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Resumo 
 

 

Esta tese tem por objeto a imagem em movimento, entendida na dupla perspetiva 

de documento e expressão. Trata-se de um trabalho de dupla natureza, traduzida nos seus 

objetivos como uma problematização metodológica do estudo da imagem em movimento 

e como a formulação de propostas de abordagem do objeto tendo por base a sua inserção 

na cultura visual coeva. 

Da formulação de uma grelha de interrogação da imagem em movimento, que 

possa servir como instrumento de apoio metodológico, resultou o desenvolvimento de um 

quadro de referências concetuais e operativas que tem por base aquilo que designamos 

pelas quatro componentes da imagem em movimento: componente profílmica, 

componente fotográfica, componente cinematográfica e componente sonora.  

As três propostas de abordagem, tendo por base os parâmetros metodológicos 

definidos e problematizados, exploram: os mecanismos de transmissão de imagens 

inerentes à imagem em movimento percecionada como o resultado de um conjunto de 

construções; a relação do objeto com as transformações do meio técnico da qual resulta e 

da qual é evidência; as questões de autorreferência e autorreflexão inerentes à imagem 

em movimento. Para tal, foi definido um corpus de objetos, filmes portugueses, dentro de 

um âmbito cronológico, as décadas de 30 e 40 do século XX.  

Estamos perante uma iconografia partilhada coletivamente, que se reflete em 

preocupações recorrentes e transversais aos diversos meios, presentes na transposição de 

mecanismos e na apropriação de soluções, no direcionamento de pesquisas individuais e 

na criação de objetos que se referenciam e autorreferenciam constantemente. 

À luz dos resultados obtidos, percebemos que estes objetos, quer pela 

complexidade do percurso e da cultura visual dos seus intervenientes, quer pela cultura e 

atividade especificamente cinéfila de muitos deles, são concebidos não apenas como 

produtos de entretenimento, mas também como campo de pesquisas de diversas áreas de 

atividade.  

 

 

Palavras-chave: Cultura visual; imagem em movimento; cinema; cinema português. 
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Abstract 
 

 

This thesis aims to analyze the moving image, understood in its double perspective 

of both document and expression. It is a work of a double nature, translated in its 

objectives as a methodological questioning of the study of the moving image, as to allow 

the formulation of approach proposals of the object based in its insertion in the 

contemporaneous visual culture. 

From the formulation of an interrogation grid of the moving image, which may 

serve as a helpful methodological instrument, resulted the development of a conceptual 

and operative frame of references based on what we call the four components of the 

moving image: “profilmic” component, photographic component, cinematographic 

component and sound component. 

The three proposed approaches, based on the methodological parameters defined 

and problematized, explore: the transmission mechanisms of images inherent to the 

perceived motion image seen as the result of a set of constructions; The object’s relation 

to the transformations of the technical environment from which it results and of which it 

is evidence; The issues of self-reference and self-questioning inherent in moving image. 

For this purpose, Portuguese films between the decades of the 30’s and 40’s of the 

twentieth century were defined as the corpus of objects.  

We are facing a shared collective iconography, which reflects itself in recurrent 

and transversal concerns to the various means, present in the transposition of mechanisms 

and in the appropriation of solutions, in direction to the individual researches and creation 

of objects that are constantly referenced and self-referenced. 

In the light of the obtained results, we perceive that these objects, due to the 

complexity of the path and visual culture of their actors, and also due to both culture and 

activity specifically as film buffs in many of them, are conceived not only as 

entertainment products, but also as a research field oh various areas of activity. 

 

 

 

Keywords: Visual culture; moving image; cinema; Portuguese cinema.  



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

11 
 

 

Índice 
Agradecimentos .................................................................................................... 7 

Resumo ............................................................................................................... 9 

Abstract ............................................................................................................. 10 

Introdução .......................................................................................................... 15 

Motivações e objetivos .................................................................................... 15 

Estado da arte ................................................................................................. 32 

Capítulo 1. Problemáticas para o estudo da imagem em movimento ......................... 47 

1.1. As quatro componentes da imagem em movimento ....................................... 49 

1.2. Reflexões metodológicas para o estudo da imagem em movimento .................... 56 

Visionamento da obra e as suas condições.......................................................... 57 

A documentação do objeto ............................................................................... 57 

A ficha de identificação do objeto ..................................................................... 59 

A segmentação do objeto e a decomposição plano-a-plano .................................. 60 

As componentes da imagem em movimento como referentes ............................... 62 

Os espaços .................................................................................................. 63 

A caracterização da fotografia ....................................................................... 64 

A caracterização do movimento..................................................................... 66 

O som ......................................................................................................... 68 

A construção da imagem em movimento ............................................................ 69 

Capítulo 2. Propostas para o estudo da imagem em movimento................................ 73 

2.1. Construções da imagem ................................................................................. 75 

A formação dos realizadores ............................................................................. 75 

As equipas ...................................................................................................... 79 

A direção de arte .......................................................................................... 79 

A relação com as artes plásticas..................................................................... 82 

Camões, Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente ........................................... 84 

A montagem e a direção de fotografia ............................................................... 90 

Da imprensa ilustrada para a imagem em movimento ...................................... 95 

As Pupilas do Senhor Reitor ............................................................................. 98 

Outros diálogos intermediais .......................................................................... 106 

As arquiteturas e a cidade ............................................................................... 114 

A cidade selecionada .................................................................................. 116 



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

12 
 

Do cinema para o cinema ............................................................................ 120 

A receção do cinema ...................................................................................... 123 

Douro, Faina Fluvial ...................................................................................... 128 

O Douro e o Porto ..................................................................................... 137 

Entre o filme experimental e a experimentação ................................................. 153 

Chianca de Garcia e Aldeia da Roupa Branca ................................................... 157 

O ecletismo das referências ......................................................................... 161 

A equipa ................................................................................................... 162 

Os espaços ................................................................................................ 162 

A fotografia e a cinematografia ................................................................... 163 

As lavadeiras ............................................................................................. 165 

A festa à noite ........................................................................................... 166 

A corrida de galeras ................................................................................... 167 

O duelo de bandas ...................................................................................... 169 

2.2. Imagens sonoras ......................................................................................... 174 

Entre paradigmas técnicos e colaborações internacionais ................................... 174 

A Severa e o sonoro avant la lettre .................................................................. 181 

A Canção de Lisboa: filme sonoro................................................................... 188 

A importância da equipa ............................................................................. 190 

Os espaços ................................................................................................ 195 

A fotografia............................................................................................... 201 

A cinematografia ....................................................................................... 204 

A «Canção de Lisboa» ............................................................................... 205 

A componente sonora ................................................................................. 219 

Referências ao cinema ................................................................................ 223 

A música e a narrativa ................................................................................ 227 

A organicidade das componentes da imagem em movimento .......................... 231 

O filme matricial ....................................................................................... 234 

2.3 Para lá da “quarta parede” ............................................................................ 237 

Realidade e ficção em O Pai Tirano ................................................................ 243 

Os espaços e o trabalho de direção de arte .................................................... 243 

A fotografia, o movimento e a montagem ..................................................... 246 

Apresentação das personagens, espaços e tempos da ação .............................. 249 

As referências diretas ao teatro e ao cinema .................................................. 252 

A peça dentro do filme e a metaficção .......................................................... 257 



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

13 
 

O papel da direção de arte na construção do universo visual metaficcional e 
autorreferencial ......................................................................................... 261 

O encadeamento de imagens ....................................................................... 267 

Considerações finais .......................................................................................... 275 

Bibliografia ...................................................................................................... 281 

Publicações Periódicas ................................................................................... 306 

Sítios em linha .............................................................................................. 313 

Referências videográficas exteriores ao corpus ................................................. 318 

Fontes das figuras do Volume I ....................................................................... 320 

Sumário do Volume 2 ........................................................................................ 323 

 

  



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

14 
 

  



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

15 
 

Introdução 

  

Motivações e objetivos 
 

 Esta tese tem por objeto a imagem em movimento, entendida na dupla perspetiva 

de documento e expressão e por objetivos explicitar as problemáticas inerentes ao seu 

estudo, formular uma grelha de interrogação da mesma que possa servir como 

instrumento de apoio metodológico, e desenvolver propostas de estudo que permitam uma 

estruturação do pensamento em torno dos objetos através da sua inserção na cultura visual 

coeva.  

 O percurso da investigação teve várias fases, começando pelo questionar das 

relações entre a cinematografia e a história da arte. Este primeiro passo, resultou, em 

primeiro lugar, de um interesse pessoal pelo tema que fomentava, ao longo do nosso 

percurso ainda na Licenciatura em História da Arte, a criação de relações entre a produção 

artística e a produção cinematográfica, quer atentando nos aspetos plásticos desta, quer 

nas relações estritas entre ambas, traduzidas em colaborações, exploração do cinema 

como meio de criação artística, entre muitas outras.  

Este tipo de abordagem não se encontrava muito explorada na bibliografia que 

íamos trabalhando, o que nos levou a desenvolver as bases de um primeiro projeto de 

investigação. Foi iniciado um estado da arte e, sobretudo, e foram ensaiadas abordagens 

que fomos desenvolvendo ao longo dos anos seguintes. Assim, tivemos oportunidade de 

analisar um filme português do período mudo, Mulheres da Beira (1921-23), realizado 

por Rino Lupo, no contexto da sua apresentação1 e de uma análise temática, explorando 

a presença da água no filme e no conto A Frecha da Mizarela, de Abel Botelho, no qual 

aquele se baseara. Este tipo de análise, tendo por base a contextualização do filme, dos 

seus aspetos de produção e receção, bem como o percurso da sua equipa técnica, 

procurava explorar aspetos diversificados, como a luz, o movimento de câmara ou a 

utilização de exteriores. Um outro nível de reflexão baseava-se nos paralelismos que 

podiam ser estabelecidos com as artes plásticas e correntes estéticas coevas nas quais se 

integravam, bem como no cinema enquanto documento de um contexto, tal como na 

                                            
1 No âmbito da palestra O Cinema e Água em Arouca. Uma viagem a partir do filme ‘Mulheres da Beira’ 
de Rino Lupo, baseado no conto ‘A Frecha da Mizarela’ de Abel Botelho integrada no Módulo de História 
da Arte da Universidade de Verão da Universidade do Porto, edição de 2010.  
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comunicação do Congresso O Porto Romântico2. Ensaiávamos, deste modo e 

empiricamente, uma análise sob a ótica da História da Arte, decorrente das suas diversas 

metodologias.  

Em contexto semelhante, começámos a analisar a produção do período sonoro, 

com especial destaque para filmes como A Canção de Lisboa (1933), de Cottinelli Telmo, 

ou os diversos filmes de Leitão de Barros, atentando na formação dos realizadores e na 

atividade em arquitetura e artes plásticas bem como nos possíveis reflexos nas obras em 

questão. Um outro aspeto que se evidenciou foi a colaboração de diversos artistas, como 

Carlos Botelho, ou arquitetos, como Cristino da Silva e mesmo na utilização declarada da 

produção artística precedente na criação dos filmes, salientando-se, a título de exemplo, 

a recriação das aguarelas de Roque Gameiro por Cristino da Silva e Leitão de Barros no 

seu filme As Pupilas do Senhor Reitor, de 1935. As diversas relações entre a produção 

cinematográfica e a produção artística no contexto do Estado Novo foram também alvo 

de reflexão, quer no que diz respeito à propaganda declarada ou dissimulada nas obras 

dos realizadores referidos, bem como, e nomeadamente, nas de António Lopes Ribeiro. 

Desenvolvemos igualmente, e em contextos semelhantes, análises e reflexões 

sobre algumas obras de Manoel de Oliveira (Douro Faina Fluvial – 1931/34; Aniki-Bóbó 

– 1942; O Pintor e a Cidade – 1956; As Pinturas do Meu Irmão Júlio – 1965), estimulados 

pelas evidentes relações com as vanguardas cinematográficas internacionais e pelo 

caminho desta possível vanguarda portuguesa. A relação com as cinematografias de 

vanguarda, e questões inerentes, bem como com o documentário, estimulou a exploração 

destas obras, paralelamente à análise de outros filmes europeus e americanos. A relação 

desta cinematografia com a cidade e outras formas de expressão, como a pintura e a 

fotografia, permitiram-nos novas linhas de abordagem. Do mesmo modo, filmes como 

Aldeia da Roupa Branca, 1938, do multifacetado Chianca de Garcia, levaram-nos a 

questionar o lugar do cinema português dos anos 30 e 40, nas suas relações com a 

produção cinematográfica e produção artística coeva e na forma como seriam entendidas 

pelos diversos públicos.   

Uma primeira sistematização começou a desenvolver-se no âmbito do Curso de 

Formação Contínua Arte e Cinema, que lecionámos desde 2013. A conceção do 

programa e a preparação das 15 sessões obrigaram-nos a selecionar os momentos 

                                            
2 Barreira, Hugo Daniel da Silva (2012) – Porto, Cinema e Romantismo: um Janus na viragem do século. 
In Sousa, Gonçalo de Vasconcelos (Coord.). - Actas do I Congresso O Porto Romântico. Volume I. Porto: 
Universidade Católica Editora, p. 261-278 
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considerados mais relevantes para refletir sobre as relações ente cinema e artes plásticas, 

bem como para a respetiva contextualização no âmbito da história do cinema, dos seus 

aspetos técnicos e teóricos. A diversidade e heterogeneidade do programa, que procura 

fomentar a criação de um olhar analítico, de modo a permitir o desenvolvimento de um 

pensamento autónomo que relacione as diversas produções, requeria a utilização de 

metodologias diversificadas (panorâmicas diacrónicas, estudos de caso, reflexões 

teóricas, entre outras) e a adaptação e desenvolvimento de instrumentos de análise. Um 

outro desafio era a proveniência heterogénea dos formandos, podendo ter, ou não, 

conhecimentos técnicos na área da cinematografia e conhecimentos na área da história da 

arte. 

