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Resumo: Análise da obra de António Reis, sob o ponto de vista do seu
enquadramento no novo cinema português. Aspectos identitários, comuns e
dissonantes com outras obras desta História e singularidades de Jaime (1974).
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O novo cinema português e a escola portuguesa
Nos textos dedicados ao Novo Cinema na História do Cinema Português,
não é frequente encontrar em evidência o nome de António Reis. Este não
destaque conduz a necessidade de uma análise de ordem historiográfica da sua
obra. Num critério ideológico, tem sido convencionado balizar o início do novo
cinema2 em Dom Roberto (1962), de Ernesto de Sousa, e em Pássaros de Asas
Cortadas (1963), de Artur Ramos. A estes dois filmes está associado um
pensamento de decepção, enquanto modelos de referência na renovação do
cinema português, que aponta então, e já num critério estético-formalista, para
Verdes Anos (1963), de Paulo Rocha e Acto da Primavera (1962), de Manoel de
Oliveira, filme em que António Reis foi assistente de realização3.
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Também a curta-metragem Sophia de Mello Breyner Andersen (1969), de
João César Monteiro, não outorga a este realizador um lugar de destaque em
primeira mão neste novo cinema – ainda que Luís de Pina o inclua na sua lista4.
Em ambos os casos, de Reis e de Monteiro, as respectivas filmografias vão ser
posteriores à produção inicial da década de 60, que regista o surgimento e
desenvolvimento da primeira fase do novo cinema. Assim, o factor cronológico
é baliza de um primeiro enquadramento estabelecido entre 1962 e o início da
década seguinte. Alberto Seixas Santos, que menciona a importância que teve
nos anos 60 a critica de cinema contra a critica oficial do regime5, faz a
distinção entre o que designa por grupo de arranque do Cinema Novo nos anos
60, onde destaca Fernando Lopes, Paulo Rocha, António Macedo e, já no fim da
década, o próprio António da Cunha Telles, que de produtor passara a
realizador, e uma geração que começa nos anos 70, e que, refere, "é o meu caso,
do António Pedro Vasconcelos, do João César Monteiro, do Fonseca e Costa, do
Fernando Matos Silva e de uma série de outros cineastas portugueses que
aparecem nessa altura." (Vários 1985, 145) estando assim, implicitamente,
António Reis incluído neste segundo grupo.
A classificação do cinema português considera duas fases. A primeira,
começa em 1896, com os primeiros anos do cinema e com Aurélio da Paz dos
Reis, e termina nos anos 50, com o esgotamento das fórmulas de sucesso das
comédias à portuguesa e de um conjunto de filmes marcados pela «questão
nacional» e pela boa aceitação do publico. A segunda, tem início na década de
60, com as primeiras obras do cinema novo e estende-se até aos anos 80, altura
em que surge a expressão escola portuguesa, para caracterizar alguns filmes que
conquistaram uma enorme reputação internacional. Tiago Baptista, acrescenta
ser precisamente com Trás-os-Montes (1976), de António Reis, que essa escola
portuguesa nasce, face à critica francesa que incensou o filme e nele viu as
marcas de uma cinematografia original (Baptista 2008, 123). Este conceito de
escola portuguesa, que Baptista evoca de Jacques Lemière, como “conjunto de
filmes portugueses dos anos de 1970 e 1980, que se distinguiriam pela sua
«invenção artística» e pela sua «resistência a toda a normalização industrial»
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E testemunhe, “obra que deixou a critica perplexa e que prefere documentar o modo de filmar
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Vasconcelos e António Escudeiro, começaram a fazer nos jornais portugueses.
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(Jacques Lemière apud Baptista 2011, 381), tem diferente leitura em Areal, que
lhe faz corresponder o cinema português que surge na década de 60 e se
estende pelos anos 70, 80 e 90, a novas gerações de cineastas (Areal 2012, 109).
Num caso como no outro, as características cronológicas e estéticas da
obra de Reis, inscrevem-na (o) no novo cinema e na escola portuguesa, sendo
Jaime (1974), a sua primeira obra de referência enquanto realizador, e estando
Reis ligado a todo o movimento de renovação do cinema português, desde as
suas colaborações em Acto da Primavera (1962), de Oliveira e Mudar de Vida
(1966), de Rocha.

