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O CHICO FININHO
a ruptura

 

 A profunda religiosidade lusitana, cuja expressão sublime pode ser achada na 
poesia dos nossos cancioneiros populares, é talvez um dos mais perfeitos exemplos 
de síntese harmoniosa entre o espiritualismo semítico e o paganismo ariano.
A este respeito, basta-nos recordar a importância do culto mariano em Portugal 
e a sua óbvia ligação aos cultos da fertilidade feminina, que enfatizavam a 
espiritualidade da mulher através da sua projecção no mundo natural, ou seja, 
através do entendimento da Terra como verdadeira Mãe de toda a vida.
Da mesma forma que a religiosidade pagã projectava cosmicamente a mulher no mundo 
natural, também o urbano Sério Fernandes sempre identificou e sentiu a cidade do 
Porto como uma verdadeira Mãe.
Esta forte conexão espiritual à cidade, talvez tenha sido paradoxalmente possibilitada 
pela sua precoce ligação ao escutismo através do Grupo 8 da Sé.

 

Com efeito, o escutismo moldou o carácter de Sério Fernandes; afastando-o dos 
aspectos mais viciosos da vivência urbana, introduzindo-lhe o gosto pelo teatro 
e pela dança (pauliteiros), e promovendo amizades alicerçadas num convívio sadio…
Mas, de todos os aspectos ligados à experiência do escutismo, o mais importante 
foi sem dúvida, o despertar de uma sensibilidade aguda em relação a tudo o que é 
grandioso e intemporal.

“Eu vivi sempre no centro da cidade do Porto, sempre ali… Eu sou 
urbano rigorosamente a 100% no Porto. Portanto conheço as pedras, 

todas aquelas pedras…” (Sério Fernandes).

“O escutismo foi a grande escola da minha juventude. Deu-me todas as 
ferramentas para eu me potenciar espiritualmente. Eu recebi ali um 

oxigénio que me deu para toda a vida.” (Sério Fernandes).

Nuno Malheiro
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Uma sensibilidade nutrida pela comunhão com a Natureza, que caracterizava os 
inúmeros acampamentos que fez…
Uma sensibilidade espelhada numa visão profunda e espiritual, da cidade onde nasceu 
e cresceu…

 Quem alguma vez percorreu as ruas do Porto, não conseguiu decerto ficar 
indiferente à indescritível aura que transpira da sua humidade granítica, essa 
peculiar contenção que subtilmente insinua os mistérios de uma história sofrida e 
antiga, esculpida no carácter resiliente, franco e fraterno das suas gentes.
No Porto, cada edifício, cada jardim, cada rua, cada estátua, parecem ungidos de 
um silêncio que inspira no transeunte uma reverência autêntica e imprevista.
É este sentimento poético, esta comunhão secreta de uma identidade fortíssima e 
milenar, que tem abraçado e inspirado Sério Fernandes ao longo da sua vida.

 Mas esta cidade foi para ele muito mais que um local de passagem…

 O Porto de Sério Fernandes é uma entidade cósmica, uma Mãe espiritual, um 
organismo giganteo e vivo cujo corpo e alma têm nutrido e acompanhado a sua história 
individual.
O Porto de Sério Fernandes é um caleidoscópio de memórias sentidas, incessantemente 
animadas da esperança que as actualiza e projecta no futuro.
Todas as suas ruas, todos os seus recantos carregados de história trágica, ocultam 
também fragmentos, recordações saudosas da sua vida: a casa dos pais na Rua Nova da 
Alfândega, onde pensa ter sido concebido; a maternidade Júlio Dinis, onde nasceu; 
a igreja de S. Nicolau, onde foi baptizado; a casa dos avós na Travessa do Ferraz, 
onde cresceu mimado pelas tias Ana e Mimi; a escola primária na Rua de S. Miguel; 
as “guerras” dos grupos da Sé, da Vitória, da Ribeira; o Paço Episcopal, o Grupo 8, 
e o livro que recebeu das mãos do bispo D. António; a adolescência passada entre a 
Rua do Almada e a Avenida dos Aliados; a sua agência em Vímara Peres; o escritório 
da Bei na Rodrigues de Freitas… 
É este Porto profundo e pessoal, antigo e eterno, que Sério Fernandes filma 
repetidamente enquanto realizador, e “O Chico Fininho” foi porventura, a sua 
primeira tentativa verdadeiramente Artística de o exprimir por meio do cinema.

 O filme começa precisamente com uma série de planos fixos deste “miolo” 
portuense, que foi a casa da sua infância e juventude.
A ausência de movimento da câmara, a ausência de movimento nos planos, os tipos de 
enquadramento escolhidos, a sua montagem indiferente à narrativa linear; parecem 
uma premonição instintiva, dos princípios estéticos associados ao desenvolvimento 
do Quadro Artístico Cinematográfico…
Assim, quando na música que acompanha esta abertura se ouve, “Saiu decidida para a 
rua / com uma carteira castanha / e o saia casaco escuro”, sentimos ser a própria 
alma da cidade, hierática e feminina, que se aventura no seu “exterior”, no seu 
presente, nesse ano de 1981 que é simultaneamente o da rodagem e o da acção do 
filme.
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 A sequência de montagem que se segue funciona precisamente como uma transição, 
entre a abstracção lírica da abertura, e o registo documental da actualidade. Ela 
começa com um plano geral de uma praça onde se encontra uma equipa de filmagens. 
Este plano geral vai-se fechando progressivamente, através de um zoom sobre a 
figura de um realizador sentado na sua cadeira, (Sério Fernandes). Após este plano 
inicial, mostram-se imagens da azáfama característica à preparação de uma rodagem, 
nas quais é explicitamente focado o nome da empresa responsável pela produção: a 
Bei Film. 

 Na cena contígua, o repórter Luís Pereira de Sousa, (à época uma conhecida 
figura da televisão), conduz uma série de breves entrevistas de rua, com perguntas 
sobre o Chico Fininho.