Já no âmbito do primeiro e segundo semestres do primeiro ano de Doutoramento, 

que articulamos com a docência na Licenciatura em História da Arte, tivemos 

oportunidade de refletir sobre a utilização da cinematografia em contexto de aula, através 

do visionamento comentado de documentários ou da utilização de filmes e excertos de 

filmes como material de apoio à explicação dos contextos socioculturais ou para o 

estabelecimento de relações diversificadas no sentido de uma mais eficaz explanação dos 

quadros de compreensão da produção artística. Ensaiámos comentários críticos que 

procurassem estimular os estudantes para a análise das fontes utilizadas pelos 

documentários, bem como das estratégias desenvolvidas no âmbito da apresentação das 

obras e comunicação das leituras e comentários às mesmas. Refletíamos, deste modo, 

sobre a pertinência do documentário enquanto fonte para o estudo, e subsequente 

necessidade da sua crítica, bem como sobre as suas possibilidades enquanto ferramenta 

ao serviço do Historiador da Arte. 

Um outro nível de reflexão foi estimulado pela utilização da cinematografia como 

fonte para o desenvolvimento de trabalhos de investigação sobre o Estado Novo, tendo 

como exemplo principal o documentário A Exposição do Mundo Português (1941) de 

António Lopes Ribeiro. Através das aulas de orientação tutorial, em que o filme foi 

apresentado e contextualizado, e nas quais foram analisados alguns excertos, procurámos 

ensaiar um laboratório de análise da fonte cinematográfica, explorando o documentário 

como fonte para o conhecimento da Exposição, ou os filmes de Manoel de Oliveira – 

Douro, Faina Fluvial; Aniki-Bóbó; e O Pintor e a Cidade - como fonte para a história 

urbana e para a história da arte e da cultura da Época Contemporânea, nomeadamente na 

reflexão sobre a pintura propiciada pelo último. As questões levantadas pelos estudantes 

reforçaram a convicção sobre a necessidade e pertinência de um estudo que, funcionando 
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como um manual de apoio, permitisse orientar o investigador em história da arte na 

análise da cinematografia enquanto fonte, atendendo aos diversos aspetos da sua 

linguagem e à necessidade da sua crítica.  

Estava, deste modo, definido um primeiro objetivo para esta investigação, 

corporizável no desenvolvimento de uma ferramenta de apoio, sob a forma de 

metodologias de leitura e análise, que permitissem, de forma contextualizada, a utilização 

do cinema como fonte para a história da arte, reunindo e adaptando a informação dispersa 

na extensa bibliografia disponível sobre cinema, direcionando-a para um objetivo 

específico e, até ao momento, ainda não contemplado pela mesma.  

No contexto do direcionar da investigação, percebemos igualmente a necessidade 

de uma revisão da historiografia do cinema em Portugal, dada a dispersão de estudos e a 

imprecisão de muitos deles, os âmbitos diversificados dos mesmos, a carência de fontes 

e, sobretudo, a ausência de uma visão de conjunto que, de forma sustentada e crítica, e 

tendo por base as metodologias da história da arte, relacionasse a produção 

cinematográfica com a produção artística coeva, refletindo sobre o seu papel na formação 

e transformação da cultura visual no contexto nacional e à luz do contexto internacional. 

Seria este o segundo objetivo da investigação que, embora cientes das limitações da nossa 

investigação, procuraríamos desenvolver sob a forma de propostas de leituras e caminhos 

a desenvolver ulteriormente, enfatizando a necessidade da valorização da produção 

artística nos estudos sobre cinema.  

O segundo objetivo, bem como o percurso de investigação desenvolvido desde 

2010, articulava-se com um terceiro, traduzido numa reflexão sobre as relações 

específicas entre cinema, artes plásticas e arquitetura, tendo por base olhares e níveis de 

análise diversificados: artistas que realizavam filmes e neles colaboravam; formação das 

equipas técnicas; reflexões do cinema sobre outras formas de produção artística; 

temáticas dos filmes; adaptação de obras; documentários; etc. Do mesmo modo, a leitura 

seria feita de modo invertido, explorando o olhar das artes plásticas sobre o cinema coevo. 

Procurava-se, igualmente, a criação de uma base de dados com a informação recolhida, a 

completar e disponibilizar posteriormente.  

Foi desenvolvido um primeiro âmbito cronológico – 1896-1974, definido pela 

data tradicionalmente apontada pelos primeiros filmes de Aurélio da Paz dos Reis e pela 

mudança de regime político e consequentes alterações nos contextos cultural e artístico. 

Foi desenvolvido um primeiro plano de trabalho, progressivamente criticado e adaptado, 
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tendo originado o plano atual que analisaremos posteriormente, juntamente com a 

redefinição do âmbito cronológico para 1895-1960.  

Ficavam igualmente implícitas três questões fundamentais de trabalho, 

articuláveis com os três objetivos principais: 

Quais os aspetos em que deve assentar uma análise da imagem em movimento 

como fonte para a História da Arte? 

Qual a relação entre a produção cinematográfica e a produção artística ao longo 

do período em estudo? 

Quais as implicações deste tipo de análise para a formulação de novas leituras da 

História da Imagem em Movimento em Portugal? 

A aferição do projeto, bem como as novas leituras entretanto desenvolvidas, 

originaram uma reflexão crítica sobre os objetivos iniciais, bem como as suas questões 

orientadoras. O binómio documento-expressão revelou-se uma base de reflexão estável 

mas, enquanto estruturador concetual e operativo da análise, demonstrou igualmente que 

a valorização das potencialidades documentais do cinema, entendido enquanto fonte, só 

poderiam ser plenamente desenvolvidas quando as problemáticas se direcionassem 

também para a contextualização da sua expressão à luz da cultura visual.  

Este aspeto tornou-se evidente no estudo que desenvolvemos sobre a presença do 

Mosteiro de Arouca no já referido Mulheres da Beira, realizado por Rino Lupo3. Assim, 

não só foram identificadas as imagens que registavam o edifício, mas também se revelou 

pertinente perceber a sua inclusão na narrativa. O resultado foi constatarmos que, na 

adaptação do conto de Abel Botelho, Rino Lupo tinha incluído uma série de elementos e 

personagens, baseados ou sugeridos pelos locais de filmagem, que alteravam 

radicalmente a história original e que, nesse sentido, eram relevantes não só para o filme 

enquanto expressão, mas eram também reflexo de uma leitura cultural dos locais com 

implicações na sua valorização documental. 

A investigação prosseguiu com um levantamento in loco, em Arouca, dos locais 

de filmagem utilizados, a partir das imagens do filme4. O cruzamento de dados entre as 

imagens do filme, as nossas imagens e a bibliografia permitiu perceber uma grande 

flexibilidade no tratamento das relações geográficas entre os locais filmados por parte de 

Rino Lupo e, consequentemente, que a “Arouca” do filme era composta também por 

imagens tomadas na Nespereira, Concelho de Cinfães. Esta utilização pragmática e 

                                            
3 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Mulheres da Beira. 
4 Veja-se: Volume II – Apêndice 2. 
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empírica do conceito de “geografia criativa”, que desenvolveremos no Ponto 2.1 do 

Capítulo 2, tem evidentes implicações na utilização do filme enquanto fonte, reforçando, 

deste modo, a coesão do binómio documento-expressão. Do mesmo modo, era visível na 

fotografia do filme uma estética que associaríamos a um “documentário”, o que nos fez 

atentar no percurso do seu operador, Artur Costa de Macedo, e compreender a sua 

atividade e importância neste campo.  

Esta viragem reflexiva e metodológica fez-nos perceber a necessidade de encarar 

de um outro modo as características da imagem em movimento como uma construção 

resultante de um processo complexo para o qual concorriam diversos intervenientes. O 

direcionamento para o processo e para as suas múltiplas relações com a cultura visual 

demonstrou-se fundamental para a conceção de uma imagem em movimento composta 

por diversas imagens, entendidas na duplicidade do seu sentido incorpóreo e medial, na 

linha do pensamento de Hans Belting5.  

A imagem em movimento revelou-se, assim, como documento desse mesmo 

processo, que deve ser estudado e enquadrado na cultura visual coeva. Perante estas 

possibilidades de entendimento da imagem em movimento, tornou-se necessário 

encontrar um método de trabalho que as valorizasse e delas tirasse partido na formulação 

e prossecução da análise. A partir das leituras realizadas e da constatação das várias 

abordagens analíticas a que o objeto pode ser submetido, muitas das quais são teorizadas 

e discutidas nos seus enquadramentos, procedimentos e instrumentos por Jacques 

Aumont e Michel Marie6 constatamos que, para os estudos de história da arte e da cultura 

visual, era particularmente necessário criar uma sistematização que funcionasse como um 

quadro de entendimento concetual e operatório da construção da imagem e das suas 

múltiplas implicações. Do mesmo modo, e como bem o demonstram aqueles autores, 

revelou-se redundante a criação de um método “universal” para a análise da imagem em 

movimento.   

Nesse sentido, importa distinguir esta etapa basilar, que designamos por estudo, e 

que, na prática, assenta na problematização do objeto à luz das suas relações com a 

Cultura Visual, servindo de suporte ao desenvolvimento das várias possibilidades de 

análise. Tal reflexão estimulou um reenquadramento do olhar sobre o objeto imagem em 

movimento, o qual, além de ponto de partida para diversas análises, seria também o ponto 

                                            
5 Belting, Hans & Mourão, Artur. Trad. (2014) – Antropologia da Imagem. Lisboa: KKYM+EAUM. 
6 Aumont, Jacques & Marie, Michel (2009). A análise do filme. Lisboa: Texto & Grafia. 
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de chegada de um processo complexo de construções trazendo, deste modo, para a 

reflexão os fenómenos de transmissão da imagem a montante e a jusante do objeto.  

Por outro lado, e através de uma investigação paralela sobre o trabalho de direção 

de arte em cinema7, constatamos o reduzido número de estudos de fundo sobre o tema no 

panorama internacional bem como a sua quase inexistência no panorama nacional. Este 

aspeto revelou-se de uma extrema importância por ser neste setor de atividade que se 

concentra o maior número de colaboradores com percurso simultâneo nas artes plásticas, 

arquitetura e artes gráficas, responsáveis pela construção e/ou preparação dos espaços 

diante da tela, os figurinos e caracterização dos atores, além de outros aspetos visuais de 

um filme. São, deste modo, convocadas para o cinema outras práticas artísticas, com a 

implícita reflexão teórica associada, traduzindo-se num diversificado número de 

resultados plásticos que estabelecem, por sua vez, novas relações com a Cultura Visual.   

Perante a multiplicidade de informação convocável em cada visionamento, 

tornou-se necessário criar um quadro teórico de referências que atuasse também como 

recurso e que, no âmbito daquilo que designamos por estudo da imagem em movimento, 

permitisse ordenar e disciplinar o olhar para os diversos pontos de contacto com outros 

aspetos da cultura visual. Tendo em conta o direcionamento da reflexão para o processo 

de construções do qual resulta a imagem em movimento, percebemos que seria necessário 

problematizá-la à luz dos diferentes contributos, quer humanos, quer técnicos, que 

concorrem no contexto de uma produção, articulando-os com questões específicas sobre 

a imagem.  

Redefiniam-se, assim, os dois primeiros objetivos deste trabalho, explicitar as 

problemáticas inerentes ao estudo da imagem em movimento e formular uma grelha de 

interrogação da mesma que pudesse servir como instrumento de apoio metodológico. 

Do mesmo modo, e perante o estado da arte da investigação existente sobre o 

tema, revelou-se mais pertinente, de um ponto de vista de aplicabilidade deste trabalho, 

optar pelo estudo de objetos que pudessem ser trabalhados diretamente pelo investigador, 

potenciando, assim, e através das valências dos suportes digitais, a sua dupla natureza de 

documento e de expressão. Foi então delimitado um novo âmbito cronológico a partir das 

seleções anteriores, o que se traduziu na escolha das décadas de 30 e 40, coincidentes não 

só com uma mudança geracional, apoiada no debate cinéfilo, tal como apontada pela 

                                            
7 No âmbito da obra: Alves, Pedro; García García, Francisco (coords.) (2017). Oficios del cine: manual 
para prácticas cinematográficas. Madrid: ICONO14 / CITCEM. 
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periodização adotada pelas histórias do cinema em Portugal8, mas também com uma 

alteração do paradigma tecnológico, através da mudança para o cinema sonoro e 

consequentes implicações nas possibilidades da imagem em movimento. Por outro lado, 

foi também nestas décadas que se assistiu ao começo da integração nas equipas de 

colaboradores das áreas da arquitetura, artes plásticas e artes gráficas, fenómeno com 

evidente interesse para o estudo da produção na ótica da História da Arte e da Cultura 

Visual. No seio deste âmbito cronológico, entendido com alguma flexibilidade, como 

veremos, foi definido um corpus de objetos com base nos critérios que exporemos e 

discutiremos no ponto seguinte.  

Por fim, e de modo a potenciar a aplicabilidade das problemáticas e reflexões 

resultantes dos dois novos objetivos, surgiu um terceiro, o de desenvolver propostas para 

o estudo da imagem em movimento que permitam uma estruturação do pensamento em 

torno dos objetos através da sua inserção na cultura visual coeva e que possam servir, por 

sua vez, como contributos para outras análises e para uma necessária revisão da 

historiografia do cinema9. Para tal, revelou-se mais pertinente uma visão de conjunto, em 

detrimento do estudo de um único objeto, o que permitiu um inter-relacionamento 

constante dos objetos do corpus na sua dupla natureza de documentos e expressões.  

