam factores concomitantes no 
favorecimento da criação de uma síntese, a mais aproximada possível à musicalidade 
e conteúdo lírico originais de “Os Lusíadas”.
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 Resumido que está este original projecto de adaptação cinematográfica de “Os 
Lusíadas”, chegou a altura de nos debruçarmos sobre os motivos subjacentes à sua 
não concretização, os quais, tal como já tinha sucedido no projecto original de 
“Coéforas”, se encontram ligados à recusa do seu financiamento por parte do IPC, a 
cujo concurso foi apresentado consecutivamente de 1984 a 1988.
Sem nos querermos alongar demasiado sobre este tópico, que manifestamente se 
desvia do fulcro deste trabalho, começaremos por constatar que é o próprio cerne 
da expressão artística, ou seja, a sua liberdade, que realmente é posto em causa, 
sempre que esta se encontra dependente do apoio institucional.
Esta questão é muito importante no cinema, uma arte que devido à sua especificidade 
técnica, se encontra particularmente vulnerável às pressões comerciais da indústria, 
tantas vezes personificadas na figura do produtor, ou então a uma série de obstáculos 
de índole política e burocrática, quando o seu financiamento depende de um organismo 
estatal.

 Cingindo a nossa reflexão a este segundo caso, que é o do cinema português, 
facilmente percebemos que a atribuição de subsídios dependerá inevitavelmente de 
critérios, cuja definição reflectirá sempre em última análise, as idiossincrasias 
e interesses estabelecidos pelo equilíbrio das forças que sustêm uma estrutura de 
poder.
E que conclusão será lícito tirar-se quando, um realizador e produtor de indiscutível 
credibilidade, cumprindo esses mesmos critérios, vê gorar-se sistematicamente a 
possibilidade de concretização dos seus projectos, sob pretextos carentes de 
fundamento jurídico?

 Deixamos aqui a pergunta para quem a quiser e souber responder, acrescentando 
apenas, e regressando agora ao âmbito deste trabalho, que talvez tenha sido 
precisamente a aguda consciência das limitações e vícios, associados à produção 
cinematográfica (proporcionada quer pela sua experiência de realizador comercial, 
quer pelo envio de projectos para financiamento), um dos factores que mais motivaram 
Sério Fernandes na procura de um cinema capaz de conservar a sua integridade 
Artística, um cinema cujo espírito se manifestaria na escola do Porto e no Quadro 
Artístico Cinematográfico.
Talvez tenha sido até essa mesma integridade Artística, que levou Sério Fernandes 
a recusar a redução de “Os Lusíadas” de 6 para 2 horas, proposta em reunião pelo 
presidente do IPC, Luís Salgado de Matos, como forma de facilitar a viabilização 
do financiamento do projecto.
Pouco tempo passado, e perante a morte do padre Xavier Coutinho, foi o próprio Sério 
Fernandes a dar como encerrado não só este projecto, como também todo o capítulo 
de pedidos de financiamento ao IPC. 
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 Para além de “Coéforas” e “Os Lusíadas”, a Bei Fim estabeleceu também 
contactos não oficiais com o IPC e outras entidades, para a produção de projectos 
como: “A Passagem do Nordeste”, filme sobre a pioneira travessia do estreito de 
Bering pelo navegador português David Melgueiro, “O Rio das Amazonas”, projecto 
em autoria conjunta com Luís Torres Fontes cujas rodagens na selva estavam já 
concluídas, restando filmar uma parte ficcional em estúdio; e também o insólito 
“Ulisses”, uma película na qual Sério se propunha filmar página a página a obra-
prima de Joyce! 
No que diz respeito a este assunto, resta apenas acrescentar que, há mais de 25 
anos Sério Fernandes jurou nunca mais subir as escadas do IPC, promessa que foi 
mantida até hoje…

 Mas deixemos agora definitivamente de parte estas questões prosaicas, para 
nos voltarmos a concentrar na essência poética e instintiva de um tempo vivido sob 
o signo da aventura e da entrega incondicional à Vida, um tempo em que os projectos 
e as colaborações artísticas resultaram da partilha de um impoluto entusiasmo, cuja 
única motivação residia na comunhão de uma energia criativa e libertadora, que mais 
não é do que a própria celebração da existência feita Arte.
A profundíssima espiritualidade que exala desta atitude, desafia-nos pois a encarar 
a Arte como a própria centelha divina existente nos seres humanos, uma chama mágica 
e purificadora que consome e ilumina todos os que temerariamente se entregam ao 
mistério de Existir, uma águia cósmica e poética que se eleva sobre os bafientos 
corredores do poder, onde as burocracias institucionalizadas se encontram ao 
serviço das vaidades fúteis e das ambições mesquinhas.    

