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cinemateca portuguesa-museu do cinema

Lisboa, Crónica Anedótica
1930 | preto e branco / black and white | 125 min

Realização/Director: Leitão de Barros

A primeira longa-metragem de Leitão de Barros é um filme 
extraordinário que combina influências estéticas e tradições artísticas 
tão diferentes como as vanguardas cinematográficas europeias (filiando-
-se explicitamente na tradição das “sinfonias urbanas” como “berlim, 
sinfonia de uma capital”, “o homem da câmara de filmar” ou “douro, 
faina fluvial”), a reportagem jornalística ou o teatro de revista. lisboa, 
crónica anedótica é um retrato único da vida cultural lisboeta no final 
dos anos 1920 que combina sequências documentais com sequências 
encenadas em que participam mais de 40 atores, entre os quais alguns 
dos nomes mais importantes da história do teatro português.

Leitão de Barros’ first feature film is a truly remarkable work, fusing a wide range 
of aesthetic influences and artistic traditions, namely the European cinematographic 
avant-gardes (it is consciously within the genre and lineage of “urban symphonies” 
such as “berlin, symphony of a great city”, “the man with a movie camera” or “douro, 
faina fluvial”), but also journalistic reportage or vaudeville theatre. lisboa, crónica 
anedótica is a unique portrait of the cultural atmosphere of 1920s Lisbon, combining 
documentary sequences and staged episodes that feature over 40 actors and actress-
es, including some of the leading names in Portuguese theatre history.

Esta cópia digital teve origem na digitalização Ultra HD de um 
interpositivo de 35mm feito pela Cinemateca em 2001. A correção de 
cor foi feita usando uma cópia de época como referência. Paralelamente 
ao restauro de imagem, Filipe Raposo compôs um acompanhamento 
inédito ao piano, que acompanha a edição em DVD e a cópia em DCP. 

 
This digital copy results from the Ultra HD digitisation of a 35mm interpositive 

made by Cinemateca in 2001. Digital grading was made using a distribution print as 
a reference. In addition to the image digitisation, Filipe Raposo composed an original 
accompaniment to the piano, which goes with the DVD edition and the DCP copy.
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SOBRE O REALIZADOR | ABOUT THE DIRECTOR

José Júlio Marques Leitão de Barros nasceu no Porto a 22 de outubro 
de 1896. Foi para Lisboa frequentar o liceu e depois a Escola Superior 
de Belas-Artes, onde estudou arquitetura. Trabalhou como professor de 
liceu (das disciplinas de Desenho e Matemática) e publicou o manual 
“Elementos de História da Arte”. A partir de 1916, começou uma intensa 
atividade como jornalista, que manteve até morrer. Em 1918, realizou os 
seus primeiros filmes (malmequer, mal de espanha), mas não persistiu 
logo nesta direção. Eclético e disperso, voltou-se para a pintura e para 
o teatro, para o qual escreveu várias peças e onde trabalhou como 
figurinista e cenógrafo junto das principais companhias portuguesas.

Teve um papel pioneiro também no campo do jornalismo ao introduzir 
em Portugal a técnica da rotogravura e a estética da fotomontagem, 
que aplicou nos magazines ilustrados de que foi fundador e diretor, com 
destaque para o Notícias Ilustrado (1928-1935). Em 1929, nazaré, praia 
de pescadores revelou o seu talento de cineasta, que aprofundaria 
em viagens pelos estúdios europeus, absorvendo lições das escolas 
francesa, alemã e soviética. Essa nova visão reflete-se nos soberbos 
lisboa, crónica anedótica e maria do mar (1930). A sua reputação 
consolidou-se com a realização de a severa (1931), primeiro filme 
sonoro português, e esteve ligado à criação da Tobis Portuguesa, de 
cujos estúdios sairiam as chamadas “comédias à portuguesa” dos anos 
1930 e 1940.

