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A ESCOLA DO
PORTO
Uma apresentação

Figura 1 – Fotografia de Sério Fernandes tirada em Alcácer Quibir, 
durante uma rodagem com os seus alunos.

Nuno Malheiro
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 Quando em 1991, Sério Fernandes aceitou o convite para a docência da disciplina 
de Realização, ao Curso de Cinema e Vídeo da Escola Superior Artística do Porto, 
tinha tomado uma única e firme decisão face a esse novo desafio: nunca mostrar aos 
seus alunos, qualquer um dos muitos publicitários e documentários institucionais, 
que tinha realizado enquanto director da produtora Bei Film.
Esta decisão representava o culminar de um processo de progressivo esvaziamento da 
intensa actividade comercial que tinha marcado os primeiros anos dessa produtora, 
em detrimento da produção de projectos cujo único objectivo era a satisfação de uma 
necessidade de expressão pessoal e artística.

 O início da actividade docente de Sério Fernandes foi, portanto, marcado por 
uma enorme abertura a novas propostas estéticas que se harmonizassem com a profunda 
procura existencial e criativa que caracterizou esse período da sua vida. Uma 
procura que, em termos de imagem, se consubstanciava num certo desejo de retorno a 
uma pureza primitiva, que a libertasse de todos os constrangimentos ligados à sua 
exploração comercial.

 Como homem do terreno que sempre foi, Sério Fernandes pautou a sua actividade 
como docente por uma orientação prática e criativa, apoiada num discurso enérgico e 
instintivo que sempre sustentou com base na força das suas convicções e na solidez 
do seu percurso.
A prolífica produção fílmica que resultou desta orientação é o aspecto mais tangível 
e comprovador da paixão com que se entregou ao seu papel de professor. 

 A primeira destas produções foi “Viva o Porto”, título que era uma clara 
evocação do filme “Que Viva México!” de Sergei Eisenstein.
A ideia central de “Viva o Porto” consistia em tentar juntar numa única obra uma 
colecção de recriações de vários filmes do pioneiro do cinema português, Aurélio 
da Paz dos Reis. 
Tratava-se pois de um filme colectivo no qual cada uma das recriações era realizada 
por um aluno diferente.

 O impacto que estas opções estéticas e pedagógicas tiveram em Sério Fernandes 
e nos seus alunos foi de tal ordem que este primeiro filme acabaria por influenciar 
decisivamente todo o trabalho que durante os próximos 22 anos desenvolveria enquanto 
professor e realizador.
A inegável importância deste filme merece portanto que sobre ele lancemos uma 
análise mais aprofundada, sem a qual se torna difícil perceber os fundamentos 
teóricos e artísticos que estão na base do que se poderá chamar a escola do Porto.

 Comecemos então por analisar as implicações estéticas decorrentes da recriação 
dos filmes de Aurélio da Paz dos Reis:
A estabilidade ao nível do enquadramento e ponto de vista da câmara, que caracterizava 
o cinema primitivo, enfatizava as suas afinidades com o teatro, a pintura e a 
fotografia.
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Essas afinidades diluíram-se inegavelmente com a invenção da montagem, cujo 
aparecimento está primordialmente ligado à exploração do potencial narrativo das 
imagens-movimento, através do desenvolvimento empírico de uma linguagem que se 
tornou cada vez mais especificamente cinematográfica.
Foi esta primitiva ligação do cinema ao quadro teatral, pictórico ou fotográfico 
que tanto fascinou Sério Fernandes e os seus alunos, na medida em que se aperceberam 
que, ao estabilizarem a câmara, estavam também a reduzir ao essencial o seu papel 
técnico específico enquanto realizadores cinematográficos, o que conceptualmente 
os libertava para a construção de uma imagem que podia explorar de forma muito 
intuitiva o potencial poético das imagens-movimento, através da sua ligação com 
todas as outras formas de expressão artística.
Por via da secundarização da sua dimensão narrativa, a imagem que resulta desta 
abordagem é quase sempre altamente subjectiva e quase sempre convida o espectador 
a um olhar contemplativo.
Podemos então falar de um autêntico Quadro Artístico Cinematográfico, cuja linhagem 
só poderá ser encontrada nas grandes Artes do Silêncio.