 Foi esta mesma visão, onde a Vida dá corpo à Arte e a Arte sacraliza a Vida, 
que presidiu à criação da “Sociedade Artística Sol Negro e Luva”, uma meteórica 
associação de artistas portuenses, da qual fizeram parte Sério Fernandes (cineasta), 
Gilberto Lascarys (escritor), Rufini F. (actor) e Isabel Bramão (bailarina).
O arranque da actividade Artística deste grupo heterogéneo e multidisciplinar, que 
contou também com a participação pontual de outros criadores, entre os quais o 
pintor Ícaro, ficou registado numa fotografia, (de que infelizmente não dispomos), 
na qual os membros mascarados do núcleo fundador, posaram para a objectiva de Luís 
Torres Fontes, em frente à porta da “Adega do Olho”, uma típica tasca portuense 
situada na Travessa da Rua das Flores.
Como qualquer associação Artística, isto é, como qualquer associação espontânea 
congregada em torno de um desejo de expressão livre e descomprometida, de quaisquer 
interesses sectários, corporativos, economicistas ou de auto-promoção, que natural 
e instintivamente se distancia e emancipa, de todos os condicionalismos ditados 
pelas restrições, vícios e ambições terrenas que governam os obscuros jogos 
institucionais do poder, o “Sol Negro” nasceu de um grito! 
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Neste grito, cujo corpo tomou forma nas palavras do manifesto lançado e lido aos 
berros, do cimo da varanda das Galerias Palladium, (emblemático edifício da Rua de 
Santa Catarina), e cujo eco vibrou num conjunto de singulares eventos artísticos, 
estava contida toda a energia de um espírito que não se esgotou na efemeridade do 
“Sol Negro”; um espírito que perdurou através do exemplo inspirador do resistente 
Sério Fernandes, para mais tarde frutificar na pureza e integridade que caracterizam 
os relacionamentos, colaborações e actividades da denominada escola do Porto.
Um dos eventos promovidos por esta peculiar Associação Artística, foi um conjunto 
de acções realizadas sob o título “Nascimento do Sol Negro no Douro”, entre as 
quais se incluiram: uma performance teatral de Rufino F. nas grades do parapeito da 
ponte Luiz I; um fogo de artifício que incendiou um Sol Negro sobre o rio, ficando 
este e a cidade envoltos em chamas; e a instalação de um altar dionisíaco nas Caves 
Sandeman, concretizada po Sério Fernandes durante uma celebração do “Sol Negro”, 
na qual Gilberto Lascarys proferiu um extraordinário discurso sobre Pascoaes.
A instalação deste altar dionisíaco, cujo sacrário e evangelho eram respectivamente, 
o quadro “Cisnes Negros” de Manuel d’Assumpção e o manuscrito original do “Regresso 
ao Paraíso” de Pascoaes, está aliás associada a uma estória muito interessante e 
bem ilustrativa, do espírito de aventura e da fortíssima ligação à pintura, que 
caracterizaram este período da vida de Sério Fernandes.

 O quadro que despertou o espanto de Sério Fernandes foi precisamente “Cisnes 
Negros”, a obra-prima com que Manuel d’Assumpção ganhou a Bienal de Veneza, ofertada 
ao sobrinho de Pascoaes pelo próprio pintor que, tal como Sério, tinha ido bater à 
porta da casa do poeta.
Algum tempo passado sobre esta primeira visita a Pascoaes, a extrema confiança 
que Dona Amélia depositava em Sério, possibilitou a deslocação deste quadro e do 
manuscrito original de “Regresso ao Paraíso” para as Caves Sandeman.
Do conjunto de acções “Nascimento do Sol negro no Douro” e do próprio quadro “Cisnes 
Negros”, resultariam duas curtas-metragens homónimas da autoria de Sério Fernandes.
 