Manteve uma ligação estreita com a ditadura, que se exprimiu 
através de filmes alinhados com os valores nacionalistas do regime e, 
sobretudo, da encenação de alguns dos maiores eventos públicos do 
salazarismo: o relançamento das Marchas de Lisboa, o Cortejo Medieval 
de 1938 e os Grandes Cortejos Históricos de 1940 e 1947. Após os 
dramas populares as pupilas do senhor reitor (1935), maria papoila 
(1937) e varanda dos rouxinóis (1939), regressa à Nazaré para filmar 
ala-arriba! (1942), que seria premiado no Festival de Veneza desse 
mesmo ano. Participa nas coproduções com a Espanha franquista em 
bocage (1936) e termina a carreira cinematográfica com uma série de 
três superproduções de fundo histórico: inês de castro (1945), camões 
(1946) e vendaval maravilhoso (1949). O grande fracasso deste último 
filme, combinado com a renovação estética e geracional que marca o 
meio cinematográfico português nas décadas seguintes afasta Leitão 
de Barros do cinema de ficção. Voltou ao teatro e dedicou-se quase 
exclusivamente ao jornalismo, sobretudo nas suas conhecidas crónicas 
“Os Corvos”, publicadas no Diário de Notícias entre 1953 e 1967. As 
ornamentações da Cerimónia Inaugural do Panteão de Santa Engrácia 
foram o seu último trabalho, quando há muito se afirmava retirado e 
desiludido com o cinema. Morreu a 29 de junho de 1967.
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José Júlio Marques Leitão de Barros 
was born on 22 October 1896 in Lisbon, 
where, upon receiving his high school di-
ploma, he attended Escola de Belas-Ar-
tes (School of Fine Arts) and graduated 
in architecture from the Faculdade de 
Ciências e de Letras (Universidade de 
Lisboa). He was a Drawing and Mathe-
matics teacher at secondary school level, 
and published the manual “Elements of 
Art History”. In 1916 he began his intense 
journalistic work, which he maintained 
throughout his whole life. In 1918, he di-
rected his first films (malmequer, mal de 
espanha), but would cut his cinema ca-
reer short, so it seemed, that same year. A 
keen eclectic mind that stretched across 
a wide range of interests, he turned to 
painting and theatre, writing a series 
of plays and working as a set designer 
and clothes designer with some of the 
major Portuguese theatre companies. He 
played a pioneering role in the world of Portuguese journalism, having introduced a 
new printing technique (rotogravure) as well as photo-reportage and photomontage 
aesthetics into the illustrated magazines he founded and directed, namely Notícias  
Ilustrado (1928-1935). In 1929, nazaré, praia de pescadores reveals his filmmaking talent, 
which he would subsequently polish by visiting various European film studios, drawing 
lessons from the French, German and Soviet cinematic traditions. His freshly-acquired 
modernist slant would materialise in the masterly lisboa, crónica anedótica and maria 
do mar (1930). His reputation was consolidated with a severa (1931), the first Portu-
guese sound film, and he had a hand in the creation of production company Tobis 
Portuguesa, from whose studios emerged the so-called “Portuguese-style comedies” 
of the 1930s and 1940s. He kept close ties with the dictatorial regime, making films 
within the frame of its nationalistic values and also planning and staging some of the 
major public events under Salazar: he refashioned Lisbon’s “popular marches”, organ-
ised and directed medieval tournaments and the historical pageants of the 1940s. After 
directing the popular film dramas as pupilas do senhor reitor (1935), maria papoila 
(1937) and varanda dos rouxinóis (1939), he returns to Nazaré to shoot ala-arriba! 
(1942), which would be awarded at the Venice Biennale that same year. In 1936 he had 
directed bocage, a co-production with Franco’s Spain, and would put an end to his ca-
reer in cinema with a series of three high-budget historical films: inês de castro (1945), 
camões (1946) and vendaval maravilhoso (1949). The commercial failure of this last film, 
alongside the aesthetic and generational renewal in the Portuguese film milieu over 
the following decades, would push Leitão de Barros away from cinema. He returned to 
the theatre but would devote most of his time to journalism, namely to his well-known 
satirical column “Os Corvos”, in Diário de Notícias (1953-1967). He died on 29 June 1967.
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FILMOGRAFIA/FILMOGRAPHY

1918 – mal de espanha; malmequer; o homem dos olhos tortos (inacabado); sidónio 
pais – proclamação do presidente da república (doc); 1926 – férias na cúria (doc); 
1929 – nazaré, praia de pescadores; 1930 – maria do mar; lisboa, crónica anedótica; 
1931 – a severa; 1933 – rapsódia portuguesa (doc); 1935 – as pupilas do senhor 
reitor; 1936 – bocage; 1937 – las tres gracias/as três graças; maria papoila; 
legião portuguesa (doc); 1939 – a pesca do atum (doc); varanda dos rouxinóis; 
1942 – ala-arriba; a póvoa de varzim (doc); 1944 – lisboa e os problemas do seu 
acesso (doc); 1945 – inês de castro; 1946 – camões – erros meus, má fortuna, 
amor ardente; 1949 – vendaval maravilhoso; recife (doc); 1951 – a última rainha de 
portugal – esquema biográfico (doc); 1959 – relíquias portuguesas no brasil (doc); 
1960 – comemorações henriquinas (doc); 1962 – escolas de portugal (doc); 1966 – a 
ponte salazar sobre o rio tejo (doc).

SOBRE FILIPE RAPOSO  |  ABOUT FILIPE RAPOSO

Filipe Raposo nasceu em Lisboa, em 1979. 

Licenciado em Composição pela Escola 

Superior de Música de Lisboa, obteve o seu 

mestrado em “piano jazz performance” pelo 

Royal College of Music de Estocolmo. Desde 

2004 que trabalha como pianista, compositor 

e orquestrador com muitos nomes da música 

e do cinema português, entre os quais 

José Mário Branco, Fausto, Sérgio Godinho, 

Vitorino, Janita Salomé, Amélia Muge, Sara 

Tavares, Mafalda Veiga, Camané ou Carminho. 