 Por outro lado, não nos esqueçamos que este primeiro filme colectivo, produzido 
por Sério Fernandes no âmbito da sua disciplina de Realização, era na realidade um 
filme composto por vários filmes, realizados por outros tantos alunos, o que só 
foi possibilitado por, na prática, esse tal Quadro Artístico Cinematográfico ser 
um plano-sequência.
Esta coincidência, ou melhor, esta igualdade, (1 filme = 1 Quadro = 1 realizador), 
teve importantes repercussões no método pedagógico desenvolvido por Sério Fernandes, 
método esse que, por sua vez, é também indissociável da sua concepção dionisíaca 
da criação e prática artísticas.
Na verdade, os mais de 100 filmes que produziu e orientou enquanto professor, 
obedeceram todos à mesma matriz estética que emergiu desta experiência inicial e 
cujos vectores fundamentais são, como já vimos, o Quadro Artístico Cinematográfico 
e a realização colectiva.

 Um dos aspectos essenciais associados à produção destes filmes colectivos, 
é a procura de uma unidade poética e conceptual, construída com base nas diversas 
sensibilidades dos seus realizadores.
Facilmente se conclui que esta unidade só é filmicamente concretizável através de 
uma profunda comunhão artística, partilhada por todos os realizadores, ao longo das 
diversas etapas da produção.
Era precisamente a promoção desta comunhão artística, aquela que Sério Fernandes 
considerava ser a sua principal missão enquanto professor.
Uma missão que sempre procurou desempenhar com base na transmissão de princípios 
éticos sustentados na solidariedade e no respeito, mas principalmente através do 
genuíno afecto e amizade que sempre pautaram a sua relação com os alunos. 
Se entendermos que a unidade conceptual dos filmes colectivos rodados em Quadros 
Artísticos Cinematográficos é completamente dependente da comunhão poética e 
existencial criada entre os seus vários realizadores, podemos conceber a sua 
autoria como pertencente a uma entidade abstracta e espiritual.
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Sério Fernandes designou esta entidade de Coro Trágico, numa clara alusão ao Coro 
Ditirâmbico Dionisíaco, que sabemos ter estado na origem da Tragédia grega.
No entanto, a consolidação deste Coro Trágico, não pode nem deve ser entendida como 
um expediente que possibilitava a concretização destes filmes colectivos, mas antes 
como uma consequência natural de uma intensa actividade criativa multidisciplinar, 
congregada em torno da figura tutelar e carismática do professor.
Esta multidisciplinariedade criativa, cuja síntese estética pode aliás ser encontrada 
no próprio Quadro Artístico Cinematográfico, manifestava-se de forma evidente nas 
exibições destes filmes.
As performances e exposições que quase sempre as acompanhavam, sublinhavam e 
promoviam o seu espírito festivo, e a sua distribuição por diversas instituições, 
contextos e geografias, funcionava como um catalisador de novos projectos e de 
novas ligações artísticas.  
Este fortíssimo dinamismo que teve como mote inicial os filmes colectivos da 
Escola Superior Artística do Porto, desde muito cedo se emancipou desta ligação 
institucional, através de uma imensa teia de colaborações paralelas entre os vários 
realizadores, mas sobretudo como consequência do carácter simultaneamente agregador 
e difuso (porque poético) do Coro Trágico que estava na sua origem.

 O grupo de criadores ligados por laços de grande afectividade, que emergiu desta 
dinâmica, e cuja principal referência artística e filosófica estava indubitavelmente 
personificada no professor Sério Fernandes, ficou conhecido em diversos meios como 
a escola do Porto.

 Os dois textos que se seguem fazem parte de uma trilogia, que pretende 
sintetizar o percurso Artístico do mestre Sério Fernandes, sendo também parte 
integrante de uma tese de doutoramento, orientada pelo professor Sérgio Dias 
Branco.
O texto que completa esta trilogia, (“Porto Porto” – a síntese), será oportunamente 
publicado no site desta revista.

 Figura 2 – O mestre Sério Fernandes com os seus alunos Jaime Ri-
beiro e Miguel Oliveira, durante uma aula no restaurante Baião. 