 Estes dois filmes nos quais Sério filma as performances do “Sol Negro” e, no 
caso de “Cisnes Negros”, a própria pintura de Manuel d’Assumpção, são representativos 
de um conjunto de curtas-metragens que desafiam as classificações convencionais, 
através de uma ambiguidade entre a ficção e o documentário, que explora as relações 
do cinema com todas as formas de expressão artística; uma abordagem cuja síntese se 
concretizaria no Quadro Artístico Cinematográfico, e que neste período se traduziu, 
entre outras obras, nas originais curtas-metragens “A Entrada de Cristo no Porto 
em 1989” e “Clamor em Emanações Luminosas na Torre dos Clérigos”, filme que inclui 
um belíssimo poema escrito pelo encenador Roberto Merino.

“Um dia, antes do “Sol Negro” uns tempos, vou sozinho bater à porta 
de Pascoaes, para conhecer a casa e o chão do poeta. Bato à porta, 
(aquilo estava em muito mau estado), e apareceu a Dona Amélia, que 

é sobrinha dele. Eu disse-lhe que tinha uma grande paixão pelo 
Teixeira de Pascoaes e que gostava de conhecer a sua casa. Ela foi 

muito simpática e mandou-me entrar… De repente, entro na sala e 
vejo um quadro de um pintor por quem eu já tinha uma paixão total 
e absoluta, que é o nosso Manuel d’Assumpção. Um pintor que eu já 

tinha como um dos maiores, senão o maior pintor português de todos 
os tempos.” (Sério Fernandes).
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 Outro dos eventos promovidos pelo “Sol Negro” foi o “Concílio de Arte na Casa 
D. Hugo”, uma celebração Artística cuja inauguração ficou marcada pela sublime 
interpretação de Schubert, protagonizada pelo tenor Mário Anacleto, e que contou 
também com um conjunto de instalações nas quais Sério Fernandes, fazendo uso das 
suas pinturas e esculturas, encenou uma uma série de altares, que distribuiu pelas 
várias divisões desse espaço nobre da freguesia da Sé. 
A conferência com o filósofo Joaquim von Haffe Perez, prevista para o encerramento 
deste “Concílio de Arte”, acabou por não se realizar devido à falta de assistência…

 Apesar de todo o entusiasmo que presidiu à sua fundação, a energia deste 
“Sol Negro” foi-se esgotando à medida que os eventos se iam sucedendo, e os seus 
elementos o iam abandonando…
Mas se o corpo de qualquer associação congregada em torno de um sonho indefinível, 
está condenado à efemeridade, o mesmo não poderá ser dito relativamente à profunda 
marca deixada, pela partilha das vivências que o procuraram concretizar.
Talvez tenha sido por esta razão que o último evento do “Sol negro”, no qual 
Sério Fernandes já se encontrava completamente sozinho, se intitulou “Morte e 
Ressurreição do Sol Negro”.
Nesta acção artística que combinou a instalação e a performance, Sério encenou 
um velório no bar “Meia Cave”, em dos espaços mais emblemáticos da vida nocturna 
portuense nos anos 80 e 90.
À meia-noite, com as velas acesas junto ao caixão, Sério percorreu todo o bar, vestindo 
o hábito do “Sol Negro” e tocando uma sineta, enquanto bradava “Ressurreição!”, 
de seguida, saiu para a Praça da Ribeira com uma vela acesa, desceu as Escadas da 
Raínha e depositou o hábito que vestia no rio Douro.
Estava assim concluido o ritual de Ressurreição de Sério Fernandes, no espírito do 
“Sol Negro”…

 Esta derradeira acção Artística do “Sol Negro”, solitariamente  levada a 
cabo por Sério Fernandes, simboliza exemplarmente o espírito de renovação, que 
caracterizou este período da sua vida.

 
 Durante os anos 80, Sério emancipa-se de todos os condicionalismos inerentes 
à sua actividade de publicitário, elevando a sua relação com as diversas formas de 
expressão artística, (que a publicidade lhe tinha proporcionado), a um plano de 
profunda espiritualidade, procurando a sua recompensa na própria Liberdade do acto 
de criação.