Fig. 1 - Capa da revista Cinéfilo, 20 de Abril de 1974.
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O território ético, ideológico, estético (poético)
É de notar, no entanto, a exclusão de referências a Jaime, em algumas
obras dedicadas à História do Cinema Português e ao Novo Cinema6, apesar do
valor que esta média-metragem congregou. Refere Bénard da Costa,
Mas antes do 25 de Abril, o acontecimento foi a estreia de
António Reis, em Jaime, uma obra admirável que marcava o
surpreendente começo de mais um grande cineasta e que viria a
obter o grande prémio no Festival de Toulon. Com Jaime,
iniciou-se o prestigio internacional de António Reis, que
associado à sua mulher Margarida Cordeiro, conseguiria no fim
da década o maior reconhecimento internacional que um
cineasta português obtivera, depois de Oliveira. O cinema
português descobria o seu cineasta mais panteísta e mais
telúrico, e um dos olhares mais rigorosos e comoventes jamais
lançados sobre esta pobre terra. (Vários 1985, 43)
1974 é, pois, o ano de Jaime7. Fernando Lopes relata o aparecimento de
António Reis trazido por Paulo Rocha, e como num documentário "sem grande
interesse sobre o Porto, apareciam dois ou três planos esquisitos que pareciam
feitos por outra pessoa" (Ibidem, 67); planos que tinham sido feitos por Reis e
bastaram para que entrasse para o Centro Português de Cinema, tendo Lopes
providenciado película para a rodagem de Jaime, a partir do material de
rodagem de A Promessa, de António Macedo. E, incluídas também as despesas
de revelação nas despesas de A Promessa, fez-se Jaime, média-metragem com
que Reis inaugurou o espaço de um lugar que lhe é único no cinema português e
que se destaca, ainda hoje, de qualquer inscrição de grupo.
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É assim em Salvato Teles de Menezes (1985) que não a nomeia no levantamento da produção
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obra com cerca de 900 páginas onde consta apenas uma breve citação de João Bénard da Costa
sobre a censura ao filme.
7
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do Cineclube do Porto e na realização colectiva do Auto de Floripes (1959), e assinado em
parceria com César Guerra Leal, Painéis do Porto (1963), e Do Rio ao Céu (1964), todos filmes
de carácter documental, que o próprio não destacava enquanto obra sua, mormente algum
carinho com que falava desses primeiros, e que não são classificáveis no novo cinema. Em
relação a esse período da sua vida, era como poeta que Reis queria ser identificado e dessa sua
arte constam Poemas Quotidianos (1957), Novos Poemas Quotidianos (1959) e Poemas
Quotidianos – Col. Poetas de Hoje (1967).
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Fig. 2 - Cartaz de Trás-os-Montes (1976), de António Reis e Margarida Cordeiro
Três anos passados sobre a distribuição do filme, Luís de Pina, em A
Aventura do Cinema Português (1977), e em alusão a Mudar de Vida, de Paulo
Rocha, identifica Reis como poeta primeiro, “diálogos do poeta António Reis”
(Pina 1977, 72) para logo de seguida afirmar “António Reis, assistente de
Manuel de Oliveira, poeta e argumentista que apresenta um pungentíssimo
Jaime (1974) sobre a visão plástica e poética de um louco e as condições
dramáticas da sua vida (...)” (Ibidem, 79). Embora não o inclua no subcapítulo
do mesmo livro, dedicado aos documentários e filmes de arte (Ibidem, 114),
um pouco mais à frente, anota, “Em princípio de 1974, o poeta e cineasta
António Reis partia para Trás-os-Montes quase em segredo, com Margarida
Martins Cordeiro e o operador Acácio de Almeida, trazendo uma obra
diferente, um documento vivo.” (Ibidem, 89). E, nove anos mais tarde,
acrescenta,
“(...) não quero terminar este período sem uma referência
a dois documentários que me parecem particularmente
significativos daquilo que os jovens cineastas tinham
conseguido e iriam prosseguir depois: um olhar mais livre, mais
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atento e mais cinematográfico (poético) sobre a realidade
portuguesa. Refiro-me a Festa, Trabalho e Pão em Grijó da
Parada, [curta-metragem de Manuel Costa e Silva (1973) n.a.]
já citado, produção oficial, e a Jaime de António Reis, produção
do Centro Português de Cinema, estreado poucos dias antes do
25 de Abril.” (Ibidem, 179)
Confirmando o reconhecimento, à época, da importância desta obra que,
retomando os critérios ideológicos ou estético-formalistas que organizam a
classificação deste novo cinema, responde pela injunção da dimensão ideológica
com a estética. Mas em Jaime, o estatuto ideológico não o é no sentido político
das lutas de classes sociais que caracteriza o cinema de resistência e denúncia
da ditadura então vigente; é político numa abrangência que as inclui, numa luta
pela igualdade moral entre os seres. É de registar ter sido proibido pela censura,
facto que suscita a Bénard da Costa o comentário, “talvez porque não quisessem
deixar ver como era um hospital de alienados no Portugal de Marcelo” (Costa
2007, 35).
É no questionamento dos limites da distinção entre “pessoas normais” e
“doentes mentais”, que