 

Metodologia e estrutura  

 

 A primeira etapa deste trabalho foi a definição do corpus de objetos, que resultou 

da acumulação de experiências de análise, com diferentes objetivos, no contexto de 

estudos anteriores. Foram, deste modo, criados, quer um “arquivo” de objetos, quer um 

conjunto de interpelações que, como explicámos já, conduziu aos objetivos desta tese de 

doutoramento. 

 A delimitação do corpus decorreu de dois aspetos, um de ordem concetual e outro 

de ordem técnica. No que diz respeito aos aspetos concetuais, o nosso objetivo foi 

contrariar a dispersão de leituras que o objeto convoca, a qual, embora desafiadora, 

comprometeria a exequibilidade do trabalho e a sua pertinência metodológica. Dentro de 

um duplo sentido de concretização da abordagem e da sua aplicabilidade, foram 

                                            
8 Veja-se, por exemplo: Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional – 
Casa da Moeda, pp. 36-40. 
9 Veja-se: Cunha, Paulo (2016). Para uma história das histórias do cinema português. Aniki – Revista 
Portuguesa da Imagem em Movimento, vol. 3, n.º 1, pp. 36-45. ISSN 2183-1750. Disponível em: 
http://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/article/view/231/pdf  (Última consulta: 17.12.2016).. 

http://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/article/view/231/pdf
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reenquadradas e sistematizadas as questões iniciais à luz de uma problematização do 

objeto que permitisse a clarificação de uma estrutura de referências concetuais e 

operatórias suscetíveis de aplicação à imagem em movimento no sentido lato.  

 Os aspetos de ordem técnica prendem-se com a necessidade metodológica de 

estudar objetos acessíveis e diretamente manipuláveis pelo investigador no sentido da sua 

plena potenciação enquanto documento, permitindo, antes de mais, a «pausa na 

imagem»10. Foi assim definido um primeiro critério, o da utilização exclusiva de objetos-

documentos editados em DVD ou disponíveis em linha os quais foram visionados no seu 

suporte original e posteriormente descarregados para o computador de modo a poderem 

ser manipulados. 

 O levantamento destes objetos nos seus diversos suportes permitiu igualmente 

definir um segundo critério que os hierarquizaria quanto à sua aproximação ao material 

original. Para tal tivemos sempre em atenção as informações sobre o restauro efetuado e 

procurámos outras cópias e/ou versões que nos permitissem comparações11. O resultado 

são três níveis: o Nível 1, que designamos por “versão estável”, sempre que se tratam de 

objetos provenientes de edições oficiais (DVD ou repositórios oficiais); o Nível 2, cópias 

que, embora completas, são provenientes de repositórios não-oficiais12, desconhecendo-

se a sua proveniência original13 e as condições do material da qual foram extraídas; o 

Nível 3, constituído por fragmentos mais ou menos extensos integrados em outros 

contextos como documentários. A hierarquização dos objetos traduziu-se em diferentes 

abordagens, sendo os objetos classificados como de Nível 2 e de Nível 3 encarados com 

um nível acrescido de reservas. 

 Sabemos, porém, que, na realização de operações de visionamento analítico, nos 

afastamos sempre do suporte e do contexto de receção originais. Esta consciência do 

caráter de «transcrição»14 do objeto analisado, e que é, em última análise, e, mesmo no 

caso do suporte, na maioria dos casos, irremediável, revela igualmente o distanciamento 

do investigador. Adotámo-lo autoconscientemente como evidência empírica e concetual, 

por um lado, da obsolescência do material fílmico, e, por outro lado, da natureza dual e 

                                            
10 Sobre a importância e condições do visionamento analítico veja-se: Aumont, Jacques & Marie, Michel 
(2009). A análise do filme. Lisboa: Texto & Grafia, pp. 37-39. 
11 Discutiremos estas questões no ponto 1.2 do Capítulo 1.  
12 Por exemplo, o YouTube.  
13 A qual, em muitos casos, supomos ser uma edição mais antiga em suporte digital (DVD) ou analógico 
(VHS), entretanto inacessíveis no mercado, ou ainda uma emissão televisiva.  
14 Veja-se: Aumont, Jacques & Marie, Michel (2009). A análise do filme. Lisboa: Texto & Grafia, pp. 43-
45. 
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paradoxal da reprodução digital, que permite um cada vez melhor acesso à imagem a 

partir de uma transcrição do meio original. Este problema é, em todo o caso, semelhante 

ao experienciado por aquele que analisa uma pintura tendo por base, quer a reprodução 

de alta-definição em suporte digital, quer através de instrumentos óticos, o que lhe permite 

identificar uma gama de aspetos inacessíveis ao exame direto do objeto.     

 Para o registo das informações relativas ao corpus foi criado um conjunto de fichas 

individuais para cada objeto identificado pelo respetivo título15. Nelas estão presentes 

todos os dados técnicos aos quais nos foi possível ter acesso a partir de diversas fontes, 

devidamente identificadas, sendo a primeira o próprio objeto16, bem como outros aspetos 

relevantes para o seu estudo, como a existência de restauros, ou uma breve apreciação 

crítica da cópia quando esta não é de Nível 1.  

 O corpus, tal como se encontra na sua versão final é constituído pelos seguintes 

filmes, identificados pelo seu título, realizador, ano de primeira exibição e Nível:  

 Mulheres da Beira, Rino Lupo, 1923 – Nível 1; 

 Nazaré, Praia de Pescadores, Leitão de Barros, 1929 – Nível 2; 

 A Dança dos Paroxismos, Jorge Brum do Canto, 1930 – Nível 2; 

 Alfama (A Velha Lisboa), João de Almeida e Sá, 1930 – Nível 1; 

 Lisboa, Crónica Anedótica, Leitão de Barros, 1930 – Nível 2; 

 Maria do Mar, Leitão de Barros, 1930 – Nível 2; 

 A Severa, Leitão de Barros, 1931 – Nível 1; 

 Douro, Faina Fluvial, Manoel de Oliveira, 1931/193417 - Nível 1; 

 A Canção de Lisboa, Cottinelli Telmo, 1933 – Nível 1; 

 Gado Bravo, António Lopes Ribeiro, 1934 – Nível 2; 

 As Pupilas do Senhor Reitor, Leitão de Barros, 1935 – Nível 2; 

 Maria Papoila, Leitão de Barros, 1937 – Nível 1; 

 A Revolução de Maio, António Lopes Ribeiro, 1937 – Nível 2; 

 A Canção da Terra, Jorge Brum do Canto, 1938 – Nível 2; 

 Aldeia da Roupa Branca, Chianca de Garcia, 1938 – Nível 1; 

 O Pai Tirano, António Lopes Ribeiro, 1941 – Nível 1; 

 O Pátio das Cantigas, Francisco Ribeiro, 1942 – Nível 1; 

                                            
15 Veja-se: Volume 2 – Apêndice 1, 
16 Estes aspetos são discutidos no ponto 1.2 do Capítulo 1.  
17 A nossa análise tem por base a versão de 1934. Veja-se: Volume 2 – Apêndice 1 – Douro, Faina Fluvial. 
Veja-se igualmente: ponto 2.1 do Capítulo 2. 
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 Aniki-Bóbó, Manoel de Oliveira, 1942 – Nível 1; 

 Camões, Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente, Leitão de Barros, 1946 

– Nível 1; 

 O Pintor e a Cidade, Manoel de Oliveira, 1956 – Nível 2. 

Foram ainda utilizados outros objetos, maioritariamente de Nível 3, ou  

considerados como documentos complementares, ou ainda filmes desaparecidos mas 

documentos, os quais serão identificados e problematizados no decorrer do trabalho.  

 Como podemos ver, e com exceção de três dos objetos, todos se enquadram num 

âmbito cronológico definível: as décadas de 30 e 40 do século XX. Para além das razões 

de já apontadas, este âmbito cronológico foi também definido tendo por base outras 

razões, quer também de ordem científica, quer de ordem técnica. Para a sua limitação a 

montante, por Nazaré, Praia de Pescadores, a principal razão foi de ordem técnica, 

relacionando-se com a acessibilidade aos filmes. Foi assim constituído um corpus 

considerável, e consequente formulação de questões, algo que não seria possível para a 

esmagadora maioria da produção das décadas anteriores, às quais teríamos apenas acesso 

através de descrições ou consulta em arquivo, o que inviabilizaria os objetivos deste 

trabalho. A jusante, e num sentido lato, foi definido o término da década de 40 por 

considerarmos que, dos pontos de vista técnico e estético, a década seguinte se distancia 

consideravelmente, anunciando as preocupações inerentes a uma reformulação das 

práticas cinematográficas com o chamado «Novo Cinema»18. Mulheres da Beira e O 

Pintor e a Cidade atuam como documentos auxiliares, providenciando o acesso a práticas 

anteriores e a interrogação de mecanismos de continuidade diacrónica e transgeracional, 

no caso do primeiro, e funcionando, quer técnica, quer esteticamente, como corolário de 

uma abordagem a Douro, Faina Fluvial, no caso do segundo. 

Este período é referido por diversos autores como a «Idade de Ouro do Cinema 

Português», epíteto assaz problematizável19 e que não iremos abordar neste trabalho, e, 

por outro lado, é também o período mais imediatamente associável ao «Cinema do Estado 

Novo»20, tendo sido objeto de diversas abordagens tendo por objeto a relação do cinema 

                                            
18 Veja-se: Cunha, Paulo (2015). O novo cinema português. Políticas públicas e modos de produção (1949-
1980). Tese de doutoramento em Estudos Contemporâneos. Instituto de Investigação Interdisciplinar da 
Universidade de Coimbra. Disponível em: http://hdl.handle.net/10316/27043  (Última consulta: 
17.12.2016). 
19 Veja-se: Cunha, Paulo (2016). Para uma história das histórias do cinema português. Aniki – Revista 
Portuguesa da Imagem em Movimento, vol. 3, n.º 1, pp. 36-45. ISSN 2183-1750. Disponível em: 
http://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/article/view/231/pdf  (Última consulta: 17.12.2016) 
20 Veja-se: Torgal, Luís Reis (2001). Introdução in Torgal, Luís Reis (coord). O Cinema sob o olhar de 
Salazar. Lisboa: Círculo de Leitores – Temas e Debates, pp. 13-41. 

http://hdl.handle.net/10316/27043
http://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/article/view/231/pdf
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com o regime. Tal funcionou igualmente como estímulo para que (paralelamente a 

análises que utilizam o cinema como fonte para a história, para a sociologia ou para a 

antropologia cultural, ou que, mesmo numa análise mais intrinsecamente fílmica21) 

direcionam o olhar para as questões associadas à imagem do Estado Novo no cinema, 

fosse desenvolvida uma abordagem que integrasse o cinema na cultura visual coeva e que 

o fizesse falar também como documento de si mesmo, contribuindo, deste modo, para as 

restantes possibilidades de abordagem e para as suas óticas específicas.  

Refletindo a dupla natureza deste trabalho, traduzida nos seus objetivos, como 

uma problematização metodológica do estudo da imagem em movimento e como a 

formulação de propostas de abordagem do objeto tendo por base a sua inserção na 

cultura visual coeva, o corpus documenta e condensa a formulação de questões e 

abordagens apresentadas. Nesse sentido, prescindiu-se de um corpus que refletisse a 

totalidade da produção das duas décadas22, dado que o cerne do trabalho é o estudo da 

imagem em movimento, prestando-se aquele à amostragem demonstrativa de 

problematizações e propostas de estudo.  

O trabalho teórico A Análise do Filme23, de Jacques Aumont e Michel Marie, 

revelou-se fundamental para a consolidação e enquadramento dos aspetos metodológicos 

que havíamos recolhido na leitura de análises de filmes, em trabalhos de âmbito teórico, 

nas análises realizadas por nós próprios, na ótica das metodologias da História da Arte, 

quer do objeto filme, quer de outros objetos. Nesse sentido, direcionamo-nos para uma 

problematização da imagem em movimento, independentemente do seu suporte.  

 Foi assim necessário criar o já referido quadro de entendimento concetual e 

operatório que funcionasse como recurso para o estudo do objeto, problematizando-o nos 

seus pontos de contacto com a cultura visual. Tendo por base uma reflexão e uma crítica 

metodológica, chegamos então a quatro componentes da imagem em movimento que 

correspondem, grosso modo, a uma articulação de setores de atividade e aspetos técnicos 

inerentes à construção do objeto. As quatro componentes destinam-se a funcionar 

igualmente como aquilo que podemos designar por um crivo do olhar, orientando e 

disciplinando a nossa atenção enquanto investigador nos intrincados meandros da 

tessitura imagética, constituindo-se como parâmetros para o seu estudo.  

                                            
21 Utilizamos a distinção de acordo com Jacques Aumont e Michel Marie. Cf. Aumont, Jacques. & Marie, 
Michel. (2009). A análise do filme. Lisboa: Texto & Grafia, p. 10. 
22 Note-se que foram deixadas de fora muitas das mas famosas «comédias à portuguesa» como O Costa do 
Castelo (1943), A Menina da Rádio (1944) ou O Leão da Estrela (1947), todas de Arthur Duarte. 
23 Aumont, Jacques. & Marie, Michel. (2009). A análise do filme. Lisboa: Texto & Grafia. 
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 Os objetos do corpus foram, deste modo, submetidos aos mesmos parâmetros, que 

se traduziram em diferentes visionamentos tendo por base: a sua componente profílmica, 

isto é, o que se encontra no espaço em frente à câmara; a sua componente fotográfica, que 

diz respeito às características da imagem fotográfica, no sentido do suporte; a sua 

componente cinematográfica, que diz respeito à imagem em movimento através da 

captação de movimento no interior do campo e através da montagem; a sua componente 

sonora, que diz respeito às relações estabelecidas entre a imagem e o som. 