“Quando eu digo que o espaço está todo preenchido, isso funciona 
como os vasos comunicantes: sobes de um lado, desces do outro, 
não é? Portanto, quando eu começo a reduzir a minha actividade 

comercial, que era esgotante, naturalmente o outro lado subiu… Eu 
diria, o meu lado espiritual… (…) Quando eu começo a baixar a minha 
intensidade de corpo, o meu lado apolíneo, naturalmente o meu lado 

dionisíaco subiu… Depois na Escola explodi!” (Sério Fernandes).
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Um dos exemplos mais interessantes desta transformação, (para além do progressivo 
abandono da fotografia e do cinema comerciais), é o abandono das artes gráficas, 
área na qual, ao nível da publicidade, realizou trabalhos para as maiores companhias 
do país, (das quais destacamos a primeira monografia da Soares da Costa, e as 
campanhas da Sepsa), em detrimento de uma titânica actividade no campo das artes 
plásticas, que durante alguns anos o absorveu por completo. 
Na origem do autêntico transe criativo que tomou conta de Sério Fernandes, e que o 
levou a desenhar, esculpir e pintar desenfreadamente, esteve um acontecimento que, 
pela singularidade das circunstâncias que o despoletaram, apenas pode ser apelidado 
de mágico…

 

“E foi nessa altura, (já não estou bem a ver qual era o ano), que eu 
estava em Paris, e por uma sorte, daquelas sortes que acontecem na 
vida de uma pessoa, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque entrou 

em obras. E portanto, enquanto as obras demoravam, eles depositaram 
todo o seu espólio, (especialmente o Pollock), em Paris, no Centro 

Georges Pompidou. Foi uma coincidência! Não é que eu vejo toda a 
obra do Pollock em Paris?!... Bom, passei-me completamente! Lembro-
me que fiquei completamente… Nem sei qual era o meu estado… Lembro-
me que deambulava pelo Centro Georges Pompidou, e até os seguranças 

começaram a olhar para mim! Pensavam que eu ia fazer algum ataque 
terrorista! (…) Eu entrei muito na cena do Pollock, (que aliás eu já 

conhecia, tal como toda essa fase dos abstraccionistas americanos, 
do Kooning, do Gorky, etc…), só que, no caso do Pollock, tive a obra 

dele ali à minha frente… Toda  a obra! Foi um momento único. (…) 
E é extraordinário, (porque o Pollock como todos os artistas teve 

uma trajectória, e eu estudei-a exactamente), que o quadro onde ele 
atinje o zénite da sua estrutura abstracta, chamemos-lhe assim, é do 

ano em que eu nasci, 46.” (Sério Fernandes).

Figura 2 – Pintura de Sério Fernandes onde é bem 
notória a influência de Jackson Pollock.
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 O período durante o qual Sério se dedicou à pintura e à escultura, foi marcado 
por um intenso espírito de descoberta e entrega à Vida, cujo reflexo se encontra 
na cósmica abstracção dos seus quadros, mas sobretudo nas inúmeras pedras e seixos 
que trazia da praia para pintar, juntamente com folhas, pedaços de madeira e outros 
inusitados objectos.
Embriagado pelo êxtase criativo de um tempo mágico e poético, Sério procura pintar  
a própria Vida, sacralizando-a pela Arte, elevando-a a uma dimensão estética, 
procurando o seu sentido mais íntimo e universal…

 A rodagem de “Cisnes Negros” remata este período, de prolífica produção ao 
nível da pintura.

 Para além das instalações que montou na Casa D. Hugo, aquando do Concílio do 
“Sol Negro”, Sério apenas expôs as suas obras em duas outras ocasiões: a primeira, 
na Galeria de Arte Portuguesa, (localizada no Shopping Brasília), onde expôs os 
seus azulejos numa instalação motivada pelo filme “Odisseus”; a outra, anos mais 
tarde, na casa do seu amigo e ex-aluno, Cristiano Pereira.
Actualmente, e de há vários anos a esta parte, Sério tem por hábito ofertar as suas 
pinturas e esculturas, por ocasião dos aniversários dos seus amigos.

 Um dos aspectos mais interessantes relacionados com a pintura de Sério 
Fernandes, tem a ver com a própria base utilizada para grande parte das suas obras.

