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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 Walter 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, como bem argumentou Tiago Baptista. 

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.  

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 dos 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 outro 
meios de representação da metrópole, como a pintura, a fotografia ou as bilhetes-postais, e esse 
factor 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.  
 
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 (Walter 
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. 

Em retrospetiva, com o benefício do nosso conhecimento histórico acerca do período, 
podemos ver que 1930 é um ano-charneira para o cinema europeu – não só podemos situar nesse 
ano o triunfo derradeiro do cinema sonoro, que vinha conquistando gradualmente a hegemonia 
ao longo dos anos anteriores, mas nele podemos ainda vislumbrar o estilhaçar do sonho de um 
cinema internacionalista, acalentado pelas vanguardas na década de 1920. A chegada do cinema 
sonoro não só acentuou o uso da linguagem enquanto índice de diferenças culturais, mas exigiu 
um investimento de capital considerável, o que conduziu a novos modelos de gestão e a uma 
concentração da produção nas mãos de um punhado de agentes (bem como, muitas vezes, a uma 
maior ascendência do sector bancário numa indústria cinematográfica claramente carecida de 
capital). Uma vez mais, à época estes desenvolvimentos eram apenas manchas quase indistintas 
na linha do horizonte – pelo menos no que toca ao cinema português, relativamente periférico, 
mas que entre meados da década de 1920 e meados da década de 1930 atravessaria um período 
de notável explosão de criatividade e sucesso. 

Esta evolução, na qual LISBOA foi um elemento importante, enquadrava-se num efémero 
florescimento internacional da cultura alternativa e experimental na maior parte dos países 
europeus, isto nos anos próximos a 1930, antes e depois. Foi necessário esperar alguns anos 
depois fim da I Guerra Mundial para que a circulação de filmes, de equipas de filmagem e um 
contacto mais próximos entre os profissionais do cinema se reestabelecesse. Portugal não foi 
exceção, e conheceu um enorme florescimento cinematográfico a partir de meados da década de 
1920: foram construídos cinemas e estúdios, foram fundadas revistas, foram feitos filmes, foram 
lançadas carreiras. A jovem geração de Manoel de Oliveira, António Lopes Ribeiro, e José Leitão de 
Barros, que emergiu nesse período, viria a dominar o cinema português até bem dentro da década 
de 1950. Todos eles conheciam bem as obras-chave do cinema internacional dos anos 1920: as 
facilidades de distribuição comercial, de deslocação pessoal, bem como um movimento 
cineclubista ativo, tinham ajudado cineastas em Portugal (pelos menos os das duas principais 
cidades) a manterem-se a par e passo dos seus congéneres em Paris ou Berlim. O filme de 



Ruttmann sobre Berlim, por exemplo, estreou em Lisboa em novembro de 1927, apenas dois 
meses após a sua primeira exibição pública na cidade onde foi feito. 

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, Billie 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. 

O filme de Leitão de Barros deixa a cidade para trás nas cenas em que mostra o navio 
Sagres, uma sequência que evoca um estilo visual, assente na abstração e montagem, que 
conhecemos de O COURAÇADO POTEMKIN de Sergei Eisenstein (1926), filme de culto em toda a Europa 
na segunda metade da década de 1920. Dito isto, LISBOA porventura deve mais ao cinema de 
Vsevelod Pudovkin, cuja mistura de autenticidade documental e estrutura e enredo dramáticos 
teve uma influência considerável no cinema europeu do período. Filmes de Pudovkin’s como 
MATJ/A MÃE (1926), KONEZ SANKT-PETERBURGA/“O FIM DE SÃO PETERSBURGO”, (1927) e POTOMOK CHINGIS 
KHANA /TEMPESTADE NA ÁSIA (1928), bem como as suas reflexões teóricas (cedo traduzidas para 
inglês, francês e alemão) tornaram-se um modelo popular, precisamente porque aliavam o 
interesse em levar a câmara para as ruas, na exploração de locais reais, com a procura de manter 
um fio narrativo dramático. 

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)  
 
Este texto inédito foi escrito propositadamente para a brochura que acompanhará a edição DVD deste 
filme. 
 