Trabalha regularmente com a Cinemateca 

Portuguesa como pianista acompanhador de 

projeções de filmes mudos, tendo composto 

música original para vários títulos editados 

em DVD, como “Lisboa, Crónica Anedótica”, 

“Barbanegra” e “Frei Bonifácio” ou ainda  

“O Táxi N.º 9297” e “Rito ou Rita?...”. Em nome 

próprio editou os discos “First Falls” (2011), 

Prémio artista revelação Fundação Amália, 

“A Hundred Silent Ways” (2013), Inquiétude 

(2015) e “Øcre” (2019). É curador para a área 

do jazz da etiqueta Lugre Records.

Filipe Raposo was born in Lisbon in 1979. He has 

a Bachelor’s degree in Classical Composition 

at Escola Superior de Música de Lisboa, and a 

Master’s degree in Piano Jazz Performance at 

the Royal College of Music (Stockholm). From 

2004 he has worked as a pianist, composer and 

orchestrator with many leading names in the 

Portuguese music scene, such as José Mário 

Branco, Fausto, Sérgio Godinho, Vitorino, Janita 

Salomé, Amélia Muge, Sara Tavares, Mafalda 

Veiga, Camané, ou Carminho. He has been a 

resident pianist with Cinemateca Portuguesa 

since 2004, regularly accompanying silent 

films screenings, and composing the music for 

some titles edited in DVD, like “Lisboa, Crónica 

Anedótica”, “Barbanegra” and “Frei Bonifácio” 

or “O Táxi N.ª 9297” e “Rito ou Rita?...”. As a 

composer, he has worked frequently in both 

the theatre and cinema. As a pianist, he has 

released three albums under his name: “First 

Falls” (2011) – “Prémio artista revelação” by 

Fundação Amália; “A Hundred Silent Ways” 

(2013); “Inquiétude” (2015) and “Øcre” (2019). 

He is a musical curator in the field of jazz for the 

recently-created digital label Lugre Records.
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um filme português e o seu contexto europeu

I. O filme e a cidade

lisboa, crónica anedótica (1930), de José Leitão de Barros, é uma das muitas 
sinfonias urbanas realizadas entre meados da década de 1920 e meados da década 
seguinte na Europa e na América do Norte. De entre essas, várias, como é o caso de 
lisboa, caíram no esquecimento – ou, de um ponto de vista internacional, só agora 
começam a ser descobertas. Segundo os especialistas, contam-se cerca de 70 filmes 
deste género no período entre guerras. A origem deste ciclo é tão disputada quanto 
a forma destas obras é versátil, movendo-se com soltura entre o documentário, a 
ficção e a forma poético-experimental. O traço definidor da sinfonia urbana é o facto 
de nela o tecido urbano não ser um mero pano de fundo ou horizonte pitoresco para 
o desenrolar de uma narrativa. A cidade é, em si mesma, o centro e protagonista do 
filme. lisboa, crónica anedótica foi realizado no ponto alto do florescimento 
deste género, na esteira do sucesso de berlin, die sinfonie der grossstadt/a 
sinfonia de uma capital (1927), de Walther Ruttmann, que gerara um frenesim de 
sinfonias urbanas em toda a Europa. Contudo, apesar de se enquadrar nestas balizas 
temporais, o filme de Barros não se limita a copiar um modelo bem-sucedido. O filme 
será antes uma obra híbrida, com alguns desvios curiosos em relação ao modelo, 
desdobrando-se em comédia popular, documentário e sinfonia urbana.