“Eu não posso quantificar o tempo… Não posso! Não sei se foram 2 
ou 3 anos, não sei… Sei que foi um período extraordinário. Ainda 

hoje quando olho para aquilo, eu nem acredito! Da mesma forma que, 
quando olho para as curtas-metragens dessa altura, eu não acredito 

que tivesse feito aquilo. Vim completamente fascinado de Paris, 
e isso foi a pedra de toque que me levou a, durante uns anos, ter 

feito o que fiz… E outras coisas, como a escultura… Também fiz 
escultura. Eu fiquei nitidamente em Estado de Arte. Estado de Arte! 

Trouxe muitas coisas da praia, madeiras, pedras, seixos… Pintava 
tudo! Pintei isso tudo…folhas de árvore, etc… Foi uma orgia! (…) E 
lembro-me perfeitamente de as pessoas virem aqui ao meu estúdio e 

pedirem-me… E eu podia ter repetido aquilo quantas vezes quisesse, 
(eu sabia fazer aquilo), mas nunca repeti! Nunca fiz nenhum trabalho 

repetitivo. Sempre na descoberta! Sempre na descoberta! (…) Fiz 
coisas extraordinárias em vidro, por exemplo, com técnicas que 

eu próprio descobri. (…) E eu podia ter feito daquilo um negócio… 
Fazer aquilo em série para vender. Mas não, foi uma fase Artística. 

Artística mesmo!” (Sério Fernandes).

“Todos os meus amigos, sem excepção, têm pintura e escultura minha.” 
(Sério Fernandes).
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 Esta utilização das madeiras saidas dos gabinetes da Bei Film, possibilitada 
pela desaceleração da actividade comercial da produtora, é também exemplarmente 
simbólica, da profunda transformação pessoal que marcou os anos 80 na vida de Sério 
Fernandes.
Na verdade, se a viagem interior do Artista tem como destino último o regresso 
a si próprio, e se este regresso não representa mais do que um vislumbre do 
significado profundo do seu momento presente, através da aceitação e compreensão 
das circunstâncias e decisões do passado, à quais a sua acção atribui um sentido, 
projectando o futuro, então a decisão de pintar sobre as madeiras da Bei simboliza 
precisamente, a sublimação de um passado ligado à publicidade e ao cinema comercial, 
a espiritualização do próprio corpo da produtora, o início de um novo ciclo, 
construído sobre as consequências e decisões resultantes, da produção de “O Chico 
Fininho”.

 Mas, para além deste curioso aproveitamento das madeiras, como base da pintura 
de Sério Fernandes, também o espólio fílmico da Bei seria sublimado, revisitado e 
redimensionado esteticamente, através da montagem do épico de 24 horas, “Odisseus”. 
O arranque deste projecto, que mais não é do que um novo olhar sobre o material 
fílmico da Bei Film, foi despoletado por duas observações que ficaram gravadas na 
memória de Sério Fernandes.

 A primeira aconteceu quando, numa noite, durante a montagem de um filme em 
Lisboa, a montadora Clara Dias Bérrio se virou para ele e disse: “Sério, o melhor 
vai para o lixo!”; a segunda ocorreu anos mais tarde, quando Miguel Liebermann, 
após visionar os filmes em 35 mm da Bei, com vista à utilização de algumas imagens 
em “Porto State of Art”, desabafou: “Sério, na Bei Film está todo o cinema!”.
Foram estas duas opiniões que despertaram a curiosidade artística de Sério Fernandes 
para a produção de “Odisseus”, um filme de 24 horas em 35 mm, construído com base 
no material rejeitado da Bei, e no aproveitamento, (motivado por razões puramente 
estéticas), de toda a gama de películas auxiliares usadas até à obtenção da cópia 
sincrona, que convencionalmente nunca aparecem na versão final de um filme.

 “Porto State of Art”, película na qual Sério Fernandes assinou a produção, é 
outra das obras importantes associadas à actividade da Bei Film neste período.
A estória deste filme começou um ano antes do início da sua produção, quando Décio 
de Carvalho promoveu o encontro entre Sério e o jovem realizador lisboeta Miguel 
Liebermann, solicitando-lhes a escrita de um argumento.