 Quer o processo, quer os instrumentos de trabalho foram alvo de uma reflexão 

crítica quanto à sua pertinência e quanto a possíveis efeitos na receção do objeto. 

Corroborou-se, uma vez mais, a necessidade de acesso direto ao suporte digital e à 

possibilidade da sua manipulação pelo investigador não só para os aspetos de análise 

interna de um objeto, mas também para a sua comparação com outros objetos em 

diferentes suportes e integrados na cultura visual. Tal só foi possível graças a um número 

muito elevado de operações de visionamento o que, na prática, se revela inexequível sem 

uma cópia diretamente acessível.  

 Procurámos igualmente utilizar os instrumentos de trabalho segundo uma 

perspetiva crítica, optando por convocar os que considerámos mais pertinentes, dentro de 

uma tripla vertente: descritivos, citacionais e documentais24.  

 Nos instrumentos de descrição, utilizamos a decomposição plano-a-plano25, tendo 

por base o visionamento controlado de cópias digitais, decompondo filmes na íntegra ou 

em parte, e a segmentação de filmes tendo por base critérios diegéticos por nós 

percecionados a partir dos visionamentos analíticos e igualmente apresentados26.  

 Nos instrumentos de citação, optámos por privilegiar e distinguir três situações. A 

do fotograma digital extraído de um plano isolado, utilizado para suporte visual direto de 

uma remissão para o filme ou de uma comparação com um outro objeto, dispostos lado a 

lado. A do conjunto de fotogramas digitais extraídos de um conjunto de planos de uma 

sequência, dispostos verticalmente, de modo a potenciar relações de continuidade na 

imagem. E, por fim, a do excerto27, privilegiada como o suporte principal da reflexão, por 

permitir a concentração na imagem e a compensação do caráter intrusivo da tradução do 

filme para linguagem verbal por parte do investigador.  

                                            
24 Cf. Aumont, Jacques. & Marie, Michel. (2009). A análise do filme. Lisboa: Texto & Grafia, pp. 45-82. 
Veja-se também: ponto 1.2 do Capítulo 1. 
25 Volume 2 – Apêndices 6, 7 e 8.  
26 Volume 2 – Apêndices 3, 4 e 5. 
27 Volume 2 – Apêndice 16.  
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 Nos instrumentos de documentação, recorremos a documentos provenientes da 

bibliografia e de repositórios, bem como aos próprios filmes nas suas relações como 

documentos de si mesmo e de outras produções. Do mesmo modo, produzimos também 

documentação, sob a forma de tabelas que suportam a reflexão sobre um ou vários objetos 

do corpus28.    

 A problematização do processo de estudo da imagem em movimento, bem como 

a definição das suas quatro componentes, conduziu igualmente à sua perceção enquanto 

resultado de um conjunto de construções tendo por base diferentes pontos de contacto 

com a cultura visual a montante e a jusante da sua produção, traduzível na multiplicidade 

de imagens integradas no objeto.  

Foi, deste modo, definida uma proposta para o estudo do objeto que, tendo por 

base os parâmetros metodológicos definidos e problematizados, permitisse analisar os 

diferentes mecanismos de transmissão de imagens29 inerentes à construção da imagem 

em movimento no seio da cultura visual do seu tempo. Para tal, foram utilizados diversos 

objetos do corpus, através de óticas de análise diferenciadas, tendo também por critério a 

explicitação das relações entre a imagem em movimento, as artes plásticas, a arquitetura 

e a cidade. Do mesmo modo, foram também aqui problematizados os contributos dos 

diferentes colaboradores nas equipas de produção, articulando-os com as quatro 

componentes teorizadas, bem como com os fenómenos geracionais apontados pelas 

histórias do cinema em Portugal.  

Duas outras propostas foram igualmente desenvolvidas. A primeira tem por base 

o estudo do objeto na sua relação com a alteração do meio técnico da qual resulta e da 

qual é evidência, neste caso, a passagem para o cinema sonoro. Aqui, a abordagem foi 

baseada, sobretudo, no estudo de caso, A Canção de Lisboa, embora precedido de uma 

reflexão alargada sobre a implantação do sonoro em Portugal. Entendemos, com esta 

proposta, relevar as problematizações que, em teoria, orientaram a produção do filme e a 

sua especificidade, indo além das questões dos géneros cinematográficos nas quais, como 

veremos, o filme é conotado como matriz da “comédia à portuguesa”30.   

A segunda proposta diz respeito à forma como em muitos destes filmes é visível 

uma tendência quer para quebrar os limites da ficção, evidenciando-os perante o público, 

quer para, em conjugação, desenvolver mecanismos de autorreferência e autorreflexão. 

                                            
28 Veja-se: Volume 2 – Apêndice 12. 
29 Veja-se: ponto 1.1 do Capítulo 1. 
30 Aspeto que problematizaremos igualmente. 
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Esta abordagem segue o modelo da anterior, tendo por base o estudo de caso de O Pai 

Tirano, no qual estes mecanismos são, como veremos, desenvolvidos de uma forma tão 

intrincada no processo da construção do objeto que, pela consciência do meio que revela, 

anuncia já algumas tendências da cinematografia da segunda metade do século. Precede-

o uma reflexão mais alargada sobre estes mecanismos e a sua utilização para alusões, 

mais ou menos dissimuladas ao contexto, com, presumivelmente, diferentes propósitos.  

Note-se, porém, que mesmo estas duas propostas de estudo, aparentemente mais 

direcionadas para aspetos técnicos ou concetuais da imagem em movimento, tiram amplo 

partido da relação do objeto com a cultura visual coeva, reforçando, uma vez mais, as 

possibilidades do seu estudo nesta perspetiva. Do mesmo modo, a dupla valência da 

imagem em movimento enquanto documento e enquanto expressão serve igualmente de 

suporte e catalisador de um duplo sentido do olhar em relação ao objeto. No primeiro, 

fazemos como que uma interpelação em ricochete, utilizando as questões que o objeto 

propõe para a sistematização de um inquérito que lhe possa ser aplicado. Aqui o objeto 

atuou fundamentalmente como um documento que exige um tratamento específico de 

modo a potenciar a sua leitura como registo de processos que resultam na sua própria 

construção e cuja recuperação permite um melhor conhecimento da mesma e uma mais 

aprofundada análise do objeto. No segundo, submetemos o objeto a um conjunto de 

interrogações, tendo por base a sistematização anterior, e que se destinam à sua leitura 

enquanto expressão inserida na cultura visual o que, por simbiose, requer a sua abordagem 

enquanto documento dessa mesma cultura.     

Para cumprirmos os objetivos propostos foi necessário criar uma estrutura de 

reflexão que, no plano concetual, permitisse articular os aspetos teóricos e metodológicos 

do estudo, os dois primeiros objetivos, e as propostas que desenvolviam a sua 

aplicabilidade, o terceiro objetivo. Para tal, esta tese foi dividida em dois volumes, um 

principal, Volume I, e outro de apêndices, o Volume II. O Volume I foi dividido em dois 

capítulos. 

O Capítulo 1 – Problemáticas para o estudo da imagem em movimento, 

essencialmente teórico, dá corpo à reflexão crítica sobre o estudo do objeto, respondendo 

aos dois primeiros objetivos. Divide-se, por sua vez em dois subcapítulos, o primeiro de 

ordem concetual e o segundo de ordem operativa: 1.1 – As quatro componentes da 

imagem em movimento, onde apresentamos e discutimos o quadro de referências 

concetuais e operativas que estruturam o estudo do objeto; 1.2 – Reflexões 

metodológicas, onde problematizamos, em jeito de autorreflexão, as diferentes etapas, 
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instrumentos e possibilidades inerentes ao estudo da imagem em movimento e ao 

desenvolvimento de outras análises.  

O Capítulo 2 – Propostas para o estudo da imagem em movimento, de orientação 

mais prática, tem por base o desenvolvimento de propostas de estudo a partir da aplicação 

das reflexões metodológicas precedentes, respondendo, deste modo, ao terceiro objetivo. 

Divide-se, por sua vez, em três subcapítulos, o primeiro mais extenso e abrangente nos 

objetos convocados e os restantes mais direcionados para os estudos de caso: 2.1 – 

Construções da imagem, onde são propostas possibilidades de relação da imagem em 

movimento com outros aspetos da cultura visual, das artes plásticas, da arquitetura e da 

cidade, tendo por base os objetos do corpus, e onde são analisados diversos mecanismos 

inerentes à transmissão das imagens e aos diálogos intermediais; 2.2 – Imagens sonoras, 

onde são questionadas as possibilidades das imagens com suporte sonoro e onde é 

analisado o filme A Canção de Lisboa na perspetiva do primeiro filme sonoro 

inteiramente produzido em Portugal; 2.3 – Para lá da quarta parede, onde são analisados 

alguns dos mecanismos de questionamento da ficção e de autorreferência presentes em 

alguns dos objetos do corpus e onde é analisado, segundo esta perspetiva, o filme O Pai 

Tirano.      

 O Volume II contém um conjunto de 16 Apêndices compostos por: instrumentos 

de descrição decorrentes da análise dos objetos do corpus (Apêndices 1 a 8), destinados 

não só a suportar a reflexão presente no Volume I mas também a documentar o objeto; 

por tabelas de sistematização de dados (Apêndices 9 a 14), resultantes do estudo do 

corpus e da bibliografia; um apêndice de figuras adicionais (Apêndice 15); um apêndice 

multimédia composto por excertos de filmes que funcionam como instrumento de citação 

dos filmes e que se encontram referenciados na tabela do Apêndice 16.  

 O Apêndice 1 é composto por um conjunto de fichas individuais de cada um dos 

objetos do corpus, as quais serão discutidas no Capítulo 1.2. 

 O Apêndice 2 é composto por uma tabela de reflexão metodológica sobre a análise 

do filme Mulheres da Beira (Tabela 1) e por uma tabela em que são comparados alguns 

dos fotogramas do filme e algumas fotografias dos espaços na atualidade (Tabela 2). 

 Os Apêndices 3, 4 e 5 são compostos por tabelas de segmentação dos filmes A 

Canção de Lisboa, Aldeia da Roupa Branca e O Pai Tirano. 

 Os Apêndices 6, 7 e 8 são compostos por tabelas contendo as decomposições 

plano-a-plano de um segmento do filme A Canção de Lisboa e dos filmes Douro, Faina 

Fluvial e O Pintor e a Cidade. 
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 O Apêndice 9 contém uma tabela com as datas de estreia em Portugal dos filmes 

estrangeiros referenciados neste trabalho. 

 O Apêndice 10 contém uma tabela com os colaboradores no “departamento” de 

fotografia dos filmes que integram o corpus. 

 O apêndice 11 contém uma tabela com os colaboradores no “departamento” de 

arte dos filmes que integram o corpus completada por uma comparação com outras 

participações, nomeadamente no I Salão dos Independentes, nas representações de 

Portugal nas exposições internacionais e na Exposição do Mundo Português.  

 O Apêndice 12 contém uma sistematização das referências visuais por nós 

identificadas no estudo de As Pupilas do Senhor Reitor. 

 O Apêndice 13 contém documentação fotográfica que permite a caracterização 

dos cenários de exteriores construídos ou adaptados na Tobis que integraram os filmes do 

corpus, bem como das suas transformações. 

 O Apêndice 14 contém uma sistematização de algumas possíveis referências ao 

cinema na obra de pintura e desenho de Carlos Botelho, que podem ser comentários 

visuais aos filmes, desenhos alusivos, ou experiências relacionáveis na pintura. 

 O Apêndice 15 contém um conjunto de figuras que complementam as que se 

encontram neste volume e que, por razões de ordem prática, não incluímos.  

O Apêndice 16 é composto por duas tabelas. Uma que permite a identificação 

completa de cada um dos excertos de filmes referenciados ao longo do Volume I e a sua 

correspondência com os ficheiros presentes na pasta \Excertos, a qual se encontra alojada 

em suporte independente. E uma outra que identifica a inserção no filme dos fotogramas 

digitais extraídos nas figuras deste volume, a qual omitimos das legendas por razões de 

ordem prática.   

 Ao longo do texto faremos remissões quer para diferentes partes do Volume I, 

quer para o Volume II. Nas remissões para o Volume I omitimos a designação do mesmo 

(Veja-se: ponto 1.1 do Capítulo 1, por exemplo), nas remissões para o Volume II é 

identificado o volume e o apêndice (Veja-se: Volume II – Apêndice 5), bem como outros 

elementos considerados necessários, com exceção das remissões para os Apêndices 15 e 

16, como veremos.  

 No que diz respeito às figuras adicionais, optámos por utilizar uma fórmula de 

referenciação de modo a não sobrecarregar o texto. Nesse sentido, a expressão (VII – 

Figura 10), por exemplo, corresponde à Figura 10 do Apêndice 15 do Volume II.  
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No que diz respeito aos excertos de filmes, optámos por utilizar um código 

alfanumérico de identificação que corresponde ao título do ficheiro multimédia presente 

no DVD que contém o Volume II. Ao longo do Volume I são feitas remissões para o 

Apêndice Multimédia através da utilização desse código, por exemplo: GB01. Tal 

corresponde ao ficheiro AS03 na pasta \Excertos que, através do Apêndice 16 se encontra 

identificado como um excerto do filme Gado Bravo retirado do intervalo temporal 

compreendido entre 00:59:35 e 01:01:20.  