Na sua forma mais ortodoxa, a sinfonia urbana é um filme de não-ficção 
experimental com elementos visuais apropriados dos movimentos vanguardistas seus 
contemporâneos (construtivismo, Neues Sehen, cubismo, futurismo, surrealismo) e um 
sentido apurado do ritmo enquanto princípio estruturante. Na maior parte dos casos, 
os filmes seguem uma estrutura “um-dia-na-vida-de”, utilizando fortes contrastes e 
furtando-se a uma narrativa ancorada em personagens reconhecíveis. A forma de 
lisboa, crónica anedótica diverge um pouco deste padrão, se atendermos tanto 
ao filme como às informações disponíveis acerca das circunstâncias da sua produção. 
O filme apresenta-se explicitamente enquanto “crónica anedótica”, um género 
marcadamente diferente não só do documentário (que só surgiu, enquanto tal, durante 
a década de 1930), mas também da sinfonia urbana. Para dar apenas um exemplo, 
inclui diversos atores e atrizes de renome, bem conhecidos do público português, com 
particular destaque para Beatriz Costa e Vasco Santana. Note-se que um equilíbrio 
delicado entre cenas encenadas e observação documental não é incomum no género da 
sinfonia: tanto o filme de Ruttmann como o de Vertov, os dois exemplos mais famosos 
do ciclo, incluem cenas ficcionais. Ainda assim, nestes dois casos as cenas parecem 
ter sido colhidas diretamente de notícias de jornal (a tentativa de suicídio, ou a cena 
de pancadaria no filme de Ruttmann) ou remeterem para uma lógica meta-ficcional, 
como acontece no filme de Vertov, onde somos testemunhas da feitura do filme a 
que estamos a assistir. lisboa, crónica anedótica, por oposição, usa a encenação 
de uma forma idiossincrática, dado que o filme se mostra muito mais interessado em 
vinhetas de inspiração popular e breves episódios anedóticos, claramente encenados 
para a câmara, do que em planos de natureza rítmica ou poética. 
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O arranque do filme demonstra a familiaridade de Leitão de Barros com o género, 
que tem na viagem para a cidade, quase invariavelmente, o seu primeiro gesto.  
No caso de lisboa, o filme mostra a chegada de um comboio, um barco a aproximar-
-se do Terreiro do Paço, automóveis, elétricos e autocarros, e até animais usados como 
meios de transporte, numa sucessão que, por saturação, resulta numa caricatura dos 
temas da chegada e da mobilidade tão caros ao género. A justaposição do Aqueduto 
das Águas Livres e o comboio a vapor (filmado em Campolide) evoca um segundo 
nó temático do filme: a tensão entre modernidade e tradição. Enquanto que a maioria 
das sinfonias urbanas segue um modelo transversal, retratando um dia na cidade, 
desde o romper da manhã ao fim de tarde e noite, lisboa introduz outras metáforas 
estruturantes desde o início – o desenvolvimento e ontogénese do ser humano é 
evocado ao entrecortar imagens de crianças com planos de flores em time-lapse. Este 
paralelismo algo forçado cedo dá lugar a uma sequência longa de crianças a brincar, 
que a seu tempo se funde com exercícios de ginástica coreografados, reminiscente 
das cenas de grupos de pessoas a moverem-se em sincronia, celebremente teorizados 
por Siegfried Kracauer, que as apelidou de “ornamento das massas”. O primeiro quarto 
de hora apresenta-nos, então, uma série de trajetórias estéticas que o filme poderia 
seguir, mas das quais acaba por se desviar, idiossincraticamente, assim definindo os 
seus contornos singulares, tanto no panorama nacional como europeu. 

Apesar do que ficou dito, o filme inclui alguns dos elementos característicos das 
sinfonias urbanas, tais como a montagem de parangonas de jornais, planos aéreos 
de ruas fervilhantes, um interesse por pontes construtivistas e outros edifícios e 
monumentos industriais, planos de manequins e montras (contrapostos à reação 
ingénua e lasciva dos “saloios”), bem como o fascínio com a mais moderna tecnologia, 
como os quadros de distribuição das centrais telefónicas. Nota-se igualmente um 
interesse vincado por aquilo que Walter Benjamin designou por “inconsciente óptico”, 
quando estudos de movimento à maneira de Marey ou Muybridge são evocados 
em planos, em câmara lenta, de raparigas a fazer exercício, soldados a saltar sobre 
plintos, mulheres a transportar volumosos cestos de comida sobre a cabeça, ou nos 
já referidos planos em time-lapse de flores a desabrochar. Nestes casos, a câmara 
funciona como um meio de gerar conhecimento sobre o mundo, deixando de ser 
apenas um aparelho que regista elementos pré-existentes.

Um outro traço do filme que procura consonância com a malha urbana, para 
a representação da qual gera soluções estilísticas particulares, é o fascínio pelo 
movimento: é muito frequente a câmara ou os objetos dentro do plano (quando não 
um e outro em simultâneo) estarem em movimento, como se pode ver nos planos 
filmados em elétricos, autocarros e outros veículos em movimento, em trânsito 
pela cidade, mas igualmente em panorâmicas que percorrem edifícios e outras 
superfícies. O dinamismo do seu ponto-de-vista distingue o cinema de outros meios 
de representação da metrópole, como a pintura, a fotografia ou os bilhetes-postais, e 
esse fator distintivo é aqui colocado em primeiro plano. Outro traço estético do filme, 
onde podemos ler marcas do período em que foi criado, são as muitas representações 
visuais do som (no episódio em que figura o polícia de trânsito, por exemplo, mas 
também na cena na fábrica [no Arsenal], mais perto do início). Estas experimentações 
formais e expressivas são um outro elemento típico da tradição de vanguarda a que o 
filme faz alusão, sem que por isso se enquadre inteiramente nessa categoria. 
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II. Ligações internacionais

Enquanto muitas das mais famosas sinfonias urbanas têm como objeto centros da 
modernidade – manhatta (Paul Strand e Charles Sheeler, 1921) sobre Nova Iorque; 
rien que les heures (Alberto Cavalcanti, 1926) sobre Paris; berlin, die sinfonie 
der grossstadt/a sinfonia de uma capital (Walther Ruttmann, 1927); celovek 
s kinoapparatom /“o homem da câmara de filmar” (Dziga Vertov, 1929), 
sobre Moscovo e Leninegrado – alguns destes filmes também retratam lugares mais 
periféricos: na Bélgica, por exemplo, em images d’ostende (Henri Storck, 1929), 
em França, em à propos de nice/a propósito de nice (Jean Vigo, 1930), ou 
em Portugal, em douro, faina fluvial (Manoel de Oliveira, 1931), sobre o Porto. 
Fazer um filme sobre Lisboa significava, portanto, entrar em sintonia com a lógica 
predominante dos anos vizinhos a 1930, quando muitos acreditavam que um cinema 
europeu de carácter transnacional estava à beira de se tornar uma realidade.