“Nós tínhamos aqui um estúdio completamente insonorizado, mas 
entretanto houve lá um incêndio… Foi um problema tremendo… E tinha 

lá atrás umas divisórias, umas coisas… Para tornar aquilo mais amplo 
lá para trás, (uma vez que eu tinha começado a desmontar isto, e 
já não precisava tanto dos gabinetes), mandei tirar aquilo tudo, 

aqueles vidros e aquelas madeiras todas. E foi exactamente nessas 
madeiras, que sairam das divisórias da Bei Film e do estúdio, 

que eu pintei. (…) A minha pintura tem como base, (embora depois 
tivesse usado papel, cartão, azulejo e outras coisas), esse espólio 
de madeira que saiu das divisórias da Bei Film, e que eu na altura 

mandei desmontar.” (Sério Fernandes).
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 Deste encontro resultou “Arte para os Deuses”, um projecto que foi enviado 
a concurso do IPC como primeira obra de Liebermann, mas cujo financiamento foi 
recusado.
Esta vicissitude não desmotivou o jovem realizador que, um ano depois, abordou 
Sério Fernandes com a proposta de um novo projecto, “Porto State of Art”, um filme 
que acabou por contar com o apoio da Sandeman, e da casa mãe Seagram, na aquisição 
de equipamentos topo de gama de efeitos especiais, inexistentes em Portugal.
O apoio destas marcas, retribuído por Sério Fernandes através da rodagem gratuita 
de um filme, estendia-se também às exibições que estavam previstas em paredes de 
diversas cidades mundiais, e que acabaram por não acontecer, em grande parte devido 
ao grande desgaste provocado pela estreia de “Porto State of Art” no Porto.
Foi a própria Câmara Municipal da cidade, que após a sua conclusão disponibilizou 
o Teatro Municipal Rivoli para essa memorável estreia, na qual uma gigantesca 
instalação multimédia com mais de 100 monitores, e uma instalação de som quadrifónica, 
(respectivamente montadas por Sério Fernandes e Quico Serrano), debitaram as 
imagens e os sons desse filme sobre um dia do Porto, visto pelos olhos da Arte…

 Se é verdade que estes dois filmes, (“Odisseus” e “Porto State of Art”), revelam 
importantes afinidades, (aspecto que não será indiferente à contemporaneidade da sua 
produção: “Odisseus” estreia em 1987 e “Porto State of Art” em 1988), que se traduzem 
designadamente na partilha de uma visão cósmica da cidade, cinematograficamente 
traduzida no experimentalismo gráfico e narrativo que caracteriza as suas imagens, 
não é menos verdade que, a mera singularidade da escala épica de “Odisseus”, (24 
horas em 35 mm), é suficiente para o colocar num plano completamente à parte, 
relativamente a qualquer outra produção fílmica.

 “Odisseus”, filme de montagem cujas origens se encontram no insólito projecto 
“Ulisses”, divide-se estruturalmente em duas partes:

 A primeira, Apolínea, é constituída por 48 bobinas com duração aproximada de 
20 minutos cada. A sua projecção tem início às 8 horas da manhã, prolongando-se até 
às 2 horas da manhã do dia seguinte. As 18 horas desta parte Apolínea (ou Corpo do 
Filme), correspondem às 18 horas da acção, e aos 18 capítulos, do romance “Ulisses” 
de James Joyce, bem como aos 18 Cantos da “Odisseia” de Homero.

 A segunda parte de “Odisseus”, Dionisíaca, tem a duração de 6 horas, que 
coincidem com a duração da leitura integral de “Os Lusíadas”, duração essa que, se 
bem se lembram, tinha sido rigorosamente testada por Sério Fernandes, aquando da 
preparação do projecto fílmico homónimo. Esta parte Dionisíaca, contrariamente à 
primeira que era constituida por 18 horas de material fílmico em diversos tipos de 
película de 35 mm, consistia numa bobina de película transparente, que ao deixar 
passar toda a luz do projector, iluminava completamente o ecrã de luz branca. Esta 
película era projectada das 2 horas da manhã (hora do final da primeira parte), até 
às 8 horas da manhã (hora do início da primeira parte). A bobina Dionisíaca tinha 
cerca de 10 minutos e passava em “pescadinha” no projector durante as 6 horas.
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 Da mesma forma que tinha reaproveitado as divisórias da Bei como base da sua 
pintura, Sério Fernandes recupera em “Odisseus” o material fílmico rejeitado ao 
longo de anos de trabalho, realizando desse modo uma viagem por tudo o que tinha 
sobrado de um passado com o qual tinha entrado em ruptura.
“Odisseus” representa então, acima de tudo, a sublimação fílmica de toda a actividade 
comercial da Bei Film, o testemunho Artístico de uma profunda transformação interior 
espelhada no “redimensionamento” estético das imagens desse passado.
Na verdade, se o “Ulisses” de Joyce representa um dia na vida de um publicitário, 
“Odisseus” (original denominação grega do nome de origem latina Ulisses), representa 
um dia com as imagens de um publicitário que se desligou de si próprio e, ao fazê-
lo, projectou-se no seu exterior, entregando-se à aventura de uma nova forma de 
percepção que redireccionou para as imagens do seu passado, transformando-as, dando 
novo significado ao seu corpo…

