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A carreira de João Canijo parece evoluir no sentido de um cinema-verité, mesmo que no
campo da ficção. Desta feita, o realizador português convida-nos a entrar na realidade
íntima de portugueses esquecidos de si mesmos, num documentário que é também um
passo intermédio para outro projecto. O resultado é o olhar de Anabela Moreira, um país
tanto escolhido quanto filmado.
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A expectativa sobre “Portugal – Um dia de cada vez” era grande. Porque reflexões sobre
o país que somos nunca são demais, seja qual for a sua natureza. Porque Canijo sabe
filmar e não precisa de o provar a ninguém, o que é uma premissa positiva para quem
filma. Porque a ideia de um filme como meta-dado para um projecto mais vasto (uma
série para a RTP) é sempre interessante como forma de aceder a um processo de
exploração e trabalho. Na prática, o documentário cumpre algumas destas expectativas,
mas revela outro universo talvez mais rico.
Essa nova dimensão vem do próprio processo de construção. Na prática, Canijo não
filmou nada, ficou em Lisboa a aguardar, visualizar e editar material. Na prática, foi
Anabela Moreira quem entrou nos cafés e casas dos portugueses que encontrou, em
Trás-os-Montes, e ligou a pequena camera. A até agora actriz revela-se, assim e
sobretudo ela, realizadora de um projecto e documentarista de um certo Portugal.
A estrutura parece simples: Anabela filma um Portugal perdido no seu quotidiano pouco
estimulante e a espaços miserável. Segue longamente personagens que, eles mesmo,
assumem o “seu” Portugal na ideia de um dia de cada vez. Esta abordagem é uma opção
assumida, parcial, à procura dos olhares tristes e das casas deixadas aos objectos dos
dias. É uma opção cinematográfica acima de tudo. E Anabela Moreira tem a capacidade
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de procurar “a imagem”, filmando de forma equilibrada e permitindo uma abordagem de
cinema-verité menos dura e mais estética. A dureza está nos nossos olhos e naquele
Portugal, e a actriz conduz-nos de forma luminosa na medida do possível.
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Ainda que excessivo em duração e sujeitos, ainda que pudesse ser “limpo” e mais
acutilante, “Portugal – Um dia de cada vez” tem dois enormes compromissos. Primeiro,
porque é um filme sobre o espaço. Não o espaço dos lugares encontrados ou o percorrido
para os encontrar, mas sobre a proximidade entre a camera e o olhar, entre Anabela e as
senhoras da cozinha ou a mulher que veste o marido acamado. A capacidade da actriz
em aproximar-se deste Portugal é extraordinária e leva o expectador para um espaço que,
de outra forma, não poderia habitar e ao qual teria que assistir de fora, como um filme.
Depois, porque é um filme sobre o tempo. O tempo em que aqueles portugueses estão,
os diálogos interrompidos por silêncio natural, o estar, o tempo que demora ver um
episódio da novela, ou passar uma tarde no banco da praça da aldeia. Numa época em
que o cinema, muito dele, cedeu à voracidade do expectador, e que em muito se sente
obrigado a dar-lhe um tempo artificial, acelerado, Anabela Moreira aguenta o filme no
tempo das coisas e das pessoas, das memórias lembradas para dentro e não ditas, e das
que se recordam em dizer. São, estes sim, os corpos de um Portugal que merece ser
visto.
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