 Como é o Chico Fininho?

 Onde anda o Chico Fininho?
O registo aparentemente documental destas entrevistas, parece funcionar como um 
atestado de verosimilhança a este personagem, saído da canção homónima de Rui 
Veloso.
Na verdade, se na Avenida dos Aliados e na Praça da Liberdade, as perguntas são 
respondidas por autênticos transeuntes anónimos, já no Shopping Center Brasília a 
pergunta é dirigida a um dos personagens do filme, (o Cenoura).
Esta transição imperceptível entre o documentário e a ficção diz-nos algo importante, 
sobre a abordagem em que o filme assenta: “O Chico Fininho” usa a verosimilhança 
de um personagem ficcional, como ponto de partida para mostrar os locais, a música 
e os rituais a ele associados.

 Outro aspecto importante associado à escolha do Chico Fininho, como personagem 
que serve de fio condutor à narrativa do filme, é o facto de este ser representativo 
de um modo de vida, que se afirma na contemporaneidade da sua produção.
Neste sentido, a procura do Chico Fininho acaba por ser também uma procura pelo 
Portugal de 1981, ou por outras palavras, uma procura pelo sentido da realidade 
presente, feita a partir do retrato das novas formas de sociabilidade que emergiram 
do 25 de Abril.
Por outro lado, a sequência que antecede a cena das entrevistas, ao desmascarar a 
própria máquina de produção do filme, parece querer chamar-nos a atenção para quem 
realmente procura, quem realmente indaga…
Se nos recordarmos que esta sequência começa precisamente com um zoom sobre 
Sério Fernandes, podemos concluir que esta procura do Chico Fininho encerrava um 
significado profundamente pessoal, o que naturalmente nos impele à tentativa de 
estabelecer ligações entre o personagem e o realizador.
Mas para que tal exercício seja possível, vemo-nos na necessidade de primeiro 
meditarmos sobre uma questão fundamental:
Quem era Sério Fernandes em 1981?
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Quando terminou os seus estudos na EMEL, (Escola Militar de Electromecânica de Paço 
de Arcos), Sério Fernandes tinha já decidido que o seu futuro não passaria pela 
electrónica, pelo que acabou por recusar um tentador convite que lhe tinha sido 
endereçado pela IBM.
Tempo antes, o recém-formado electrotécnico, sem qualquer tipo de experiência na 
área da publicidade, candidatou-se e foi admitido, para preencher um lugar nos 
quadros da famosa agência Havas.
A sua juventude, o seu entusiasmo e capacidade de trabalho mas, sobretudo, a grande 
liberdade de pensamento, estimulada pela sadia ligação à Natureza e ao escutismo, 
todos eles contribuíram para a sua meteórica ascensão nessa agência de publicidade. 
Foi efectivamente na Havas, que Sério Fernandes se revelou como um autêntico 
“puro-sangue” nessa área, dirigindo grandes campanhas e atingindo aos 19 anos, o 
prestigiante estatuto de mais jovem chefe de publicidade da agência no mundo.
Foi também por volta desta altura, que Sério Fernandes se iniciou na realização de 
filmes, como autodidacta do Super 8, uma actividade cuja importância no seu futuro 
estava ainda longe de imaginar.

 

 Após uma breve passagem pela OPAL, uma agência de publicidade sediada no 
Porto, que entretanto tinha sido convidado para dirigir, Sério decide assumir o 
risco de criar a sua própria agência:

 O crescimento da actividade comercial da sua agência trouxe como consequência 
a necessidade da produção de filmes, no âmbito das grandes campanhas publicitárias 
que promovia. No entanto, a total ausência de produção cinematográfica no Porto 
dessa época, tornava imperioso o recurso aos serviços de produtoras externas, 
sediadas em Lisboa.
 

“Então tinha duas máquinas, uma Bauer que ainda tenho…A minha filha 
tem-na. Impecável! Muda, sempre trabalhou. Depois comprei uma Kodak. 
Foi uma desgraça! Por ser sonora…Tinha coladeira, projector…Tudo! Eu 

fazia tudo, colava, montava…Aliás, o primeiro filme da Bei foi um 
filme em Super 8. (…) A minha escola de cinema foi o Super 8. Fiz 

sozinho…Filmei, montei, projectei…E fazia sessões, mais familiares e 
para os amigos.” (Sério Fernandes).

“Despedi-me, mesmo com aquele vencimento! Aluguei uma sala em Vímara 
Peres, ali à beira da ponte, naquele edifício, no segundo andar. 

Aluguei essa sala, levei para lá uma secretária, comprei uma máquina 
Olivetti, que está aí avariada, um armário, que ainda está aí… Uma 
cena assim muito simples: uma secretária, um armário, telefone, a 

máquina… E foi assim que eu arranquei com a minha agência…numa sala! 
Depois aquilo foi crescendo até que eu acabei por ocupar todo o 

segundo andar daquele edifício.” (Sério Fernandes).
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 O exclusivo da actividade fotográfica na Bei Film demorou dois a três anos, 
após os quais arrancou a produção cinematográfica.
A empresa, que inicialmente apenas assegurava a produção, (recorrendo a técnicos e 
equipamentos que vinham de Lisboa), foi-se tornando gradualmente autónoma, através 
da progressiva aquisição de equipamentos e da formação de pessoal, como o director 
de fotografia José Ernesto Monteiro, que aprendeu o seu ofício como assistente 
de João Moreira e Elso Roque, durante esse período de arranque da actividade 
cinematográfica.

 Alguns anos após a sua fundação, a Bei Film era portanto, uma produtora 
cinematográfica completamente autónoma em termos de recursos técnicos e humanos, 
com excepção feita para a revelação de película, serviço para o qual continuava a 
necessitar de recorrer a laboratórios externos.