 Este regresso às imagens do passado fecha o perpétuo ciclo da Criação, a 
interminável aventura do retorno a nós próprios, simbolizada na “Odisseia” pelo 
herói que regressa à sua origem, já completamente transformado pela viagem.
“Odisseus” é pois um filme que, quer pela sua escala épica (que respeita a integridade 
temporal do dia), quer pela sua montagem caleidoscópica (que simbolicamente 
representa, a perpétua transformação cósmica de um ciclo que se repete), reflecte 
sobre a própria dimensão Artística do cinema, elevando poeticamente à máxima 
potência a sua característica mais específica: o registo do movimento.

 É precisamente este movimento perpétuo e universal que “Odisseus” pretende 
evocar cinematograficamente, através de uma visão artística que eleva o cinema à 
condição de bailado cósmico, onde a dimensão fractal do tempo e da realidade se 
revela num dia que representa todos os dias e num filme que é, simultaneamente, a 
Odisseia de Sério Fernandes pelas imagens da Bei Film, bem como a Odisseia de todo 
o cinema… 
Ao construir a narrativa de um dia cinematográfico ideal, com base na justaposição 
simbólica das imagens do espólio da Bei Film, Sério Fernandes usa a própria 
linguagem do cinema, como ferramenta de uma reflexão sobre a sua natureza Artística 
suprema, evocando o grandioso cinema cósmico, através de um filme que aglutina 
poeticamente o interior e o exterior, o particular e o universal, colocando dessa 
forma em evidência, a dimensão fractal do tempo e do espaço, cuja reinvenção 
permanente contém em potência a semente de todas as realidades, concretizando deste 
modo a montagem total do cinema.

 A natureza intrinsecamente abstracta da imagem, que resulta desta concepção 
do Cosmos e da Vida como um filme em construção permanente, é explorada no meta-
filme “Odisseus”, quer através da não-linearidade narrativa, ligada à elevada 
subjectividade das relações entre as imagens, quer através da montagem das películas 
auxiliares e de negativos, aos quais Sério imprime diferentes ritmos de montagem, 
que em projecção se traduzem, em explosões plásticas de total expressionismo 
abstracto.
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 Como filme que procura exprimir a dimensão intemporal do cinema, a acção 
de “Odisseus” desenrola-se num presente absoluto, enquanto tempo que exprime a 
potencialidade de todos os tempos e realidades, convidando o espectador a partilhar 
a viagem interior de um realizador, pelas regiões mais abstractas da sua mente, 
transformando em exterior e universal, a experiência íntima e particular do seu 
criador. 

 Este presente absoluto é por sua vez alcançado, através da coincidência 
simbólica entre o tempo da acção fílmica e o tempo existencial do espectador, o 
que em termos de projecção se traduz, quer por via de um dia específico para a sua 
concretização, quer por meio do absoluto rigor, que faz corresponder cada parte 
deste filme de 24 horas, com o tempo real do dia que decorre.
Assim, a estreia simbólica de “Odisseus” teve lugar em Massarelos, no edifício do 
antigo Frigorífico do Peixe, a 16 de Junho de 1987, (o “Bloomsday”, dia da acção do 
“Ulisses” de Joyce), numa projecção que (dada a impossibilidade técnica da projecção 
integral do filme), se organizou da seguinte forma: da 01:40 horas às 02:20 horas, 
(última bobina da parte Apolínea e primeira bobina da parte Dionisíaca); das 07:40 
horas às 08:20 horas (última bobina da parte Dionisíaca e primeira bobina da parte 
Apolínea).