lisboa, crónica anedótica foi publicitado explicitamente como um filme 
português em virtude dos artistas tanto à frente como atrás da câmara, do seu tópico 
e do público a que era direcionado; no entanto, não só usou o modelo da sinfonia 
urbana, acentuadamente internacionalista, mas continha, para além disso, marcas 
oriundas de outras tradições. O filme usava temas populares e um humor pertencente 
a esse universo, à semelhança da comédia popular europeia do início da década de 
1930, de que é exemplo a obra de René Clair, ao mesmo tempo que prefigura o tom e 
peripécias, também elas de cariz popular, de a canção de lisboa (José Cottinelli 
Telmo, 1933), contando ainda com a presença de Beatriz Costa e Vasco Santana. 
Podemos ainda discernir uma outra linhagem, se virmos o filme com atenção – 
partilha vários elementos com a obra coletiva menschen am sonntag/“homens 
ao domingo” (Robert Siodmak/Edgar G. Ulmer, Billy Wilder, 1929), um filme 
rodado aproximadamente no mesmo período. Ambos os filmes procuram dar conta 
da experiência urbana não só através do registo de fenómenos que compõem a 
superfície visível da metrópole, alinhados no tempo cíclico de um dia, como o faziam 
as sinfonias urbanas, mas igualmente trazendo à luz a experiência quotidiana dos 
seus habitantes, e colocando assim em primeiro plano o não-dramático como o 
verdadeiro drama da existência humana.

Em conclusão, o filme é um testemunho claro de como a geração mais nova de 
cineastas portugueses se via como parte integrante de um movimento internacional 
que ganhara forma nos últimos anos da era do cinema mudo. A familiaridade com 
outras tradições, em particular a montagem soviética (com Pudovkin, mais do que 
Eisenstein, enquanto modelo  primordial), com o entusiasmo com a sinfonia urbana, 
bem como com a mistura criativa de documentário e comédia popular portuguesa, 
quase desconhecida fora do país, fazem deste filme ao mesmo tempo um documento 
das tradições populares da cidade, mas também uma peça na história transnacional 
do cinema europeu. lisboa reenquadrou a capital portuguesa enquanto parte dessa 
cultura urbana transnacional, com a qual partilhava muitos elementos, ao mesmo 
tempo que mantinha viva a tradição portuguesa, a que procura dar visibilidade.

Malte Hagener (Philipps-Universität Marburg) 
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a portuguese film and its european context

I. Film and the City

José Leitão de Barros’ film lisboa, crónica anedótica (1930) is one of the 
many forgotten – or rather, if we look at it from an international perspective: never 
discovered – city symphonies that were made between the mid-1920s and the mid-
1930s in Europe and North America. The origin of this cycle, experts estimate that 
roughly 70 films of this variety were made between the World Wars, is as contested 
as its form is flexible – hovering between documentary, fiction and experimental-
poetic form, the key characteristic of the city symphony is that the urban fabric is 
not a mere backdrop or colourful horizon to a narrative development, but the city 
itself takes the central position and becomes the protagonist of the film. lisboa, 
crónica anedótica was made at the height of the boom, when the success of 
Walter Ruttmann’s berlin, die sinfonie der grossstadt (1927) had given rise 
to a city symphony craze across Europe, but despite fitting into this time frame, the 
Barros’ film does not just copy a blueprint that had proven to be successful. Instead, 
the film is a hybrid that shows interesting deviations as it branches off into popular 
comedy, early documentary and city symphony.

The city symphony in its most orthodox form is an experimental non-fiction film with 
visual elements borrowed from then current avant-garde movements (constructivism, 
new vision, cubism, futurism, surrealism) and a strong sense of rhythm as a guiding 
principle of construction. Most typically, the films follow a day-in-a-life structure, they 
work with strong contrasts and do not present a narrative centred on recognizable 
characters. The aesthetic form of lisboa, crónica anedótica is somewhat different, 
if we examine the film and the available evidence surrounding its production. The film 
openly announces to be an anecdotal chronicle, a genre decidedly differently not only 
from the documentary (which only came into existence in the course of the 1930s), 
but also from the city symphony. For example, it shows several well-known actors 
who Portuguese viewers of the time would recognize, most prominently of course 
Beatriz Costa and Vasco Santana. Yet again, a precarious balance between staging 
and actual observation is not untypical of the city symphony variation: Ruttmann’s 
as well as Vertov’s films, the two most famous examples of the cycle, both include 
fictional scenes, but they either appear to be derived directly from newspaper reports 
(such as the suicide attempt and the fistfight in Ruttmann’s film) or they relate to 
the meta-fictional logic in Vertov’s film where we witness the making of the film that 
we are watching at the same time. lisboa, crónica anedótica, by contrast, uses 
staging in a decidedly idiosyncratic way because the film is far more interested in 
folksy vignettes and little sketches obviously arranged for the camera than in rhythm 
and poetic visualisations.