 O sucesso desta produtora foi de tal ordem, que a própria actividade de Sério 
Fernandes como publicitário começou a ficar para segundo plano.
O seu enorme volume de produção, (mais de 100 filmes), sem paralelo no Porto desde 
os longínquos tempos da Invicta Film, dividia-se em quatro grandes sectores: 
longas- metragens; documentários para cinema; documentários industriais e filmes 
institucionais; publicitários/comerciais.

 

“Portanto, eu precisava de fazer um filme, tinha que ir a Lisboa. 
No Porto não havia produção! Tirando a Belarte que fazia aqueles 

filmes da pasta medicinal Couto, o Porto não tinha nada! Eu criei 
a Bei Film, uma produtora, para ter produção aqui no Porto. Nos 

princípios da Bei Film começamos com a fotografia, porque a empresa 
foi feita uma semana antes do 25 de Abril, e é evidente que isso 

atrasou tudo... Isto era fotografia e cinema…Arrancamos com a 
fotografia, aliás tive um excepcional laboratório de fotografia… 
(…) Eu trabalhei com os grandes fotógrafos do Porto dessa época: 

Tavares da Fonseca, o Teófilo Rego, o Fernandes da Alvão, o Aroso, 
o grande Fernando Aroso que ainda está vivo. (…) O cinema veio mais 
tarde, ligeiramente mais tarde… (…) Depois acabei com a fotografia 

comercial, vendi os equipamentos, desfiz o laboratório que foi todo 
para as Belas Artes.” (Sério Fernandes).

“Portanto, fizemos escola! Tínhamos um excelente produtor, o Gil 
Mata, secretários de produção, montador, o Umberto, que formamos 

aqui… O José Ernesto Monteiro, director de fotografia, foi formado 
aqui… Só não tínhamos laboratórios.” Sério Fernandes).
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“Portanto, tudo isto, equipamentos, instalações, pessoal, etc, 
(nós chegamos a ter aqui a funcionar, uma equipa permanente de 15 

pessoas)… E eu era simultaneamente realizador e director da empresa. 
Ah, e ainda tinha a agência de publicidade, porque durante uns 

anos, a Sério ainda se manteve em Vímara Peres e a Bei aqui. Eu 
andava abaixo e acima, acima e abaixo, até que depois juntei tudo. 

E portanto, é evidente, a compra de equipamentos, o pagamento de 
vencimentos, estas coisas todas… Só havia uma forma de se resolver 
isto: a publicidade, que já nessa altura era muito bem paga, e os 

filmes institucionais que fizemos para as grandes companhias deste 
país, principalmente os filmes institucionais. Nós num dado momento, 

3, 4, 5 anos, éramos a maior produtora portuguesa nos filmes 
documentais institucionais.” (Sério Fernandes).

 Figura 1 – Fotografia de um dos estúdios da Bei Film. Sentado, ao 
fundo, consegue ver-se o realizador Sério Fernandes, 

dirigindo a rodagem de um filme publicitário. 
Este crescimento da Bei Film só foi possível, graças ao grande rigor 

empregue por Sério Fernandes no visionamento e planificação 
desses filmes. No entanto, o grande volume de produção necessário 

à manutenção da estrutura empresarial entretanto criada, acabou por 
provocar nele uma saturação face ao conservadorismo e à datagem, que 
caracterizam os filmes publicitários e institucionais, não obstante 

a atitude criativa e inovadora com que procurava 
abordar a sua realização.

“Eu gostava (da realização de publicitários), pela síntese. Aliás, 
o Godard fala nisso, mas ele não sabe…Ele diz que o cinema é uma 

arte pela publicidade. Não! A publicidade jamais será uma arte. A 
publicidade é sempre do domínio da cultura, mas ele queria referir-
se ao poder de síntese da publicidade. Tenho filmes em que eu em 6 

segundos contava uma história… Mas a responsabilidade era tanta que 
eu não podia falhar! Portanto, eu fazia aqueles anúncios muito bem 
feitos mas dentro daqueles parâmetros. (…) Porque não podia sair… 

A publicidade só serve para uma coisa que é vender um produto, 
portanto eu estava ali para vender um produto, ou serviço, ou outra 
coisa qualquer. É evidente que isso começou a mexer comigo…” (Sério 

Fernandes).
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 Quando em 1981 decide avançar para a concretização de “O Chico Fininho”, 
Sério Fernandes era um realizador/empresário que começava a sentir-se um pouco, 
como uma vítima do seu próprio sucesso…
Neste contexto de latente crise pessoal, uma pergunta se impõe: O que significou 
para si a realização deste filme?

 Os primeiros anos após o 25 de Abril de 1974 representaram para Sério 
Fernandes e para muitos portugueses, um período de esperança numa profunda renovação 
política, capaz de gerar as transformações necessárias à criação de uma sociedade 
mais justa, mais livre e mais solidária.
Ao fazer um filme cuja acção se passa em 1981, Sério parece querer fazer um 
ponto da situação relativamente ao cumprimento dessas expectativas, através de 
um retrato não moralista, de uma juventude que encontrava na atitude rebelde do 
Rock, uma identidade e uma forma de reagir, à ansiedade provocada pelo choque entre 
o tradicionalismo católico dos seus pais, e o materialismo consumista que lhe 
tentavam impingir.

 O Chico Fininho é, pois, um personagem representativo de uma juventude 
confusa e marcada pelas contradições de um país atávico, que persegue o ideal de 
desenvolvimento das democracias ocidentais, apoiado numa estrutura social onde o 
conservadorismo e as desigualdades económicas subsistem.
Neste sentido, “O Chico Fininho”é também um olhar sobre o Portugal que emergiu da 
indefinição política e ideológica, que marcou esses primeiros anos.
Por outro lado, a própria escolha do Chico Fininho como personagem principal do 
filme é por si só significativa, de um nível mais pessoal de reflexão.
Na verdade, o Sério Fernandes que se lança em busca do Chico Fininho, parece 
procurar através dele fazer um balanço do seu próprio trajecto e expectativas, 
o que é reforçado pelo ênfase dado no início do filme à sua produtora que, não 
esqueçamos, foi fundada na semana que antecedeu o 25 de Abril…
O que poderá então ter atraído o reputado publicitário/realizador, a esta figura 
representativa de uma juventude apanhada nas contradições de uma sociedade em 
mudança?