Dado que não detemos quaisquer direitos sobre os materiais dos quais provêm os 

excertos que constituem o corpus, foi necessário condicionar o acesso aos mesmos, não 

o disponibilizando ao público geral. Contudo, continua a ser possível identificar os 

excertos através da referência da origem do material e do intervalo temporal presente no 

Apêndice 16. 

No filme deste volume encontram-se identificadas as fontes das figuras com 

exceção dos fotogramas digitais e das fotografias da nossa autoria.     

 

Estado da arte 

 

Ao longo do processo de elaboração do estado da arte, percebemos a necessidade 

de sistematizar o mais possível a informação proveniente dos nossos levantamentos. Tal 

deve-se não só aos diversos assuntos que temos de conciliar mas também, e sobretudo, à 

vastíssima quantidade de bibliografia disponível sobre a imagem em movimento.  

Tendo em conta os objetos de estudo que integram o nosso corpus, elaboramos 

algumas breves considerações sobre a historiografia do cinema em Portugal, tendo por 

base a nossa investigação e sistematizações já existentes, destacando os estudos 

académicos e as principais tendências da investigação que permitam o desenvolvimento 

de enquadramentos sobre o período em estudo.  

Contudo, e dado que os nossos objetivos se prendem com aspetos metodológicos 

e propostas de estudos da imagem em movimento, no âmbito da história da arte e da 

cultura visual, entendemos dar primazia à bibliografia que explore as relações entre 

cinema, artes plásticas e história da arte, quer no sentido tradicional, quer num sentido de 

revisão metodológica dentro das linhas de investigação mais recente. 
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Para a elaboração de um estado da arte da historiografia do cinema em Portugal, 

um artigo de Paulo Cunha, Histórias da História do Cinema Português, datado de 200331 

constitui um bom ponto de partida. Tratando-se do artigo que consideremos mais 

completo até à data, constitui-se como um guia de navegação pela historiografia do 

cinema em Portugal e questões a ela associadas. A listagem de autores e obras levantadas, 

bem como a sua categorização e crítica, revelaram-se uma valiosa ferramenta de trabalho. 

São também referidas alguns prontuários, intentados ou já desenvolvidos, documentários 

e bases de dados digitais, refletindo, porém, o panorama coevo. O autor identifica ainda 

aquelas que, a nosso ver, são ainda as duas tendências principais dos estudos sobre o 

cinema nacional e internacional que temos vindo a analisar: 

 

«Naturalmente, alguns modelos historiográficos foram mais desenvolvidos. O mais divulgado tem 

sido a historiografia estética do cinema, de que as obras de Georges Sadoul são os melhores 

exemplos. Este modelo concentra-se na análise estilística dos filmes como produto artístico, 

desvalorizando aspectos contextuais como a economia ou o ambiente sócio-cultural. A maior 

crítica a este modelo reside no carácter extremamente subjectivo e selectivo do seu corpus. O outro 

modelo mais generalizado é a designada história cultural do cinema, metodologia em que os 

aspectos contextuais são fundamentais, nomeadamente os pressupostos político–ideológicos, 

sócio-económicos e artístico-culturais. A crítica mais frequente será a desvalorização do corpus 

filmico em detrimento de um corpus necessariamente mais amplo.»32 

 

Entendemos que as metodologias da História da Arte permitem uma análise mais 

completa, porque mais equilibrada, conciliando aspetos de ambos os modelos designados 

por Paulo Cunha. É notório que, no final do seu estudo, referindo as diversas áreas 

disciplinares de onde provêm os estudos académicos mais recentes, à data, não seja feita 

alusão à história da arte:  

 

«De uma forma cada vez mais consistente, as temáticas relacionadas com o cinema começam a 

servir de objecto de estudo em disciplinas metodologicamente tão diversificadas como 

Antropologia, Psicologia, Estética, Literatura ou Arquitectura.»33 

                                            
31Cunha, Paulo (2003). Histórias da História do Cinema Português. Disponível em: 
http://www.academia.edu/2259615/Hist%C3%B3rias_da_Hist%C3%B3ria_do_Cinema_Portugu%C3%A
As_2003_ (Última consulta: 17.12.2016).  
32 Cunha, Paulo (2003). Histórias da História do Cinema Português. Disponível em: 
http://www.academia.edu/2259615/Hist%C3%B3rias_da_Hist%C3%B3ria_do_Cinema_Portugu%C3%A
As_2003_ (Última consulta: 17.12.2016), p. 2. 
33 Cunha, Paulo (2003). Histórias da História do Cinema Português. Disponível em: 
http://www.academia.edu/2259615/Hist%C3%B3rias_da_Hist%C3%B3ria_do_Cinema_Portugu%C3%A
As_2003_ (Última consulta: 17.12.2016), p. 25. 

http://www.academia.edu/2259615/Hist%C3%B3rias_da_Hist%C3%B3ria_do_Cinema_Portugu%C3%AAs_2003_
http://www.academia.edu/2259615/Hist%C3%B3rias_da_Hist%C3%B3ria_do_Cinema_Portugu%C3%AAs_2003_
http://www.academia.edu/2259615/Hist%C3%B3rias_da_Hist%C3%B3ria_do_Cinema_Portugu%C3%AAs_2003_
http://www.academia.edu/2259615/Hist%C3%B3rias_da_Hist%C3%B3ria_do_Cinema_Portugu%C3%AAs_2003_
http://www.academia.edu/2259615/Hist%C3%B3rias_da_Hist%C3%B3ria_do_Cinema_Portugu%C3%AAs_2003_
http://www.academia.edu/2259615/Hist%C3%B3rias_da_Hist%C3%B3ria_do_Cinema_Portugu%C3%AAs_2003_
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 Paulo Cunha refere também a periodização tradicionalmente apontada pela 

historiografia do cinema nacional para a divisão do História do Cinema Português, 

destacando-se, para o âmbito cronológico do nosso estudo: os primórdios (1895/96-

c.1910); o período da Invicta e do cinema mudo (c. 1910- c.1930); o arranque da produção 

sonora e o cinema associado ao Estado Novo (décadas de 30 e 40) – o âmbito cronológico 

do nosso corpus; as experiências de renovação e a agonia de um velho cinema (década de 

50), preparando o arranque do “cinema novo” na década seguinte. Essa tendência parece 

ter igualmente orientado os estudos subsequentes, inclusivamente os desenvolvidos no 

âmbito académico.  

 Semelhante panorama historiográfico é traçado por Carolin Overhoff Ferreira na 

segunda edição do seu livro O Cinema Português Através dos seus Filmes34, não 

diferindo, em grande medida, do levantamento de Paulo Cunha para o âmbito cronológico 

do nosso corpus. Ainda no que diz respeito a visões panorâmicas sobre a historiografia 

do cinema em Portugal, destaca-se a Dissertação de Mestrado em Ciências da 

Comunicação, variante de Culturas Contemporâneas e Novas Tecnologias, de Tiago 

Baptista, Tipicamente português. O cinema ficcional mudo em Portugal no início dos 

anos 2035, contextualizando-a à luz das tendências historiográficas internacionais 

posteriores a 1978. 

Para o período em estudo, e ainda fora do âmbito académico, destaca-se o estudo 

de caráter fundamentalmente memorialista de M. Félix Ribeiro, Filmes, Figuras e Factos 

da História do Cinema Português 1896-194936, com uma importante recolha de 

documentação, sobretudo iconográfica, bem como os trabalhos com maior consciência 

historiográfica, embora ainda marcados pela tendência memorialista, de João Bénard da 

Costa, Histórias do Cinema 37 e Luís de Pina, a pioneira obra Panorama do Cinema 

Português (Das Origens à Actualidade)38 e História do Cinema Português39. 

Paralelamente, surgiram outros trabalhos editados pela Cinemateca Portuguesa com base 

                                            
34 Ferreira, Carolin Overhoff (org.) (2014). O Cinema Português Através dos seus Filmes. Lisboa: Edições 
70. 
35 Baptista, Tiago (2003). Tipicamente português. O cinema ficcional mudo em Portugal no início dos anos 
20. Dissertação de Mestrado em Ciências da Comunicação, variante Culturas Contemporâneas e Novas 
Tecnologias. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa. 
36 Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. Lisboa: 
Cinemateca Portuguesa. 
37 Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda. 
38 Pina, Luís (1978). Panorama do Cinema Português (Das Origens à Actualidade). Lisboa: Terra Livre. 
39 Pina, Luís (1986). História do Cinema Português. Lisboa: Publicações Europa-América. 
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na sistematização de algumas fontes disponíveis, como os de José de Matos-Cruz, dos 

quais se destaca O Cais do Olhar40 ou o muito útil levantamento de Luís de Pina, Estreias 

em Portugal 1918-195741. Do mesmo modo, revelaram-se muito úteis as antologias sobre 

realizadores, enriquecidas com algumas reflexões sobre a sua produção, como Leitão de 

Barros42, António Lopes Ribeiro43, Chianca de Garcia44 e Jorge Brum do Canto45, 

coordenados por José de Matos-Cruz. Uma outra obra com uma abordagem panorâmica, 

dentro da sua especificidade, é o Dicionário do Cinema Português. 1895-196146, que, 

atualizando obras precedentes compila informação sobre a produção cinematográfica em 

Portugal e os seus intervenientes.  

Todas estas obras se revelaram, pela recolha documental e, em alguns casos, pelos 

testemunhos dos seus autores, muito pertinentes para suportar a nossa investigação.  

 As leituras mais recentes do âmbito cronológico do nosso corpus seguem a 

tendência historiográfica atual de exploração da ligação com o Estado Novo. A obra 

“fundadora” da tendência historiográfica de orientação académica é O Cinema sob o 

Olhar de Salazar47, coordenada por Luís Reis Torgal, apresentando no capítulo 

introdutório um levantamento dos estudos universitários realizados à data sobre Cinema 

(pp. 13 a 14), as histórias do Cinema Português (pp. 14 a 15), o Cinema e a História (pp. 

18 a 20) e uma visão panorâmica da produção do período (pp. 20 a 39). Destaca-se 

igualmente nesta obra o ensaio de Paulo Granja sobre a «comédia à portuguesa», A 

comédia à portuguesa, ou a máquina de sonhos a preto e branco do Estado Novo48, pelas 

hipóteses de interpretação que levanta e sistematiza e, de igual modo, pelo questionar das 

metodologias e direcionamentos das abordagens aplicáveis à cinematografia, no âmbito 

concreto da História, tendo por base reflexões metodológicas prévias, e salientando o 

perigo de uma análise estrutural, demasiado presa ao objeto, e aceitando o risco de, por 

                                            
40 Matos-Cruz, José (2000). O Cais do Olhar. O Cinema Português de Longa Metragem e Ficção Muda. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa. 
41 Pina, Luís de (1993). Estreias em Portugal 1918-1957. Lisboa: Cinemateca Portuguesa. 
42 Matos-Cruz, José de (coord.) (1982). J. Leitão de Barros. Lisboa: Cinemateca Portuguesa. 
43 Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa. 
44 Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). Chianca de Garcia. Lisboa: Cinemateca Portuguesa. 
45 Matos-Cruz, José de (coord.) (1984). Jorge Brum do Canto. Lisboa: Cinemateca Portuguesa. 
46 Ramos, Jorge Leitão (2012). Dicionário do Cinema Português. 1895-1961. Lisboa: Caminho. 
47 Torgal, Luís Reis (coord.) (2001). O Cinema sob o olhar de Salazar. Lisboa: Círculo de Leitores – Temas 
e Debates. Representa a materialização de um projeto que pretendeu estudar a produção cinematográfica 
no período “áureo” do Estado Novo e que apresenta um vasto manancial documental e analítico. A 
coordenação é de Luís Reis Torgal e conta com a colaboração de Historiadores, Cineastas e Críticos de 
Cinema. 
48 GRANJA, Paulo Jorge (2001). A comédia à portuguesa, ou a máquina de sonhos a preto e branco do  
Estado Novo. In TORGAl, Luís Reis (coord.). O Cinema sob o olhar de Salazar. Lisboa: Círculo 
de Leitores Temas e Debates, pp. 194-234. 



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

36 
 

outro lado, neles confirmar apenas confirmar as hipóteses já previamente levantadas pelos 

estudos da História.  

A quase totalidade dos estudos sobre o período orienta a sua abordagem para a 

ligação entre o cinema e o Estado Novo, refletindo sobre a “encenação do regime” e da 

sua imagem. É essa a hipótese levantada por Patrícia Vieira na sua obra Cinema no Estado 

Novo. A encenação do regime49, realizada no âmbito de uma bolsa da Universidade de 

Georgetown. Excluindo as comédias e concentrando-se em algumas produções das 

décadas de 30 e 50, agrupadas tematicamente, a autora desenvolve uma análise 

maioritariamente orientada para o conteúdo dos filmes e para a maneira como, no seu 

entender, estes se relacionam com o regime e a sua mensagem oficial. Os aspetos formais 

são pouco ou nada referidos mas o estudo tem o mérito de referenciar diversos estudos 

anteriores, bem como informação proveniente de publicações periódicas.  

Encontramos ainda referência a um estudo da autoria de Cláudia Ribeiro, 

Everyday Histories: Cultural Politics, Portuguese Cinema, 1930-1950, ao qual ainda não 

tivemos acesso. De acordo com a informação que conseguimos obter, a investigação, 

segundo uma ótica histórico-filosófica, centra-se, uma vez mais na relação entre a 

cinematografia e o Estado Novo, defendendo, porém, o caráter subversivo da comédia50.  