Jaime se constitui como filme de resistência e de

intervenção, que o trabalho formal e estético que associa a um só tempo,
consagra como marco de inovação e de experimentalismo. Em palavras de Reis,
“O Jaime arrisca-se na luta pela dignificação do homem, luta pela dignificação
nas circunstâncias mais extremas. Arrisca-se num combate contra a
coisificação. É, digamos, um grito pelo direito à vida. É, pois, um acto de
solidariedade...” (António Reis apud Moutinho & Lobo 1997, 240).
Também Fernando Lopes distingue a diferença desta obra, no contexto do
cinema português,
Um ponto final: Jaime é um exemplo moral para todos os
cineastas portugueses (do CPC e de fora), um lembrar-nos, com
simplicidade, que o empenho estético e humano está acima das
estratégias do êxito pessoal (...) Seria bom que de futuro –
como neste caso – os filmes e as palavras dos seus autores
coincidissem. Esta, para mim a enorme qualidade de Jaime.”
(Fernando Lopes apud Ibidem, 132).
Obra seminal de António Reis, Jaime é um filme marcadamente autoral,
detentor de critérios estéticos e perspécticos personalizados que se opõem a
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pressões políticas ou comerciais, e que na máxima asserção do conceito,
concretiza um movimento de renovação dos códigos e inscrições da prática
cinematográfica até então desenvolvida em Portugal8.
Aspecto muito presente nesse novo cinema e também em toda a
filmografia de Reis é o enfoque na Memória. E em Jaime, a Memória está até na
própria estrutura que liga o urbano e o rural, o passado mais recente e o mais
recuado9. Memória que também será constitutiva em Trás-os-Montes, em Ana, e
em Rosa de Areia, híbridos de ficção documental, onde está presente essa
“espécie de memória e de imaginação” que veremos mais à frente, Reis
defender em Jaime. É assim em Trás-os-Montes, imaginado e semirreal, com
lendas populares, mitos, tradições e alegorias, que mistura tempos históricos
que se cruzam e intersectam. É assim em Ana10, que é um filme que inventa à
volta da história familiar da realizadora e sobre o qual escreve Luis de Pina,
Ana, que ganhou a Espiga de Ouro do Festival de
Valhadolid e foi de novo recebido com grande apreço pela
melhor critica mundial, levou de novo António Reis e
Margarida Cordeiro a Trás-os-Montes, outra vez revelado num
cinema de clara inspiração poética, em que a vida e a morte, o
sangue e a terra, se unem na presença sagrada da majestosa mãe
Ana (mãe da realizadora na vida real) através de uma narrativa
que pouco concede à palavra, com um ritmo lento, sedimentar,
em que as imagens denotam a sua profunda inspiração
pictórica. A estreia realizou-se no Fórum Picoas, em 16 de Maio
de 1985 (Ibidem).
E em Rosa de Areia, o mais enigmático, que contrariamente ao previsto
pelos próprios realizadores é o seu último filme, e ainda assim vai rimar, no
rigor da sua concepção formal e plástica, com Jaime, numa rima de opostos,
8

Sendo-o, é uma obra totalmente inscrita no novo cinema português que, precisamente, se
caracteriza por estas qualidades, por contraponto com o cinema que o antecede, marcado pela
hegemonia das conveniências do regime.
9
O filme parte do hospital psiquiátrico onde Jaime desenvolveu a sua obra e faleceu e,
mediante um raccord com os escritos em que Jaime as evoca9, passa para as paisagens naturais
onde cresceu e viveu antes de ser hospitalizado, regressando por fim, de novo, ao hospital,
onde o seu percurso termina e o filme termina também, fechando um dos seus muitos círculos.
10
Pina 1986: 212: “Ana, que ganhou a Espiga de Ouro do Festival de Valhadolid e foi de novo
recebido com grande apreço pela melhor critica mundial, levou de novo António Reis e
Margarida Cordeiro a Trás-os-Montes, outra vez revelado num cinema de clara inspiração
poética, em que a vida e a morte, o sangue e a terra, se unem na presença sagrada da majestosa
mãe Ana (mãe da realizadora na vida real) através de uma narrativa que pouco concede à
palavra, com um ritmo lento, sedimentar, em que as imagens denotam a sua profunda
inspiração pictórica. A estreia realizou-se no Forum Picoas, em 16 de Maio de 1985”.
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onde Jaime poderia ser “um objecto final lapidado mas onde todas as arestas e
contornos são bem visíveis, evidenciando a solidez da sua matéria bruta”
(Castro 2012a, 61) e Rosa de Areia, um objecto fílmico que deixa transparecer o
esmero do ourives mas esconde a lapidação.
Margarida Cordeiro refere que tudo o que está nos filmes aconteceu, que
nada foi inventado “(...) só que aconteceu num espaço e num tempo diferente.
Coisas minhas, do António, da minha família. Depois aquilo foi tudo junto, de
modo a ser orgânico.” (Margarida Cordeiro apud Moutinho & Lobo 1997, 17),
conclui num testemunho sobre a presença da memória nestes filmes.