 Como já referimos, a juventude de Sério Fernandes foi indelevelmente marcada, 
pela sua ligação ao escutismo.
Foi efectivamente nos seus inúmeros acampamentos que Sério interiorizou os 
valores, nos quais procuraria alicerçar a sua ética comportamental: a camaradagem, 
a solidariedade, o respeito, a amizade; em suma, um sadio humanismo cristão, 
embelezado pela comunhão simultaneamente activa e contemplativa, com a majestosidade 
misteriosa do mundo natural, que plantou no jovem Sério as sementes de um elevado 
ideal, no qual a grandeza e dignidade humanas resultam da consciência do Homem como 
partícula cósmica, ou seja, como parte de um Todo que o contém e responsabiliza, e 
não como centro fechado, egotista e egoísta da exixtência.
Para além disto, a incontestável riqueza espiritual desta vivência, desenvolveu 
no jovem qualidades como a capacidade de trabalho e de concentração, bem como uma 
inteligência cuja vivacidade era inspirada pelo ar impoluto dos espaços abertos.
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Esta límpida disponibilidade mental, proporcionada pela experiência do escutismo, 
dotou Sério Fernandes de uma capacidade de articulação lógica, que lhe permitia 
“absorver” e compreender os mais diversos conteúdos e formas de conhecimento, sem 
prejuízo de um concomitante distanciamento, que lhe estimulava a atitude crítica e 
reflexiva sobre o mundo que o rodeava.
Foi esta concomitância que despertou em Sério Fernandes um precoce posicionamento 
crítico relativamente à validade e natureza do conhecimento científico, aquando da 
sua passagem pela Escola Militar de Electromecânica:

 O sucesso que Sério Fernandes alcançou como publicitário, surge precisamente 
como consequência natural desta desenvoltura de pensamento e deste distanciamento 
analítico, qualidades fundamentais numa actividade que, como sabemos, obedece a 
regras e estratégias bem definidas, e alicerçadas no conhecimento profundo das 
tendências e mentalidades de cada tempo.

No entanto, na altura em que decide criar a sua própria agência de publicidade, 
Sério era apenas um jovem em plena pujança dos sonhos e da vida, um audaz 
empreendedor recém-casado cuja energia e tenra idade o colocavam ainda a salvo de 
qualquer saturação, apenas alguém que lutava por ganhar respeitavelmente a vida, 
numa actividade para a qual tinha já demonstrado aptidões de excelência e que, não 
obstante todas as limitações que lhe eram inerentes, não deixava de exigir uma 
grande dose de criatividade. 

Foi apenas anos mais tarde, já após a criação e consolidação da sua produtora 
cinematográfica, que o peso de todas as restrições criativas da publicidae se 
abateu definitivamente sobre a consciência de Sério Fernandes, desencadeando uma 
vertiginosa procura de liberdade estética, que por sua vez evidenciava um íntimo 
desejo de total expressão artística, cujo aparecimento e inibição tinham sido 
paradoxalmente estimulados pela realização de filmes.
Esta vertiginosa procura de liberdade estética consubstanciou-se na produção do 
“Chico Fininho” e, como qualquer autêntica demanda por Liberdade, trouxe consigo 
um preço a pagar...

“Eu vinha de trás com esta visão e disponibilidade que o escutismo 
me tinha dado, e de repente, mergulho ali naquela coisa, vou 

dissecar a cena toda… Porque eu estudei a electrónica a fundo e 
passei-me completamente com aquilo! Eu não queria aquilo na minha 

vida! Eu até dizia a brincar que não queria ficar nos 300 000 km/s! 
Eu já lá dizia que o espaço era todo preenchido atomicamente, e que 

a velocidade dessas partículas era uma coisa que não tinha nada a 
ver com os 300 000 km/s … Velocidades cósmicas! Eu já tinha intuído 

isso Artisticamente… Portanto, como tive que estudar tecnicamente 
aquela cena toda, como eu fui ao âmago do que naquela altura 

existia, eu comecei também a sublimar aquilo. E dizia para mim, isto 
é ciência, quer dizer, isto é uma coisa que não sai disto…!”

(Sério Fernandes).

“Porque a cultura é uma cena datada, tu fazes a coisa para agora! 
Eu quando realizo um publicitário, não quero vender um produto daqui 

por 10 anos. É uma coisa que vai ser feita agora, para os apetite 
de agora, etc…É por isso que a publicidade é um rolo compressor, as 

coisas fazem-se e ficam logo ultrapassadas.” (Sério Fernandes).
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 Mas como é que esta audácia, cujas consequências ultrapassaram o mero plano 
profissional, se encontra reflectida no filme?