Relacionáveis com o período, os trabalhos de Maria do Carmo Piçarra51, Salazar 

vai ao Cinema. O Jornal Português de Atualidades Filmadas e Salazar vai ao Cinema II. 

A “Política do Espírito” no Jornal Português, que têm por base a análise do Jornal 

Português, são igualmente muito úteis para a contextualização da produção associada às 

atualidades, bem como pela análise da imagem que a autora desenvolve. Estes estudos 

certamente se irão multiplicar com a edição integral do «Jornal Português» pela 

Cinemateca Portuguesa em 201552.  

                                            
49 VIEIRA, Patrícia (2011). Cinema no Estado Novo. A encenação do Regime. Lisboa: Edições Colibri. 
50 Everyday Histories: Cultural Politics, Portuguese Cinema, 1930-1950. Disponível em linha: 
http://www.nyu.edu/projects/wke/dissertationsSite/indices/phd_graduates/ribeiro_claudia.php. [Acesso 
em 24 de julho de 2015]. Achamos pertinente referir este trabalho tendo por base o que dele conhecemos a 
partir do resumo disponível em linha. 
51 PIÇARRA, Maria do Carmo (2006). Salazar vai ao Cinema. O Jornal Português de Atualidades 
Filmadas. Coimbra: Minerva; PIÇARRA, Maria do Carmo (2011). Salazar vai ao Cinema II. A “Política 
do Espírito” no Jornal Português. Lisboa: DrellaDesign. 
52 Jornal Português. Revista Mensal de Atualidades. 1938-1951. (2015) [DVD]. Lisboa: Cinemateca 
Portuguesa. 

http://www.nyu.edu/projects/wke/dissertationsSite/indices/phd_graduates/ribeiro_claudia.php
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Um outro estudo mais recente, de âmbito diacrónico, é o da autoria de Leonor 

Areal, Cinema Português. Um País Imaginado53, embora, mesmo no volume respeitante 

ao período anterior a 1974, se concentre, sobretudo, na produção associada ao «novo 

cinema». 

O ano de 2014 viu surgir uma obra com uma abordagem panorâmica sobre a 

história do cinema em Portugal, Cinema Português: Um Guia Essencial54 publicada no 

Brasil e organizada pelo português Paulo Cunha e pela brasileira Michelle Sales. Tivemos 

apenas acesso à introdução e aos índices, bem como a algumas críticas. Organizada em 

onze décadas, e alterando a periodização tradicional, reúne capítulos de diversos autores, 

tais como Tiago Baptista (1920-29 – Cinema Tipicamente Português) ou Maria do Carmo 

Piçarra (1910-19 – Uma cinematografia “sem olhar” ganha o seu primeiro realizador, 

Leitão de Barros), tem, segundo as críticas que consultámos, uma forte perspetiva de 

contextualização política55, o que se reflete igualmente no título do texto dedicado à 

década de 30, da autoria de Wagner Pinheiro Pereira, O Cinema Português de Salazar. 

Da autoria de outro investigador brasileiro é o texto da década seguinte, Os cinemas 

periféricos e o caso português dos anos 40: elementos para uma análise crítica.  

No já referido trabalho organizado por Carolin Overhoff Ferreira, O Cinema 

português através dos seus filmes56, encontramos dois estudos que se destacam pela 

novidade da abordagem, não seguindo as tendências historiográficas nacionais. O 

primeiro, da autoria do francês Martin Barnier, é sobre A Severa57, analisando-o enquanto 

o primeiro filme sonoro português, no que diz respeito a alguns aspetos técnicos e 

estéticos, salientando as qualidades do filme. O segundo, da autoria do holandês Malte 

Hagener, diz respeito a Gado Bravo58, problematizando-o à luz da equipa portuguesa e 

alemã e da intentada internacionalização do cinema português, salientando igualmente 

                                            
53 AREAL, Leonor (2011). Cinema Português. Um País Imaginado. Vol. I – Antes de 1974. Lisboa: Edições 
70; AREAL, Leonor (2011). Cinema Português. Um País Imaginado. Vol. II – Após 1974. Lisboa: Edições 
70. 
54 CUNHA, Paulo; SALLES, Michelle (orgs.) (2014). Cinema Português : Um Guia Essencial. São Paulo: 
SESI-SP Editora. 
55Lameira, João. (12.03.2014). A história do nosso cinema. Público. Disponível em: 
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/a-historia-do-nosso-cinema-1658821 (última consulta: 
25.07.2015) 
56 Ferreira, Carolin Overhoff (org.) (2014). O Cinema Português Através dos seus Filmes. Lisboa: Edições 
70. 
57 Barnier, Martin (2014). A Severa. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através dos 
seus Filmes. Lisboa: Edições 70, pp. 22-31.  
58 Hagener, Malte (2014). Gado Bravo. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através 
dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, pp. 32-42. 

http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/a-historia-do-nosso-cinema-1658821


IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

38 
 

alguns aspetos de autorreflexão que, à semelhança de outros filmes do primeiro sonoro, 

se traduz no esbatimento de fronteiras entre o cinema de vanguarda e o cinema comercial.  

No que diz respeito a estudos académicos, podemos referir a dissertação de 

mestrado de Vasco Diogo, Comédias cinematográficas dos anos 30/40. Textos e 

Contextos59, abordando a relação entre estética e ideologia nas comédias dos anos 30 e 

40, bem como a tese de doutoramento de Frederico Lopes, O cinema português e o Estado 

Novo: os cineastas portugueses e a imagem da polícia60, que aborda a ligação entre os 

cineastas e o Estado através da análise da imagem da polícia, como dois dos primeiros 

trabalhos que, na área das ciências da comunicação, abordam a relação do cinema com o 

Estado Novo.  

Na área da história, destaca-se a dissertação de mestrado de Carla Patrícia Ribeiro, 

O “Alquimista de Sínteses”: António Ferro e o Cinema Português61, dedicada à figura de 

António Ferro e à sua ligação com o cinema, tendo como fontes principais os escritos 

daquele e os periódicos coevos. Ainda da mesma autora, um artigo do ano seguinte62, O 

“heróico cinema português”: 1930-1950, colige alguns dados sobre a produção 

cinematográfica nacional das décadas de 30 a 40, reforçando a sua ligação com o Estado 

Novo, apresentando-se todavia lacunar e carecendo os filmes de uma análise. 

Na mesma área disciplinar destaca-se igualmente tese de doutoramento de Jorge 

Seabra, África Nossa: O império colonial na ficção cinematográfica portuguesa 1945 -

1974, dedicada à imagem do Império Colonial na ficção cinematográfica portuguesa63, a 

qual se distingue desenvolver uma metodologia de análise do filme como fonte para os 

estudos de história.  

                                            
59 Não nos foi possível ter acesso a este trabalho de 1996, contudo, conseguimos consultar um artigo 
baseado no seu conteúdo: Diogo, Vasco (2001). Comédias cinematográficas dos anos 30-40. Análise Social, 
vol. XXXVI (158-159), pp. 301-327. Disponível em: 
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223653854U0dLV8qc8Uy14LR1.pdf  (Última consulta: 
17.12.2016). 
60 Não nos foi possível ter acesso a este trabalho de 2003, contudo, conseguimos consultar um artigo do 
autor em que o trabalho é referido: Lopes, Frederico (2009). Representações do poder no filme matriz da 
“comédia à portuguesa” . In Actas do 6º Congresso SOPCOM , pp. 3505-3522.  Disponível em: 
http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/viewFile/351/336  
(Última consulta: 17.12.2016).  
61 Ribeiro, Carla Patrícia Silva (2010). O “Alquimista de Sínteses”: António Ferro e o Cinema Português. 
Dissertação de Mestrado em História Contemporânea. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
Disponível em: https://repositorio-
aberto.up.pt/bitstream/10216/55466/2/tesemestcarlaribeiro000125091.pdf  (Última consulta: 18.12.2016). 
62 Ribeiro, Carla P. S. (2011). O “heróico cinema português”: 1930-1950. História. Revista da FLUP - 
Porto, IV Série, vol. 1, pp. 209-220. Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/9246.pdf  
(Última consulta: 17.12.2016). 
63 Seabra, Jorge (2010). África Nossa: O império colonial na ficção cinematográfica portuguesa 1945 -
1974. Dissertação de Doutoramento em Literatura Portuguesa (Investigação e Ensino). Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra. 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223653854U0dLV8qc8Uy14LR1.pdf
http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/viewFile/351/336
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/55466/2/tesemestcarlaribeiro000125091.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/55466/2/tesemestcarlaribeiro000125091.pdf
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/9246.pdf
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Numa área disciplinar mais afim da história da arte, encontramos, para o mesmo 

período, a tese de doutoramento em estudos artísticos de Sérgio Conceição Bordalo e Sá, 

Triunfos e Contradições da Vontade. Para uma Releitura de Lopes Ribeiro e Leitão de 

Barros no Contexto do Cinema de Propaganda64, orientada, uma vez mais, para a relação 

com a propaganda política. Apoiada somente em bibliografia, a investigação desenvolve 

algumas reflexões pertinentes, sobretudo no que diz respeito a paralelismos estéticos com 

a cinematografia internacional e a algumas leituras do espaço, desenvolvendo, porém e 

em maior profundidade, a análise do enredo.  

Na área da história da arte, a única tese de doutoramento que conhecemos e que 

se aproxima, pela via da temática, da nossa investigação é a de Afonso Cortez Pinto, 

Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros 65, dedicada a Leitão de Barros 

e explorando, uma vez mais, a criação de uma imagem do regime. Tendo por base um 

levantamento aprofundado de periódicos, o trabalho destaca-se quer pelo seu valor 

documental, quer por convocar diferentes atividades de Leitão de Barros, como a 

imprensa ilustrada, o cinema, o teatro ou a organização de eventos culturais, como 

cortejos e recriações históricas. Contudo, além de deixar de fora a sua atividade como 

pintor, carece de uma análise sistematizada dos filmes, oscilando entre a documentação 

dos mesmos e a exploração de aspetos pontuais sem desenvolver considerações 

metodológicas.  

Um outro trabalho, a pioneira mas fundamental dissertação de mestrado em 

história da arte contemporânea de João Paulo Martins sobre Cottinelli Telmo, Cottinelli 

Telmo: 1897-1948: a obra do arquitecto66, e da qual tivemos apenas acesso ao resumo, 

índice e fontes, embora focada na produção arquitetónica, apresenta um extenso 

levantamento de documentação de arquivo que foi usado como uma das fontes da tese de 

doutoramento de Afonso Cortez Pinto, mediante o qual o utilizamos também. 

                                            
64 Sá, Sérgio M. L. C. B. (2013). Triunfos e Contradições da Vontade. Para uma Releitura de Lopes Ribeiro 
e Leitão de Barros no Contexto do Cinema de Propaganda. Tese de Doutoramento em Estudos Artísticos 
– Estudos do Cinema e Audiovisual. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/10451/9191.  (Última consulta: 19.12.2016). 
65 Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. 
66 Martins, João Paulo Rosário (1995). Cottinelli Telmo: 1897-1948: a obra do arquitecto. Dissertação de 
Mestrado em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade 
Nova de Lisboa. Conhecemos também o seu trabalho no catálogo: Carvalho, Margarida Kol de; Cameira, 
Maria Cecília; Martins, João Paulo (coord.) (2015). Cottinelli Telmo. Os arquitectos são poetas também. 
Lisboa: EGEAC, EM.  

http://hdl.handle.net/10451/9191
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No que diz respeito a outros trabalhos académicos, transversais ao período em 

estudo, a tese de doutoramento de António Preto sobre Manoel de Oliveira, Manoel de 

Oliveira. Cinéma et Littérature 67, bem como o livro preparado no contexto da mesma, 

Manoel de Oliveira. O Cinema Inventado à Letra 68, que apresentam uma 

problematização e análise transversal da obra do realizador, sobretudo no que diz respeito 

à relação com a literatura, revelaram-se muito úteis para a nossa abordagem das suas 

obras integradas no corpus. 

Também a tese de doutoramento de Paulo Cunha69, O novo cinema português. 

Políticas públicas e modos de produção (1949-1980), que cobre um período fora do 

âmbito cronológico do nosso corpus foi um bom contributo pelo despertar para novas 

possibilidades de leitura e pela perspetiva crítica com que aborda o tema.  

Do mesmo modo, a tese de doutoramento de Ana Navarro, Da Personagem 

Romanesca à Personagem Fílmica: As Pupilas do Senhor Reitor70, providenciou uma 

série de recursos e reflexões para este estudo, nomeadamente para a obra de Leitão de 

Barros. 

Por fim, a tese de doutoramento de Pedro Aboim, Marques de Abreu: a fotografia 

e a edição fotográfica na defesa do património cultural, sobre o trabalho de Marques de 

Abreu71, embora dedicada à fotografia e à imprensa ilustrada, foi igualmente uma leitura 

estimulante pelo rigor metodológico que a estrutura, bem como pela criteriosa análise da 

imagem que a utiliza e que a valoriza num sentido próximo do que pretendemos fazer.  