Fig. 3 - Fotograma de Ana (1982), de António Reis e Margarida Cordeiro
Proximidades e identidades
Em Trás-os-Montes (1976), Ana (1982) e Rosa de Areia (1989), filmes que
Reis realiza em parceria com Margarida Cordeiro, encontramos aspectos
comuns a outras obras deste novo cinema. É assim com a escolha do espaço
geográfico do Nordeste de Portugal, como espaço de rodagem e de
enquadramento da narrativa; no trabalho exclusivo com não-atores – de que
também O Acto da Primavera (1962), de Manoel de Oliveira, Falamos de Rio de
Honor (1971), de António Campos ou Máscaras (1974-76), de Noémia
Delgado, na época, são exemplo – ou no retorno ao campo e às raízes –
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presente em Veredas, (1975-77-1978), de João César Monteiro, Nós Por Cá
Todos Bem, (1976-1978), de Fernando Lopes, Vilarinho das Furnas, (1971),
Histórias Selvagens, (1978), de António Campos ou em O Movimento das Coisas,
(1978-1985), de Manuela Serra.
Este movimento ao encontro do espaço rural, que é também um
movimento narrativo que se afirma no novo cinema e a exploração de uma
semântica da terra muito presente em Reis/Cordeiro, irá prolongar-se pela
década de 90 do século XX, em filmes e cineastas que, ou pertenceram ainda ao
novo cinema11 ou lhe sucederam12 e espraia-se a este novo século13.

Fig. 4 - Cartaz de Rosa de Areia (1989), de António Reis e Margarida Cordeiro
Conclusão
João Botelho, em conversa com João Mário Grilo e Pedro Costa, acerca da
relação do cinema português com o poder instituído, observava, “O Reis teve o
maior desprezo possível... e era um grande cineasta. O Reis era um OVNI que
andava por aqui, a tentar fazer uns filmes, mas era um tipo que era totalmente
11

É o caso de Paraíso Perdido (1992), de Alberto Seixas Santos e de Viagem ao Princípio do
Mundo (1997), de Manoel de Oliveira.
12
Tal como Rosa Negra (1992) e O Anjo da Guarda (1998), de Margarida Gil; Ao Sul, (1993), de
Fernando Matos Silva; Aqui na Terra, (1993), de João Botelho ou O Fim do Mundo (1993), de
João Mário Grilo.
13
A exemplo, É na Terra Não É na Lua (2011), de Gonçalo Tocha ou Lacrau (2013), de João
Vladimiro.
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desprezado” (Grilo 2006, 40), afirmação e descrição singular que não é aqui
oportuno esclarecer e convoca uma análise da inscrição de Reis nos territórios
do pensamento e cultura portuguesa.
Na sua obra, a solo e em parceria, na não distinção entre normais e
anormais e no paralelismo dado ao humano a par dos outros animais, vegetais e
minerais, que são atores dos seus filmes como os não-atores homens e
mulheres que neles se cruzam; perante a interrogação sobre qual o lugar da
obra cinematográfica de Reis no novo cinema português?, há apenas uma
resposta possível,
Reis participou na construção do novo cinema e da escola portuguesa e fê-lo
com tamanha singularidade que deixou em aberto o lugar de um olhar ético,
criativo, e poético que é de uma extrema atualidade, porque capaz de integrar
numa nova dimensão – num outro paradigma – os diferentes elementos da
Natureza.
Destacando as palavras de Jaime, na auto-heterobiografia que no filme
concretiza (Castro 2012a, 121-124), Reis sublinha, “Animais como retratos de
príncipes, os olhos nas mesmas arcas”. Nesse novo paradigma que desvelou,
Reis constituiu-se como um espaço aparte cuja dimensão de influência está
ainda por cumprir e revelar.
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