The opening of the film demonstrates Leitão de Barros’ familiarity with the genre 
which invariably stages the journey into the city as its starting movement – the 
film shows an arriving train, a boat approaching Terreiro do Paço, cars, streetcars 
and omnibuses, even animals as means of transportation, ultimately mocking the 
notion of arrival and mobility through sheer overload. In the juxtaposition of the 
Águas Livres aqueduct and the steam railway (shot at Campolide), it also evokes 
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a second theme of the film, the tension between modernity and tradition. While 
most city symphonies follow the model of the cross-section, portraying a day in 
the city from early morning until late evening and night, lisboa also evokes other 
structural metaphors at the outset of the film – the development and ontogenesis 
of the human being is alluded to when images of infants are intercut with time-lapse 
shots of flowers. This somewhat forced parallelism gives quickly way to an extended 
sequence of child play merging ultimately into choreographed gymnastic exercises, 
reminiscent of scenes of groups of people moving in unison, famously theorized by 
Siegfried Kracauer as a mass ornament. The first quarter of an hour thus presents 
a series of aesthetic models that the film could follow, but it ultimately keeps its 
idiosyncratic distance and remains a singular work, both within the national and the 
European context.

Nevertheless, the film exhibits some typical elements of city symphonies such as 
the montage of newspaper headlines, overhead shots of bustling city streets, an 
interest in constructivist bridges and other industrial buildings, shots of mannequins 
and shop windows (here contrasted with the naïve and sexualized reaction of 
country rubes), as well a fascination with modern technology such as switchboard 
operators. There is also a marked interest in what Walter Benjamin has termed the 
“optical unconscious” when motion studies à la Marey or Muybridge are referenced 
in extreme slow motion shots of girls exercising, soldiers jumping across vaulting 
boxes or women carrying large baskets of food on their head or in time-lapse shots 
of flowers opening up and blooming. In these cases, the camera acts as a means of 
gaining knowledge about the world, not anymore as just a representational device 
which shows pre-existing facts.

A further element that structurally shows some affinity to the urban fabric and 
attempts to find stylistic solutions is the film’s fascination with movement: very often 
either the camera or objects within the frame (if not both) are moving, as can be 
seen in shots from street cars, buses and other vehicles traversing the city, but also 
in pans across architecture and other surfaces. The dynamism of the point-of-view 
distinguishes the cinema from other means of presenting the city such as paintings, 
photographs or postcards, a factor that is foregrounded here. Another aesthetic 
specificity of the cinematographic which speaks to the time of its creation are the 
many visualizations of sound (as in the episode involving the traffic cop, but also early 
in the factory scene). These formal and expressive experiments are another factor 
typical of the avant-garde tradition to which the film alludes without completely 
belonging to this category.

II. International Connections

While many of the more famous city symphonies deal with centers of modernity – 
manhatta (1921, Paul Strand & Charles Sheeler) on New York, rien que les heures 
(1926, Alberto Cavalcanti) on paris, berlin, die sinfonie der grossstadt (1927, 
Walther Ruttmann), celovek s kinoapparatom (1929, Dziga Vertov, the man 
with the movie camera) on Moscow and Leningrad – some films also portrayed 
more marginal places in Belgium such as images d’ostende (1929, Henri Storck), 
in France such as à propos de nice (1930, Jean Vigo), or in Portugal such as 
douro, faina fluvial (1931, Manoel de Oliveira) on Porto. Making a film on Lisbon 
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was therefore in line with the overarching logic in the years around 1930 when many 
contemporaries believed that a transnational European cinema was on the verge of 
a breakthrough.

lisboa, crónica anedótica was marketed as a Portuguese film by virtue of 
the artists in front of and behind the camera, by topic and public to which it was 
directed; yet, it used not only the model of the city symphony which was decidedly 
internationalist, but it also contained traces from other traditions. The film employed 
popular themes and folksy humor, just like the European popular comedy of the early 
1930s did, as can be seen in the work of René Clair, but it also foreshadows the 
popular antics of a canção de lisboa (1933, José Cottinelli Telmo), not only in 
the presence of Beatriz Costa and Vasco Santana. Yet again, another model can be 
found in the film when examined closely – it contains several elements that can also 
be found in the collectively made menschen am sonntag (Germany 1929, people 
on sunday, Robert Siodmak/Edgar G. Ulmer, Billy Wilder), a film that was shot 
roughly at the same time. Both films attempt to understand the urban experience 
not only by catching surface phenomena and ordering them into a daily cycle, as 
the city symphonies did, but also by showing the everyday experience of people, by 
foregrounding the non-dramatic as the real drama of human existence.