Do mesmo modo, e embora não reporte ao período em estudo, pela sua abordagem 

orientada para a pragmática do espectador, pelo rigor metodológico e pela profundidade 

da problematização das relações entre ficção e realidade no contexto da articulação entre 

                                            
67 Preto, António (2011). Manoel de Oliveira. Cinéma et Littérature. Thèse de doctorat en Histoire et 
sémiologie du texte et de l'image. Études cinématographiques. Université Paris-Diderot – Paris 7 
68 Preto, António (2005). Manoel de Oliveira. O Cinema Inventado à Letra. Porto: Público e Fundação de 
Serralves. 
69 Cunha, Paulo (2015). O novo cinema português. Políticas públicas e modos de produção (1949-1980). 
Tese de doutoramento em Estudos Contemporâneos. Instituto de Investigação Interdisciplinar da 
Universidade de Coimbra. Disponível em: http://hdl.handle.net/10316/27043  (Última consulta: 
17.12.2016). 
70 Navarro, Ana Rita Padeira (1999). Da Personagem Romanesca à Personagem Fílmica: As Pupilas do 
Senhor Reitor. Tese de Doutoramento em Estudos Portugueses, na Especialidade de Literatura Portuguesa. 
Universidade Aberta. Disponível em: 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2496/4/TD_Ana%20Rita.pdf  (Última consulta: 
18.12.2016). 
71 Borges, José Pedro de Aboim (2013). Marques de Abreu: a fotografia e a edição fotográfica na defesa 
do património cultural. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

http://hdl.handle.net/10316/27043
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2496/4/TD_Ana%20Rita.pdf
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cinema e história, a tese de doutoramento de Pedro Alves72, La fcción realizada. 

Implicaciones y transferências entre ficción y realidade en la pragmática del cine 

narrativo, revelou-se também uma referência para a formulação de questões concetuais e 

operativas no decorrer da nossa reflexão metodológica. Note-se que, no âmbito do seu 

capítulo de enquadramento teórico, o autor faz ainda um levantamento de algumas das 

relações do cinema com outras artes73. 

Por fim, outros trabalhos sobre cinema, como os de David Bordwell e Kristin 

Thompson, nomeadamente Film art: an introduction74, pelo seu caráter pedagógico e The 

Classical Hollywood Cinema75, pela apresentação de novos contextos e propostas de 

abordagem, contribuíram para uma reflexão crítica sobre o objeto. O trabalho de Malte 

Hagener, Moving Forward, Looking Back76, foi especialmente importante por demonstrar 

que, com a chegada do filme sonoro funcional, se diluíram progressivamente as fronteiras 

entre o “cinema de vanguarda” e o “cinema comercial”, fenómeno motivado por uma 

série de fatores, o que muito contribuiu para a exploração de novas possibilidades de 

entendimento dos filmes do nosso corpus.  

No que diz respeito à relação com a história da arte, não foram encontrados 

estudos que procurem desenvolver abordagens de caráter metodológico sobre cinema no 

âmbito da história da arte coincidentes com a perspetiva agora proposta. François Albera77 

explora a relação da história da arte com o cinema no seu artigo Études 

cinématographiques et histoire de l’art 78. As conclusões que podemos retirar do estudo 

apontam para as tradicionais relações do cinema com a pintura, do cinema sobre arte, e 

aqui aprofundando uma abordagem “cinematográfica” à história da arte, o cinema como 

método, e alguns aspetos da técnica e tecnologias associadas ao cinema. Apesar das 

                                            
72 Alves, Pedro (2015). La fcción realizada.Implicaciones y transferências entre ficción y realidade en la 
pragmática del cine narrativo. Tese de Doutoramento. Faculdad de Ciencias de la Información. 
Universidad Complutense de Madrid. Disponível em:  http://eprints.ucm.es/34408/1/T36707.pdf  (Última 
Consulta: 19.12.2016). 
73 Veja-se: Alves, Pedro (2015). La fcción realizada.Implicaciones y transferências entre ficción y 
realidade en la pragmática del cine narrativo. Tese de Doutoramento. Faculdad de Ciencias de la 
Información. Universidad Complutense de Madrid. Disponível em:  
http://eprints.ucm.es/34408/1/T36707.pdf  (Última Consulta: 19.12.2016)., pp. 102-111. 
74 Bordwell, David; Thompson, Kristin. (2009). Film Art: An Introduction. New-York: McGraw-Hill.  
75 Bordwell, David; Stagler, Janet; Thompson, Kristin (1985). The Classical Hollywood Cinema: Film Style 
& Mode of Production to 1960. Columbia: Columbia University Press. 
76 Hagener, Malte (2007). Moving Forward, Looking Back. The European Avant-garde and the Invention 
of Film Culture, 1919-1939. Amsterdam University Press. ISBN:9789053569603. Disponível em: 
http://www.jstor.org/stable/j.ctt46msnh. 
77 Professor de Estética e História do Cinema na Université de Lausanne cujo principal tema de estudo é o 
Cinema Soviético.  
78 Albera, François (2006) – Études cinématographiques et histoire de l’art. Perspective. 3. 433-460. 

http://eprints.ucm.es/34408/1/T36707.pdf
http://eprints.ucm.es/34408/1/T36707.pdf
http://www.jstor.org/stable/j.ctt46msnh
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diversas manifestações sobre a necessidade de uma história do cinema que não seja 

apenas uma cronologia do mesmo, referidas pelo autor, não encontramos muitos indícios 

de abordagens que deem resposta a tal necessidade.  

Uma linha de argumentação semelhante segue Maria Cristina Mendes, no seu 

artigo Cinema e História da Arte: uma parceria na compreensão do repertório cultural79, 

relacionando o cinema com a história da arte através de filmes de ficção sobre artistas 

(Van Gogh, por exemplo) ou refletindo sobre o papel relevante das obras de arte em 

outros filmes como Nothing Hill.  

Ainda no âmbito da relação entre o cinema e a história da arte, destaca-se o dossier 

temático “Arte e Cinema” da revista eletrónica Aniki. Revista Portuguesa da Imagem em 

Movimento80, editada pela Associação de Investigadores da Imagem em Movimento. Os 

diversos artigos que compõem o dossier concentram-se no papel dos objetos artísticos em 

filmes específicos, nas questões associadas aos filmes de artista e “cinema expandido”, 

nos documentários de arte e nas experiências cinematográficas de artistas das primeiras 

vanguardas como Man Ray ou Marcel Duchamp. De natureza mais teórica, a reflexão 

orientada pela «intermidialidade», sobre a relação entre a pintura chinesa e o cinema de 

Jia Zhang-ke, permite algumas reflexões metodológicas, embora para um contexto 

cronológico distinto.  

No editorial da secção temática, Carolin Overhoff Ferreira, aborda a tendência 

para uma visão transversal e interdisciplinar nas ciências sociais e humanas nos últimos 

25 anos, retomando preocupações de Walter Benjamin e André Bazin e aproximando o 

cinema e as artes visuais. Salienta que os primeiros estudos precederam as revisões de 

outras relações interartes no campo da literatura, elencando alguns nomes no contexto 

francês (Jacques Aumont, Raymond Bellour e Pascal Bonitzer) e no contexto anglo-

saxónico (John Albert Walker e Angela Dalle Vacche), refletindo sobre a importância do 

pictórico no cinema, integrando, nas palavras da autora, pintura e cinema “em uma única 

história do visível”81.    

                                            
79 Mendes, Maria Cristina (2016). Cinema e História da Arte: Uma Parceria na Compreensão do Repertório 
Cultural.   Razón y Palabra. Primera Revista Digital en Iberoamérica Especializada en Comunicología. nº 
72. Disponível em: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/17_Mendes_72.pdf. (Ultima 
consulta: 17.12.2016). 
80 AaVv (2014). Aniki. Revista Portuguesa da Imagem em Movimento. V. 1, n. 2. Disponível em linha: 
http://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/issue/view/9/showToc [Acesso em 26 de julho de 2015]. 
81 FERREIRA, Carolin Overhoff (2014). Editorial. Aniki. Revista Portuguesa da Imagem em Movimento. 
V. 1, n. 2. Disponível em linha: http://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/issue/view/9/showToc [Acesso em 
26 de julho de 2015]. 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/17_Mendes_72.pdf
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Além dos estudos de tendência interdisciplinar elencados por Carolin Overhoff 

Ferreira, os que mais se aproximam de uma análise da produção cinematográfica que 

tenha por base aspetos similares aos das metodologias tradicionais da história da arte são 

os provenientes das décadas de 30 a 50, dos quais se destacam A Arte do Cinema82 de 

Rudolf Arnheim (Psicologia da Arte) e Beaux-Arts et Cinéma83 de Henri Lemaitre (autor 

de uma vasta produção sobre cinema). Note-se que este período é delimitado por duas 

épocas profícuas na discussão da natureza da cinematografia, quer através da transição 

do mudo para o sonoro na década de 30, quer através da transição definitiva do padrão do 

filme a preto e branco para o filme a cores na década de 60, bem da especificidade da sua 

linguagem e da sua legitimação enquanto arte. Estes estudos e reflexões teóricas coevas 

são sobretudo úteis para a compreensão da cultura cinematográfica da época e do 

pensamento sobre cinema. A título de exemplo, refira-se como Arnheim defende a 

primazia do cinema mudo e a preto e branco, por considerar que ambas as “limitações” o 

afastam da imitação e constituem a especificidade da sua linguagem, entendida de forma 

plástica e comparável à da pintura, por exemplo, à semelhança de outros autores da época.  

No que diz respeito às abordagens mais recentes, o livro The Visual Turn (2003)84, 

da já referida Angela Dalle Vacche, baseia-se em textos de historiadores da arte (Wölfflin 

e Panofsky) e teóricos do cinema (Arnheim, Balázs, Eisenstein, Bazin e Deleuze) para 

discutir as reflexões teóricas partilhadas por ambas as áreas do conhecimento. Contudo, 

e à semelhança de outros trabalhos que procuram relacionar ambas as áreas do 

conhecimento, ou, em alternativa, as produções que integram os seus corpora 

tradicionais, como o catálogo Cinema e Pintura85, a reflexão é dirigida fundamentalmente 

para os aspetos teóricos. 

Os aspetos glosados por Albera foram sobremaneira importantes e a sua 

exploração revelou-se muito útil para a construção da abordagem pretendida, contudo, 

percebemos que o direcionamento tende a privilegiar a utilização do cinema pela história 

                                            
82 ARNHEIM, Rudolf (1960). A Arte do Cinema. Lisboa: Editorial Aster. A edição original resulta da 
compilação de artigos dos anos 20 e 30.  
83  LEMAITRE, Henri (1956). Beaux-Arts et cinéma. Paris : Les Editions du Cerf. 
84 Vacche, Angela Dalle (2003). The Visual Turn. London: Rutgers University Press. 
85 AaVv. (2005). Cinema e Pintura. Lisboa: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema. ISBN: 972-619-
222-6.  
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da arte, à semelhança das perspetivas que relacionam a investigação em história e o 

cinema86, com importantes nomes como o historiador francês Marc Ferro87. 

Contudo, a obra que mais diretamente se aproxima da abordagem que vínhamos 

desenvolvendo era a de Angela Dalle Vacche, Cinema and Painting88, onde a autora 

desenvolve uma reflexão sobre a integração da pintura no cinema e do seu 

posicionamento perante aquela, quer num sentido prático, quer num sentido teórico, 

através da análise de um conjunto de filmes pertencentes a um âmbito cronológico diverso 

do nosso. As possibilidades de trabalho sugeridas pela autora foram muito importantes 

para a conceção de um outro olhar sobre a imagem em movimento.  

Do mesmo modo, também o trabalho de Steven Jacobs, Framing Pictures: Film 

and the Visual Arts89, nos permitiu levantar outras possibilidades de exploração da relação 

entre o cinema e as artes visuais, um vez mais, através de diferentes abordagens, tendo 

por base estudos de caso ou estudos temáticos, que refletiam sobre um corpus pertencente 

a um âmbito cronológico mais amplo.  

Fora do âmbito das abordagens tradicionais da história da arte, os trabalhos de 

Didi-Huberman, com destaque para Imagens Apesar de Tudo90, e de Hans Belting, 

especialmente Antropologia da Imagem91, permitiram-nos problematizar e desenvolver 

outras abordagens da imagem em movimento no seio de uma perspetiva de interpelação 

alargada e do diálogo intermedial, tal como veremos no ponto 1.1 do Capítulo 1. 

Para o enquadramento técnico e teórico da análise cinematográfica, e que 

conduziria à formulação de problemáticas para o seu estudo, foram fundamentais os 

trabalhos de Jacques Aumont e Miche Marie, A Análise do Filme92, e de Michel Chion, 

A Audiovisão93, bem como o volume organizado por René Gardies, Compreender o 

                                            
86 Para um estado da arte da relação entre cinema e história veja-se: Alves, Pedro (2015). La fcción 
realizada.Implicaciones y transferências entre ficción y realidade en la pragmática del cine narrativo. Tese 
de Doutoramento. Faculdad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. 
Disponível em:  http://eprints.ucm.es/34408/1/T36707.pdf  (Última Consulta: 19.12.2016), pp. 291-298. 
87 Ferro, Marc (2010). Cinema e História. São Paulo: Paz e Terra. 
88 Vacche, Angela Dalle (1997). Cinema and Painting: How Art s Used in Film. Texas: Texas University 
Press. 
89 Jacobs, Steven (2011). Framing Pictures: Film and the Visual Arts. Edinburgh: Edinburgh University 
Press.  
90 Didi-Huberman, Georges (2011). Imagens Apesar de Tudo. Lisboa: KKYM. 
91 Belting, Hans & Mourão, Artur. Trad. (2014). Antropologia da Imagem. Lisboa: KKYM+EAUM. 
92 Aumont, Jacques. & Marie, Michel. (2009). A análise do filme. Lisboa: Texto & Grafia. 
93 Chion, Michel (2011). A Audiovisão. Lisboa : Edições Texto & Grafia.ISBN : 978-989-8285-24-9. 

http://eprints.ucm.es/34408/1/T36707.pdf
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Cinema e as Imagens94, a obra Gramática do Cinema95, de Marie-France Briselance e 

Jean-Claude Morin e o trabalho A Realização Cinematográfica96 de Terence Marner. 