 Quando na cena das entrevistas o repórter consegue finalmente apanhar o 
esquivo Chico Fininho, podemos ver por detrás dos personagens, encostada à parede 
de uma esquina anónima, uma banca de jornais onde as primeiras páginas anunciam 
a morte de Bobby Sands, um activista do IRA recentemente falecido numa prisão 
britânica, em resultado de uma greve de fome.
Este pormenor aparentemente insignificante é no entanto elucidativo, do profundo 
teor político associado à escolha do Chico Fininho para personagem central do 
filme, facto que aliás pode ser inferido através do eloquente perfil, que as 
suas respostas descontraídas permitem traçar: o Chico Fininho é um desempregado 
hedonista, que não acredita numa mudança radical na sociedade, nem nas vantagens 
da integração de Portugal na CEE; o Chico Fininho não liga ao futebol (o “circo”!), 
nem às tripas à moda do Porto (o “pão” dos seus pais!), nem sequer ao andamento da 
campanha eleitoral (política)… 
 Através da escolha deste personagem representativo de uma juventude pobre, ociosa 
e desiludida, que encontra na rebeldia marginal do Rock a sua única verdadeira 
liberdade, a sua única forma de sublimar a revolta contra uma sociedade injusta, 
Sério Fernandes afirma a sua própria revolta, a sua própria desilusão relativamente 
a um país cheio de contradições, onde o idealismo pós-revolucionário tinha 
definhado em mudanças superficiais, que cosmeticamente ocultavam um desinteressante 
conservadorismo de mentalidades e desigualdades… 

 Na verdade, ao fazer um filme que retrata de forma vibrante, poética e não 
moralista, um estilo de vida usualmente associado à marginalidade, Sério Fernandes 
assume uma atitude altamente política, no sentido em que ousa mostrar a vida dos 
“tesos”, dos desacreditados, dos rebeldes desiludidos, em suma, Sério decide dar 
voz àqueles a quem o novo regime “democrático” persiste em recusar o tempo de 
antena…

 Por outro lado, a realização de “O Chico Fininho” representava para Sério 
Fernandes a insurreição contra um aspecto mais pessoal desta “censura encapotada”: 
as limitações estéticas e criativas inerentes à realização de publicitários e 
documentários institucionais.

“Mas esse não era com certeza o meu projecto (publicitários/
institucionais). Aliás, a minha trajectória veio demonstrar isso. 
Porque não cabe na cabeça de ninguém…Não cabe mesmo na cabeça de 

ninguém!... Foi um momento meu, instintivo! Um momento de loucura…
que no meio desta dinâmica toda, no meio desta produtora que 

funcionava muito bem a este nível, (publicidade, etc, etc…), e que 
era muito conceituada, eu por exemplo me lembrasse de fazer o “Chico 
Fininho”. É evidente! Foi uma pedra no charco em todos os aspectos: 

financeiro, ao nível pessoal, etc… Porque mexeu com isto tudo e 
mexeu comigo. Efectivamente, eu com esse filme… Foi um autêntico 

tremor de terra! Depois continuei a fazer publicidade mas nunca nada 
foi igual…” (Sério Fernandes).
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Neste sentido a escolha do Chico Fininho é um autêntico grito dionisíaco, a resolução 
Artística de um paroxismo mudo e pessoal, resultante de uma tensão profunda 
entre forças opostas: o desejo de criar em plena Liberdade e a responsabilidade 
profissional e institucional, que a sua actividade e estatuto lhe exigiam.
Ao realizar “O Chico Fininho”, Sério Fernandes entrava deliberadamente em rota de 
colisão, com os valores e imagem que a sua profissão e posição social representavam 
e serviam, através de um filme sobre um personagem marginal, no qual projectava 
de forma “suicida”, toda a sua revolta contra uma sociedade que tão lucidamente 
conhecia e analisava, mas na qual intimamente desacreditava.
Com este filme, Sério Fernandes procurou efectivamente assumir as suas próprias 
contradições e libertar a sua natureza Artística, através de um personagem 
dionisíaco que é simultaneamente consequência e negação, do Portugal que, (talvez 
involuntariamente), tinha ajudado a construir.
A importância desta atitude, desta decisão, é tanto mais inegável, na medida em 
que simboliza a escolha fundamental, que preside à afirmação de qualquer Artista: 
a escolha entre a liberdade de pensamento e de acção, e a servil e confortável 
transigência à ditadura dos poderes instituídos e dos lugares comuns.
Esta importância é neste caso ainda reforçada, pela gritante actualidade do 
personagem Chico Fininho, e pela persistente dependência mercantilista ou política 
subjacente ao financiamento das obras cinematográficas, um problema que anos mais 
tarde seria transcendido por Sério Fernandes, através do aprimoramento estético do 
Quadro Artístico Cinematográfico, realizado em conjunto com tantos jovens, também 
eles sequiosos de Liberdade, rumo e autenticidade…

 Para além da escolha do Chico Fininho para personagem principal do filme, 
a arrojada aposta estética do realizador Sério Fernandes reflectiu-se também na 
própria forma como este foi concebido e rodado, numa clara ruptura com toda a 
rigidez e conservadorismo que caracterizam o cinema publicitário.

 De entre todas as decisões envolvidas na realização do filme, talvez a mais 
basilar e definidora do seu carácter e originalidade, tenha sido a de rodar um filme 
sem argumento.

 A realização de publicitários e documentários institucionais obrigava Sério 
Fernandes a um grande rigor no visionamento e planificação desses filmes, onde cada 
plano, cada texto, cada som, eram acertados ao pormenor no intuito de se produzir um 
filme que transmitisse de forma sintética, clara e segura, a imagem institucional 
pretendida pelos seus clientes.

“Eu queria fazer um filme para romper com toda aquela rigidez e 
conservadorismo, que a publicidade tem que ter (…) Eu lembro-me por 
exemplo que disse a um dos grandes operadores do cinema português, 
(eu sei que ele ainda fala nisso), na cena da discoteca: “Eu quero 
que tu te atires para o chão a filmar”. Ora isso era impossível na 

publicidade!” (Sério Fernandes).
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 Com “O Chico Fininho”, Sério Fernandes pretende emancipar-se completamente 
desta artificialidade, característica a todo o cinema comercial, mas especialmente 
exacerbada no absoluto rigor de análise e síntese cultural, a que a publicidade 
indiscutivelmente obriga.
Não nos esqueçamos que o filme começa precisamente com uma equipa de reportagem à 
procura do Chico Fininho, sem dúvida uma clara metáfora de uma outra procura mais 
íntima do seu realizador, uma procura de liberdade criativa projectada não só no 
perfil do seu personagem, mas também na forma como este é abordado e desenvolvido 
através da narrativa fílmica.
Sério Fernandes queria pois criar um filme que reflectisse a todos os níveis a sua 
própria viagem interior, a sua ruptura com a artificialidade dos publicitários. 
Para o conseguir, conceptualizou-o como uma viagem pelo mundo do Chico Fininho, 
através de uma narrativa cujo desenvolvimento fosse ele próprio uma viagem, um 
processo de descoberta por meio do qual as cenas e os diálogos crescessem de forma 
natural e orgânica.