In conclusion, the film clearly demonstrates how the young generation of Portuguese 
filmmakers saw themselves as part of an international movement that had formed 
at the end of the silent period. The knowledge of other traditions, most notably 
Soviet montage (though rather Pudovkin than Eisenstein proved to be the model 
here), the familiarity with the city symphony craze, as well as the creative mixture 
of documentary and the Portuguese popular comedy largely unknown outside the 
country turn the film into both a testament to the popular traditions in the city, but 
also into part of a transnational European film history. It remade Lisbon as part of 
a transnational city culture which shared many traits and features, but still kept the 
Portuguese tradition alive and visible in the film.

Malte Hagener (Philipps-Universität Marburg)
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SOBRE O FILME | ABOUT THE FILM

O pitoresco, a beleza e a propriedade dos tipos, dos costumes e dos aspectos 
paisagísticos em que a vibração duns, o sentido poético de outros, afloram ou ressaltam 
nitidamente, fizeram do filme mais do que uma obra de mérito, um quadro impressivo e 
animado de inegável valor, em que o talento criativo e fluente de Leitão de Barros, o seu 
agudo sentido dos contrastes, de que em ‘Lisboa’ nos dá provas concludentes, variadas, 
tão cinematográficas, constitui hoje, passadas algumas décadas, um documento de 
inegável valor histórico e sociológico da primeira cidade do país. (M. Félix Ribeiro)

Sob uma aparência desenvolta (o lado ‘quadro vivo’) o que surge nessa ‘crónica’ 
é o horizonte fechado de uma cidade sem saídas, presa das suas próprias manhas e 
armadilhas, que não mais deixaria de insinuar-se, em filigrana ou como nota dominante, 
em quase todos os filmes (comédias ou dramas) que tiveram Lisboa como cenário 
dominante. Se houvesse que opor um desmentido cabal à lenda da ‘ville blanche’, 
embora fácil e superficial do filme de Tanner dos anos 80, havia que o buscar em todos 
esses filmes portugueses, em que nunca se pintou cidade mais ‘escura’ e cujo fulgurante 
marco inicial é o filme de Barros, certamente um dos mais desapiedados olhares de nós 
próprios sobre nós próprios. (João Bénard da Costa)

Esta transformação do documento em crónica, esta transfiguração anedótica do real, 
gerou alguns equívocos, pois se exigiu a Leitão de Barros uma maior dose de ‘verdade’, 
de ‘verosimilhança’, de ‘realismo’, quando era outra coisa que estava em causa, do 
mesmo modo que uma crónica de um jornal não é uma reportagem. A nossa crítica mais 
responsável, durante muito tempo, preferiu ‘Nazaré’ e ‘Maria do Mar’ a ‘Lisboa, Crónica 
Anedótica’, mas eu creio que este é muito mais moderno, muito mais imaginativo, muito 
mais original, muito mais ‘cinegráfico’, se assim quisermos. (Luís de Pina)

•

The picturesque features, the beauty and appropriateness of its characters, costumes and 
landscape - where some elements resonate while the poetic charge of others comes to the 
surface or stands out sharply - make this film much more than a worthy work: it is, rather, an 
impressive and lively tableau of unquestionable value. In ‘Lisboa’, Leitão de Barros’ creative 
talent and fluency and his acute sense of contrast shine through in a distinctly cinematographic 
way. Now, a few decades later, the film can be seen as a document, of unmistakable historical 
and sociological value, of the country’s foremost city. (M. Félix Ribeiro)

In and through its spontaneous and unrestrained manner (its ‘living tableau’ quality) what 
emerges in this ‘chronicle’ is the closed horizon of a dead-ended city, trapped in its own 
snares and ruses. This image of the city would indeed come to light, either in between the 
lines or as a dominant motif, in virtually every Portuguese film (whether comedy or drama) 
where Lisbon was the main setting. If one wanted to offer a stark – even if somewhat facile 
and superficial – counter-image to the ‘ville blanche’ myth of Tanner’s film from the 1980s, 
one could point to a long line of Portuguese films where the city is painted in the darkest 
possible colours, for which Barros’ dazzling film, surely one of the most unforgiving mirror we 
ever held up to ourselves, lays the foundation. (João Bénard da Costa)

This transformation of document into chronicle, this anecdotal metamorphosis of the 
real, led to some misunderstandings, as Leitão de Barros was called on to offer a greater 
dose of ‘truth’, ‘verisimilitude’ or ‘realism’, when in fact what was at stake in his film was 
something else entirely, in the same way a newspaper chronicle should not be mistaken for 
a reportage. While the most conscientious among our critics have long chosen ‘Nazaré’ 
and ‘Maria do Mar’ over ‘Lisboa, Crónica Anedótica’, I in fact take the latter to be a much 
more modern, imaginative and original work: in short, if you will, I see it as much more 
“cinegraphic”.” (Luís de Pina)
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LISBOA, CRÓNICA ANEDÓTICA
1930 | preto e branco / black and white | 125 min

Realização/Director: Leitão de Barros

Argumento/Screenplay: Leitão de Barros

Legendas/Intertitles: Feliciano Santos

Fotografia/Cinematography: Artur Costa de Macedo

Fotografia adicional/Aditional cinematography: Manuel Luís Vieira, Salazar Diniz, 