 O som das partes Apolíneas foi performatizado ao vivo, por Vítor Bilhete e 
José Ernesto Monteiro, numa sala contígua ao espaço onde decorria a projecção (uma 
vez que “Odisseus” foi montado exclusivamente em termos de imagem) e consistia 
num conjunto de 6 sons criados e introduzidos, de acordo com a planificação do 
realizador Sério Fernandes; a saber: som do mar (com seixos que Sério trouxe 
da praia de Francelos), som do exterior da Rua D. Pedro V, som da transmissão 
televisiva desse dia, som da película a passar no projector, leitura de poesia e 
música gravada.
Para além deste conjunto de 6 sons (em total congruência com o espírito e imagens das 
partes Apolíneas), a projecção do filme contou também com a leitura do primeiro e do 
último Canto de “Os Lusíadas”, protagonizada pelo actor Jorge Pinto e introduzida 
na parte Dionisíacas.

 “Odisseus” apenas voltaria a ser projectado em 1998, no âmbito de uma 
homenagem/retrospectiva à obra de Sério Fernandes, promovida pelo Cineclube do 
Porto, aquando da “I Semana do Cinema Lusíada”.
Mais uma vez, condicionalismos de ordem técnica, voltariam a impedir a sua projecção 
integral, que nunca se concretizou…

 No dia 16 de Junho de 1990, exactamente 3 anos volvidos após a estreia 
simbólica do filme, a parte Dionisíaca de “Odisseus” foi embarcada na traineira da 
Afurada “Jonas David” que saiu da Praia dos Insurrectos (lugar icónico da freguesia 
de Massarelos), rumo ao alto mar, onde depois de um breve discurso, Sério Fernandes 
a depositou no oceano.
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 Esta acção carregada de simbolismo e conduzida pouco tempo antes do ingresso 
de Sério Fernandes, na Escola Superior Artística do Porto, encerrou com chave de 
ouro esses 10 anos de intensa transformação pessoal, essa autêntica “Odisseia 
Artística” que os anos 80 representaram na sua vida.
Da mesma forma que Camões redimiu os crimes dos portugueses, ao escrever “Os 
Lusíadas”, também Sério Fernandes redimiu os seus próprios erros, ao sacralizar 
toda a produção da Bei Film, ao sacralizar o próprio cinema…
A oferta da parte Dionisíaca do filme ao oceano, saindo do mesmo local e no mesmo 
dia da sua estreia, simboliza precisamente a consagração cósmica do espírito desses 
10 anos, o espírito de “Odisseus”, que é simultaneamente o espírito do próprio 
cinema e da Bei Film, produtora que, por esta altura, encerrava em definitivo o 
ciclo da sua actividade comercial.

 Com efeito, após os 6 meses, durante os quais as 24 horas do filme foram 
montadas e remontadas por mais de uma vez, Sério vendeu a mítica mesa de montagem 
Schmid de 6 pratos à Nacional Filmes, empresa sediada em lisboa e dirigida pelo seu 
amigo, Bento Galante da Palma.

 A solenidade deste momento ficou registada num outro filme, que nos mostra 
todo o ritual de desmontagem e envio da mesa para Lisboa.

 “Odisseus”, meta-filme que explora, celebra e medita, sobre a relação Artística 
entre o cinema e a Vida, nunca chegou a ser integralmente projectado, garantindo 
desse modo, a unidade perfeita entre o seu espectador e o seu criador, assim se 
afirmando como a absoluta utopia cinematográfica. A própria Vida feita cinema, o 
próprio cinema encarnando a Vida…

 Sonhar a obra é conhecer o seu autor. Conhecer o autor é reconhecer a sua 
Obra…

Após abandonar os estudos em engenharia, Nuno Malheiro iniciou um percurso 
académico e Artístico, indelevelmente

ligado ao cinema e à esteticamente denominada escola do Porto.
Durante os últimos anos tem-se dedicado à poesia, à música e à realização de 

filmes, bem como a diversas colaborações
com realizadores e Artistas do Porto, em especial Sério Fernandes. 

A sua última longa-metragem, “Lusitânia”, é parte integrante da sua tese de 
doutoramento em Estudos Artísticos, para a 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
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