 Para concretizar esta visão, Sério alugou uma sala num restaurante da baixa 
portuense onde, depois dos almoços, se reunia com os actores em ensaios onde a 
sequência das cenas, os diálogos e as encenações nasciam de um processo criativo e 
dinâmico, partilhado entre os diversos intervenientes.
A qualidade deste trabalho e a pertinência desta abordagem estão bem explícitos 
na naturalidade, força e espontaneidade que caracteriza os diálogos do filme, 
atributos que em grande medida se deveram à colaboração dos actores que eram, à 
excepção de Vítor Norte, autênticos “freaks”; jovens frequentadores dos locais 
mencionados e mostrados na película.
Aliás, a extrema riqueza e verosimilhança destes diálogos, que exemplarmente 
expressam os gostos, as atitudes, a gíria e a mundividência social e política desta 
juventude rebelde, só foi possível de alcançar porque eles foram escritos por essa 
mesma juventude e não por um qualquer argumentista lutando por representá-la com 
base em meia dúzia de clichés.

 Esta autenticidade que emana da verosimilhança das situações, da solidez dos 
personagens, da naturalidade da linguagem e da realidade dos locais, faz de “O 
Chico Fininho” um filme com cheiro a vida e a rua… (note-se porém a curiosa ironia 
de Vítor Norte, que aqui se estreava no cinema, ser o único Chico Fininho “falso”!)…
A consequência natural desta abordagem criativa é um filme sem enredo, cuja acção 
encontra no quotidiano, a forma ideal para caracterizar e enaltecer a dimensão 
colectiva do Chico Fininho, ao invés de explorar a dimensão psicológica individual 
dos seus personagens, com base numa estrutura dramática convencional.

“E foi por isso que aquando da estreia do filme em Lisboa, o Rui 
disse: “Ah, neste filme não se passa nada, não há estória!” Pois, 

não há! Que estória é que o Chico Fininho pode ter? A estória está 
lá no filme! São eles a irem de eléctrico até à Foz para apanharem 

Sol, a fumarem umas ganzas, a irem ver um concerto na discoteca, 
e pronto! É isso, mais nada…! Ele queria que eu pusesse o Chico 

Fininho a fazer ginástica à 7 da manhã por causa da forma física, 
como os Belmiros?!” (Sério Fernandes).
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 “O Chico Fininho” é, neste sentido, um filme bastante despretensioso, uma vez 
que, ao prescindir de todos os artifícios dramáticos e narrativos convencionais, 
sacrifica a exploração de uma problemática, bem como a densidade psicológica 
individual dos personagens, a um simples e honesto tratamento da sua dimensão 
arquetípica e colectiva, através de um olhar poético sobre o quotidiano que os une 
à cidade.

 É interessante notar que o périplo da trupe de “freaks” que o filme acompanha, 
obedece à geografia da cidade, o que demonstra a intenção de filmar um Porto “real”, 
neste caso, um Porto “marginal”, popular e genuíno.
“O Chico Fininho” é então, antes de mais, um filme sobre esse “miolo” portuense 
que foi “Mãe” e berço de Sério Fernandes, um olhar poético sobre esse Porto antigo, 
concretizado através de um personagem em que, para além do presente da própria 
cidade, ressoavam também os anseios e tensões pessoais, que marcavam o presente do 
realizador.

 Um dos aspectos mais curiosos relacionados com esta película, tem exactamente 
a ver com o facto de ela não ter sido estreada na cidade que a inspirou, aquando 
da sua distribuição comercial.
Com efeito, após a estreia em Lisboa, onde foi simultaneamente projectado nos 
cinemas City e Vox, a Mundial Filmes (que já distribuía os documentários para 
cinema da Bei), tentou que “O Chico Fininho” estreasse no Porto através do Lumière, 
o que não foi possível, face à inequívoca recusa em exibir o filme por parte do 
dono do cinema. 

 Esta aparente contradição encontra um paralelo interessante no facto de 
também nunca o insigne Almeida Garrett ter sido eleito deputado pelo Porto, uma 
associação aliás ainda frequentemente glosada por Sério Fernandes.
Mas as contradições em torno do “Chico Fininho” não se esgotaram nos entraves 
encontrados ao nível da sua difusão, pelo contrário; elas estenderam-se ao domínio 
da sua percepção pública, em resultado de uma avaliação crítica que o desvalorizou 
pelo facto de não ter argumento, ou seja, o filme foi atacado e desvalorizado como 
uma produção amadora, precisamente por via da sua opção estética mais basilar e 
arrojada…

 Esta crítica redutora assente numa atitude preconceituosa e provinciana, 
era tanto mais insustentável, na medida em que era dirigida a um realizador 
especializado numa área de reconhecida exigência, acostumado portanto a uma 
planificação profissional e meticulosa dos seus projectos e que, exactamente 
em virtude desse profundo conhecimento prático, decidiu fazer um filme em que 
Artisticamente se procurava libertar dessa padronização.