Paul Martillièri

Montagem/Editing: Leitão de Barros (versão para o Brasil), António Lopes Ribeiro

Assistente de Realização/Assistant Director: António Lopes Ribeiro

Produção/Production: Salm Levy Júnior

Distribuição/Distributor: Companhia Cinematográfica de Portugal

Estreia/Premiere: São Luiz, Tivoli (Lisboa), 1 de abril de 1930

Música original/Original music: Filipe Raposo

Intérpretes/Cast: Adelina Abranches, Chaby Pinheiro, Alves da Cunha, Estevão Ama-

rante, Irene Isidro, Augusto Costa/Costinha, Nascimento Fernandes, Augusto de Melo, 

Teresa Gomes, Aura Abranches, Beatriz Costa, Erico Braga, Maria Lalande, Alfredo 

Ruas, Emília de Oliveira, Rosa Maria, Saur Ben-Hafid, Oliveira Martins, Vasco Santana, 

Ester Leão, Josefina Silva, Adelina Fernandes, Eugénio Salvador, Ema de Oliveira, 

Berta de Bivar, Luísa Durão, Gil Ferreira, Augusto Santos, António Duarte, Francisco 

de Mesquita, Perpétua dos Santos, Jesuína Chaby, Júlio Soares, Ruth, Fernanda Arés, 

Francisco Mesquita e “Partenaire”, Horta e Costa, Dores, Maria Leo, Alfredo Arés

Disponível em DCP (pedidos: acesso@cinemateca.pt) e editado em DVD pela Cinemateca, 

à venda nas lojas FNAC e na Livraria Linha de Sombra/Cinemateca: www.linhadesombra.com

Available in DCP (loans: acesso@cinemateca.pt) and published in DVD by Cinemateca, 

on sale in FNAC stores and Livraria Linha de Sombra/Cinemateca: www.linhadesombra.com

Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema / www.cinemateca.pt
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CINEMATECA PORTUGUESA – MUSEU DO CINEMA

A Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema tem por missão a salvaguarda e 
a divulgação do património cinematográfico em Portugal. Foi fundada em 1948 
por um dos pioneiros das cinematecas europeias, Manuel Félix Ribeiro, e tornou-
se uma instituição autónoma em 1980. Desde 1956, a Cinemateca é membro 
da Federação Internacional dos Arquivos de Filmes (FIAF), criada em 1938 
com o objetivo de promover a conservação e o conhecimento do património 
cinematográfico, conjugando os esforços dos mais importantes arquivos do 
mundo e que conta atualmente com 172 afiliados de 75 países.

Em 1996, a Cinemateca abriu um moderno centro de conservação nos arredores de 
Lisboa, o departamento ANIM (Arquivo Nacional das Imagens em Movimento), que 
é atualmente a base de todas as atividades de conservação, investigação e acesso 
sobre as coleções fílmicas, videográficas e digitais, assim como de aparelhos e objetos 
cinematográficos. Desde 1998, o ANIM possui um laboratório de restauro fotoquímico, 
que se tornou, entretanto, o último em atividade na Península Ibérica. 

Como parte da sua estratégia de difusão cultural, a Cinemateca tem vindo a 
digitalizar várias obras da história do cinema português, as quais são disponibilizadas 
em formato de alta definição para projeção em sala, em edições DVD (próprias ou 
em parceria com entidades públicas e privadas), ou através da Cinemateca Digital, 
a sua plataforma de streaming que conta já com mais de 200 horas de imagens.  
A Cinemateca contribui igualmente para a literacia cinematográfica no sistema de 
ensino obrigatório português através da sua participação no Plano Nacional de Cinema.

•

Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema’s mission is to preserve and promote Portugal’s 
film heritage. Founded in 1948 by Manuel Felix Ribeiro, a pioneer of European cinematheques, 
it became an autonomous institution in 1980. The Cinemateca is a member of the International 
Federation of Film Archives (FIAF) since 1956, an organization created in 1938 with the goal 
to promote conservation and knowledge on film heritage, and that currently counts 172 
affiliates in 75 countries.

In 1996, the Cinemateca opened a modern conservation centre in the outskirts of Lisbon – the 
ANIM, National Archive of Moving Images –, which is now the base for all its activities of 
conservation, research and access to its film collections, either in photochemical, video, or 
digital support, as well as to its collections of film apparatuses and objects. Its photochemical 
restoration lab, created in 1998, has since become the last in operation in Portugal and Spain.

As part of its strategy to promote Portuguese film heritage, Cinemateca started digitizing 
several titles from the history of Portuguese cinema. These digital copies have been made 
available in high definition copies for public screenings, in DVD editions (either on its own, or 
together with different public and private partners), or in Cinemateca Digital, its streaming 
platform that already counts more than 200 hours of moving images. Cinemateca also 
contributes to the film literacy in the national education system thanks to its participation in 
Plano Nacional de Cinema.