“Eu no fundo quis filmar esse lado da cidade, eu diria “marginal”. 
Como naquele texto fantástico do Miguel Oliveira, o tal “segundo 

Porto” contra o “primeiro Porto”, o Porto burguês, o Porto da 
Lello, do Majestic…Portanto, isso é instintivo em mim, porque eu sou 

produto desse “segundo Porto. Eu cresci ali na rua da Vitória, fui 
escuteiro na Sé, etc… (…) Eu tenho uma vivência pelo casco do Porto, 

pela Bainharia, pela rua Escura… O meu pai cantava o Fado, era um 
fadista extraordinário… Eu nessa altura era adepto do Salgueiros, 

por exemplo, lembro-me perfeitamente! O Salgueiros, clube do povo…” 
(Sério Fernandes).
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 Lembremos novamente o grande Garrett, que já em “Viagens na Minha Terra” 
revelava o seu desencanto pós-revolucionário, através de uma reflexão lúcida e 
madura, que expunha os podres de um regime controlado por uma burguesia ignorante 
e estrangeirada, ávida de poder e dinheiro…
Tal como a obra-prima de Garrett, também “O Chico Fininho” é um filme pós-
revolucionário, uma película realizada na “ressaca” do 25 de Abril… E todos sabemos 
como é mais confortável criticar os regimes defuntos…
É caso para se dizer que Sério Fernandes teve a coragem e o engenho, de realizar 
um filme sobre o “segundo” Porto, sem conseguir no entanto evitar a reacção do 
“primeiro”…
Resta-lhe a consolação de, passados mais de 30 anos, a sua obra conservar ainda 
toda a frescura e actualidade…

 A decisão de fazer um filme sem argumento, apesar das insinuações maledicentes 
da crítica, estava perfeitamente em sintonia com o desejo de realizar uma película 
cuja motivação estética e artística, (a busca de liberdade; a fuga do balizamento 
cultural da publicidade) fosse inteiramente congruente com o seu esquema de produção 
e dinâmica de rodagem.
Estes princípios orientadores estão, por sua vez, ligados a uma concepção do cinema 
enquanto arte criativamente emancipada de uma padronização técnica e formal, 
motivada pelas exigências da sua comercialização, uma concepção que na trajectória 
de Sério Fernandes encontraria o seu reflexo mais fidedigno no Quadro Artístico 
Cinematográfico…

Figura 2 – Cartaz (não oficial) do filme: O rebelde 
Chico Fininho, (Vítor Norte), parece conduzir-nos ao 

longo de uma película sobre esse “segundo” Porto, que 
partilha com o realizador Sério Fernandes.
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 Em “O Chico Fininho” estas ideias traduziram-se na procura de uma rodagem rápida 
e instintiva, por forma a melhor servir a força, autenticidade e verosimilhança, 
que o realizador pretendia captar.

 Esta rodagem rápida e instintiva (o “corpo” do filme foi rodado em menos de 
uma semana), na qual o tenaz realizador puxou deliberadamente a sua jovem equipa e 
actores ao limite, (Sério queria mesmo que os actores “estourassem”) foi acautelada 
com uma série de cuidados ao nível da preparação da rodagem, tais como: o uso do 
steadycam, (pioneiro no cinema português), que permitia uma aceleração da rodagem, 
e para o qual o operador José Ernesto Monteiro teve que receber formação; o recurso 
a duas equipas de iluminação, das quais uma ia sempre preparando a cena seguinte; 
os cuidados com o catering por forma a evitar paragens e atrasos motivados pelas 
refeições; etc…

 Para além de todas as precauções relacionadas com a celeridade da rodagem, 
este filme (cuja produção foi apelidada de amadora!), caracterizou-se também por uma 
selecção criteriosa da equipa técnica, da qual destacamos a escolha de uma equipa 
de operadores do cinema (Carlos Mena e Pedro Efe na imagem; Bento Galante da Palma 
no som), para a câmara que fazia enquadramentos fixos e a escolha de uma equipa de 
som da televisão (habituada à mobilidade das reportagens), para o stedycam operado 
por José Ernesto Monteiro, bem como o cuidado com diversos pormenores técnicos, 
como o uso de um camião gerador e a utilização de películas diferenciadas para 
interiores e exteriores.
 
 A criteriosa selecção da equipa técnica estendeu-se também, aliás, à direcção 
de fotografia, para a qual Sério Fernandes foi ao Brasil buscar João Bourdain de 
Macedo, pelo motivo de este nunca ter fotografado a cores!...
O “classicismo” deste director de fotografia, (que era o elemento mais idoso da 
equipa de rodagem e que, por coincidência, nascera também no Porto e era filho do 
primeiro director de fotografia português da Invicta Film, Artur Costa de Macedo), 
chocou por diversas vezes com a rapidez instintiva que Sério Fernandes pretendia 
para a rodagem, facto que, apesar de algumas fricções posteriormente sanadas, 
acabou por não afectar a excelente qualidade da fotografia a preto-branco que 
podemos admirar no filme.

 Após a cena das entrevistas, o filme transforma-se em viagem dionisíaca pelo 
Porto do Chico Fininho…

“Por exemplo, há lá uma parte em que eles estão a vomitar. Estão 
mesmo a vomitar!” (Sério Fernandes).
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 A trupe segue de eléctrico para a Foz: o Cenoura acende um cigarro, ignorando 
o aviso que proíbe de fumar: “Vem aí o pica”; a imaginação também é uma forma de 
rebeldia, “Eu não estou a fumar aí dentro. Estou a fumar cá fora.”; quem paga os 
bilhetes?; confusão, brincadeira, cumplicidades implícitas, “Chico, paga aí o meu”; 
mas o Chico não tem nota… ninguém tem nota; tudo se acaba por resolver, afinal que 
importa o dinheiro para quem não o tem, nem o procura?; o que a trupe quer é música, 
mas o rádio não funciona!; não faz mal, o Chico resolve o problema, “Chico, tu até 
percebes disso!”; claro, é o Chico Fininho, o “Maior da Cantareira”!...
Na cena do muro, o grupo aparece unido na sua fuga, na sua fragmentação…
“Olha o robot / Olha o robot / É p’ró menino e p’rá menina aló / Trabalha muito 
e gasta pouco aló”; o rádio debita sons fantasmagóricos, preenche o silêncio dos 
diálogos desnecessários, como um estranho arauto trazendo as novas de um mundo 
que só se suporta à distância; estupefacção; ardilosos disfarces do isolamento em 
frente a um mar que o filme não revela; contra-campo ausente; desterro infinito de 
uma tribo solitária…

 Ainda é cedo! Toca a ir para o Chalé Suisso!
 Conversas; estórias; uma descomprometida partilha de um ócio adocicado com 
cervejas e tremoços; combina-se a ida à discoteca, afinal a noite também foi feita 
para ser vivida; esquemas e peripécias de quem vive nas margens; agressividade e 
paternalismo masculinos, ai essa cultura que aparece sempre sem convite…
Agora sim é hora de ir embora! “Vamos até à garagem do Tino?”, “Ya, tou na dela, 
acho que tem havido lá altas curtições.”.
Fazem-se as contas… a mesma estória de sempre… do convívio vespertino ficou a 
união, a solidária amizade dos tesos!
E a trupe lá vai para o ensaio dos Cosméticos: “Pá, num tenho dinheiro, vou a pé,”, 
diz o Chico; “É verdade, vamos a pé.”; e todos o seguem…
“Vou na onda que é a vida / Com uma bandeira escondida, a tocar / Como hei de estar, 
entre essa marcha perdida / Entre essa marcha perdida / Entre essa marcha perdida”; 
o Rock dos Cosméticos acompanha a marcha dessa trupe divertida, embriagada pela 
doce inconsciência da juventude.

 O filme é como um rio, uma viagem dionisíaca, musical…
 Vai começar o ensaio, cada um procura o melhor lugar; a banda engana-se, 
“Pedimos desculpa. Vamos tocar outra vez.”; “Vivo já fora de mim / Desde que morro 
de amor / Porque vivo no rock / Que me escolheu para si / Quando o coração lhe dei 
/ Com terno amor lhe agradei / Que morro porque não morro”, esta original adaptação 
de um poema de Teresa de Jesus, é o exemplo perfeito da criatividade das bandas 
portuguesas dessa época, um exemplo ainda mais significativo visto tratar-se de uma 
banda de garagem…

 A câmara inspecciona a sala de ensaios com curiosidade, quer revelar a sua 
“realidade”, a sua vida; o filme é um autêntico “pára-raios” que parece absorver 
a explosão de um tempo e a loucura de um realizador. Na verdade, os Cosméticos 
separaram-se pouco após a sua conclusão, também a própria Discoteca Iodo atingia 
aqui um efémero apogeu…
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A metáfora perfeita deste transe que demanda por autenticidade aparece nesta cena, 
quando a trupe fantasiada posa para a fotografia e a película passa do preto-branco 
para a cor, “congelando” por breves instantes, nos quais toda a fantasia parece 
querer ganhar vida, e transformar-se em recordação…

 Esta cena é, por outro lado, simbólica de um dos aspectos mais positivos 
associados ao movimento do Rock Português, que se afirmou na transição dos anos 
70 para os anos 80 e no qual as bandas portuenses assumiram papel de grande 
protagonismo: a proliferação de grupos juvenis que encontraram na linguagem simples 
e directa do Rock, uma forma criativa de expressarem os seus problemas, os seus 
anseios, as suas críticas…
O Chico Fininho é, pois, uma figura icónica do imaginário associado a este movimento 
que surge na “ressaca” do 25 de Abril, o que por si só explica a grande importância 
que a música (mais especificamente o Rock Português dessa época), assume no filme.

 Terminou o ensaio, o Chico vai para casa; travelling pelas ruas da Cantareira; 
entramos no seu quarto pequeno e miserável; nova inspecção da câmara curiosa; 
o Chico droga-se com a graxa, calça as botas e deita-se; a vida é uma viagem 
ininterrupta para o Dionysos da Cantareira…
E pronto!, já estamos no concerto dos Taxi; ouve-se “Quando ligo o 1º canal / Sempre 
o anúncio do sabão tal / E se mudo para o 2º / Então é que é o fim do mundo / Quem 
vê, T.V. / Sofre mais que no W.C.”, um tema que tanto irritou um membro do júri, 
num dos festivais onde o filme passou; mais um dos vários, a partir dos quais o 
publicitário Sério Fernandes se associa ao protesto contra o vazio da sociedade de 
consumo!

 Este filme sobre um dia na vida do Chico Fininho acaba, como não podia deixar 
de ser, com uma cena passada numa discoteca, (a conhecida e já extinta discoteca 
Iodo, situada junto à praia de Francelos, perto da futura residência do realizador)…

 Após algumas músicas e peripécias, faz-se silêncio. Os corpos congelam nas 
suas poses estudadas e contorcidas, a câmara percorre em travelling toda a pista 
de dança parecendo procurar o sentido daquela estranha celebração da decadência.
No plano seguinte vê-se o corpo imóvel do Chico Fininho, deitado no chão da 
discoteca já vazia.
Um novo silêncio tenta gritar-nos a impotência subjacente a esta marginalidade, a 
esta estupefacção, a esta fuga para o vazio…

 O Chico Fininho parece o mártir de uma religião profana, uma vítima sacrificial 
e inocente de um caos que persiste… sempre.
Ouve-se: “Todos o façam, coisas erradas / Mas o que deixas é quase nada / Silêncio 
turbo, que não me acalma”.
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 O filme termina com um plano da trupe, cansada e intoxicada, percorrendo uma 
estrada vazia ao raiar da manhã.
Os seus corpos parecem elementos estranhos e insignificantes, no contraste com a 
imensidão que os rodeia.

 A estrada que percorrem parece não conduzir a lado algum…