No que diz respeito a um enquadramento teórico da imagem, no sentido lato, 

recorremos a autores das áreas da história da arte como, entre outros, Erwin Panofsky, 

Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of The Renaissance 97, ou Walter 

Benjamin, A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica 98, da área dos 

estudos fílmicos como, entre outros, Étiene Souriau, L’Univers Filmique99, Jean Mitry, 

Estética y psicologia del cine100, Edgar Morin, O Cinema ou o Homem Imaginário101, 

Christian Metz102, A significação no cinema, ou Gilles Deleuze, A Imagem-Movimento 

e A Imagem-Tempo103.  

Por fim, uma outra fonte para esta investigação, que isolamos em tópico separado 

devido à sua natureza específica, é constituída pela informação disponibilizada por bases-

de-dados e repositórios nacionais sobre cinema. A Cinemateca Digital104 disponibiliza 

um conjunto de filmes (sobretudo atualidades e documentários), bem como algumas 

imagens e textos, provenientes do seu arquivo. O Instituto Camões105 disponibiliza 

igualmente um conjunto de dados, de caráter diversificado, sobre Cinema Português, 

constituindo uma base de informação que carece, todavia, de revisão pela ausência de 

referências concretas às fontes utilizadas. A base mais completa, pela sua atualidade e 

cuidada sistematização da informação, que foi utilizada como referência para o nosso 

estudo é a do projeto CINEPT – Cinema Português da Universidade da Beira Interior106. 

  

                                            
94 Gardies, René. Org. (2015). Compreender o Cinema e as Imagens. Lisboa: Texto & Grafia. 
95 Briselance, M-F. e Morin, J-C. (2011). Gramática do Cinema. Lisboa : Edições Texto & Grafia. 
96 Marner, Terrence (2014). A Realização Cinematográfica. Lisboa: Edições 70. 
97 Panofsky, Erwin (1962). Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of The Renaissance. New 
York: Harper Torchbooks 
98 Benjamin, Walter (1936). A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. In Benjamin, Walter 
(2012). Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Lisboa: Relógio D’Água, p. 59-95.  
99 Souriau, Étiene (1953). L’Univers Filmique. Paris : Flammarion. 
100 Mitry, Jean (2002). Estética y psicologia del cine. 1. Las Estructuras. Madrid: Siglo XXI de España 
Editores; Mitry, Jean (2002). Estética y psicologia del cine. 2. Las Formas. Madrid: Siglo XXI de España 
Editores 
101 Morin, Edgar (1996). O Cinema ou o Homem Imaginário. Lisboa: Relógio D’Água. 
102 Metz, Christian (1972). A significação no cinema. São Paulo: Perspectiva. 
103 Deleuze, Gilles (2004). A Imagem-Movimento. Cinema 1 .Lisboa: Assírio & Alvim; Deleuze, Gilles 
(2006). A Imagem-Tempo. Cinema I1 .Lisboa: Assírio & Alvim. 
104 Cinemateca Digital. Disponível em: http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital.aspx (Última 
consulta: 19.12.2016). 
105 Matos-Cruz, José de. Cinema Português. Disponível em: http://cvc.instituto-
camoes.pt/cinema/index1.html (Última consulta: 19.12.2016). 
106 CINEPT – Cinema Português. Disponível em: http://www.cinept.ubi.pt/pt/ (Última consulta: 
19.12.2016). 

http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital.aspx
http://cvc.instituto-camoes.pt/cinema/index1.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/cinema/index1.html
http://www.cinept.ubi.pt/pt/
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1.1. As quatro componentes da imagem em movimento 
 

A imagem em movimento constitui, pela sua complexidade técnica e pelo volume 

de informação que apresenta, um desafio operativo para aquele que a pretende analisar. 

As metodologias aplicáveis à pintura, à escultura, ou mesmo à arquitetura não conseguem 

abarcar, por aplicação direta, a complexidade da imagem em movimento. Nesse sentido, 

podemos mesmo dizer que a tentativa de transposição de metodologias de análise de 

outros meios para o da imagem em movimento salientava, sobretudo, aquilo que este tem 

de específico e aquilo em que se aproxima da arquitetura ou das artes plásticas.  

Esse sentido de importância do meio, que Hans Belting problematiza em 

Antropologia da Imagem107, levou-nos a interrogar o objeto filme à luz da tríade concetual 

«imagem, meio e corpo». A consciência de uma disparidade entre o pensamento sobre o 

meio e o pensamento sobre a imagem, evidenciado pelo autor, é particularmente aplicável 

à imagem em movimento quando, numa grande maioria das análises, tendemos a 

encontrar uma leitura da imagem, como conteúdo, separada dos aspetos técnicos do meio 

que a contém e veicula ou mesmo ignorando-os.  

Como afirma Belting: 

 

«O conceito de imagem só pode enriquecer-se se falarmos de imagem e de meio como 

duas faces de uma mesma moeda, que são impossíveis separar, embora estejam separadas pelo 

olhar e signifiquem coisas diferentes.»108  

 

 Na imagem em movimento o problema é tanto mais significativo quanto, no nosso 

entender, o seu meio, entendido enquanto suporte, é, mesmo no domínio do analógico, 

ativado como emissor da imagem unicamente quando submetido à projeção. Gera-se, 

deste modo, uma evidente tensão entre um meio que suporta fisicamente imagens, as 

quais, descontextualizadas do circuito de projeção, são estáticas e se sucedem no tempo, 

sendo controláveis e manipuláveis pelo corpo, e uma ativação do mesmo meio que produz 

uma imagem em movimento que o corpo recebe através de um processo de síntese. 

 Pela sua natureza operativa, e a partir do momento em que a complexidade das 

imagens obriga a superar a tomada de vistas singular, montando fragmentos de diversas 

                                            
107 Belting, Hans & Mourão, Artur. Trad. (2014) – Antropologia da Imagem. Lisboa: KKYM+EAUM, pp. 
21-78. 
108 Belting, Hans & Mourão, Artur. Trad. (2014) – Antropologia da Imagem. Lisboa: KKYM+EAUM, p. 
23. 
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tomadas de vista, a tensão entre as imagens fragmentárias presentes no suporte e a 

imagem-síntese final torna-se inerente ao próprio processo de criação da imagem em 

movimento.  

 Assim, e descrevendo o processo de uma forma muito geral, sem nos atermos a 

especificidades cronológicas e geográficas, estamos perante uma imagem mental original, 

que o realizador “viu” e o norteou na conceção do filme a partir do argumento, a qual 

sofre um primeiro momento de análise através de um processo de divisão em planos 

(planificação) que pode ser feito por ele e/ou por outra pessoa. Do mesmo modo, também 

essa primeira imagem lhe poderia ter sido fornecida por um argumento escrito por um ou 

mais argumentistas, devedores, eles próprios das suas imagens. Chegado ao momento das 

filmagens, o realizador tem ainda de contar com as qualidades físicas do local onde estas 

vão decorrer, que pode ou não ter sido escolhido ou criado por si, bem como com o 

trabalho de um ou mais operadores de câmara que, pela sua experiência e equipamento, 

irão igualmente acrescentar o seu contributo. Se utilizar atores ou figurantes, também 

estes irão fornecer um contributo. Por fim, na etapa de produção da síntese, através da 

montagem, também o contributo técnico de outros elementos pode ser convocado para a 

corporização final da imagem mental que originara o processo. Seria ainda importante 

perceber o papel do produtor, que pode coincidir com o realizador, ao longo de todo o 

processo, bem como os seus contributos para o resultado final109.  

 Estamos, na reflexão anterior, perante um paradigma técnico em que falamos 

apenas de imagens visuais. Contudo, e como sabemos, a imagem em movimento é, desde 

há largas décadas, uma imagem sonora. Michel Chion defende que devemos falar não 

apenas em visão mas antes em «audiovisão», demonstrando claramente os efeitos do som 

na perceção da imagem110. Nesse sentido, e mesmo no cinema mudo, não podemos 

esquecer o contributo dos acompanhamentos musicais, pelo que, sonorizadas por um 

processo técnico ou ao vivo, as imagens transformam-se e mutam, tornando-se redutor 

falar, no caso da imagem em movimento, unicamente de questões de visualidade. Note-

se, porém que som e imagem não atuam como uma simples soma, mas antes como uma 

                                            
109 Sobre a realização cinematográfica veja-se: Marner, Terrence (2014) – A Realização Cinematográfica. 
Lisboa: Edições 70. Para uma discussão das práticas fílmicas veja-se: Alves, Pedro (2015). La fcción 
realizada.Implicaciones y transferências entre ficción y realidade en la pragmática del cine narrativo. Tese 
de Doutoramento. Faculdad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. 
Disponível em:  http://eprints.ucm.es/34408/1/T36707.pdf  (Última Consulta: 19.12.2016)., pp. 100-102. 
110 Chion, Michel (2011). A Audiovisão. Lisboa : Edições Texto & Grafia. 

http://eprints.ucm.es/34408/1/T36707.pdf
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construção que a transcende pela relação estabelecida entre ambos através de diversos 

fenómenos da perceção111. 

 A sonorização seria uma nova etapa a acrescentar ao processo de construção da 

imagem em movimento, salientando não só a multiplicidade de etapas e técnicas, mas 

também, e sobretudo, a multiplicidade de olhares e de imagens que existem na imagem 

em movimento. No nosso entender, e para apreendermos em pleno as potencialidades 

sinestésicas do meio da imagem em movimento, é necessário aproximarmo-nos do seu 

processo de construção e inquiri-lo ativamente.   

 Problematizando a relação de imagem, meio e corpo na imagem em movimento, 

percebemos que não conseguimos falar de um fluxo de imagens que se sucedem no tempo 

sem atentar nas diversas imagens que, por sua vez, as habitam. Tendo como ponto de 

partida o registo de espaços e elementos físicos, percebemos que seria necessário perceber 

esse espaço na sua dimensão originalmente medial, entendendo a relação da sua 

construção com o da criação do objeto. Por outro lado, o acesso que fazemos a esse espaço 

físico é-nos dado, em primeiro lugar, pelo que dele vemos através do enquadramento 

fotográfico, o que é particularmente notório nos planos estáticos. Contudo, estamos, uma 

vez mais, perante um meio que tem qualidades plásticas próprias, inerentes também 

àquele ou àqueles que se responsabilizaram pela fotografia. Por outro lado, a imagem em 

movimento, ao contrário da fotografia, permite que, quer num enquadramento estático, 

quer num plano com movimento de câmara, possa ser registado o movimento no interior 

do quadro.  

A forma como recuperamos esses movimentos é, numa esmagadora maioria dos 

casos, através do direcionamento que lhes foi conferido pela montagem, que tem, como 

sabemos no caso da animação tradicional, a capacidade de “animar”, de produzir 

movimento, ou relações de movimento, às imagens estáticas que a fotografia capta112. 

Recuperando o que dissemos sobre o espaço, percebemos que também ele é alterado pela 

montagem, dado que esta, como veremos no capítulo seguinte, pode criar uma geografia 

alternativa à real através de um vasto número de artifícios. Não esqueçamos, contudo, 

que, e uma vez mais, tudo o que vemos também ouvimos e, dadas as convenções do meio 

e as características da perceção, a utilização consciente do silêncio é um dos mais 

eloquentes artifícios para a construção de uma imagem.  

                                            
111 Veja-se: Chion, Michel (2011). A Audiovisão. Lisboa : Edições Texto & Grafia 
112 Veja-se: Denis, Sébastien (2007). O Cinema de Animação. Lisboa: Texto & Grafia. 
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Como afirma Belting, a «experiência do mundo ensaia-se na experiência da 

imagem»113, pelo que, no nosso entender, no caso da imagem em movimento, devemos 

procurar inverter o processo, de modo a experienciarmos as diversas imagens que, ao 

longo das etapas de produção, se sucederam e interagiram para construir a imagem em 

movimento final. Para tal, é fundamental ter em conta a dimensão e complexidade das 

equipas, bem como as formações e percursos individuais dos seus membros, o que passa 

por distribuir a atenção pelos diversos “ofícios” associados ao cinema114.  

Entender a imagem em movimento como uma obra coletiva aproxima-o da 

intrincada tessitura de relações que aquela estabelece com a cultura visual. Contudo, esta 

conceção de obra coletiva, tal como a entendemos aqui, diz respeito não só aos seus 

criadores mas também aos seus meios, pelo que pode ser da responsabilidade de um 

reduzido número de indivíduos ou mesmo de um só indivíduo.  

Ao distribuir o processo do qual resulta por diversas áreas de atuação, a imagem 

em movimento será fruto do contacto com diferentes meios técnicos, cada um com as 

suas características intrínsecas, bem como com diferentes quadros referenciais que os 

articulam com a cultura visual na qual se inserem. Assim, o processo de construção da 

imagem em movimento teve por base todo um conjunto de experiências de imagem 

anteriores, através da relação com diferentes fontes e meios, resultando de construções 

individuais, concebidas para a produção, ou de construções anteriores, apropriadas e 

potenciadas mediante uma nova leitura.     

Chegamos, deste modo, a um quadro concetual em que a imagem em movimento 

se divide em quatro componentes inerentes ao seu processo de construção. Estas 

componentes não dizem, porém, unicamente respeito ao que percecionamos115, mas antes 

ao processo de construção do resultado final, convocando e colocando em relação quer 

os diferentes meios técnicos, quer os diferentes membros da equipa, inerentes a 

determinada produção, quer ainda os respetivos enquadramentos das soluções adotadas 

no âmbito da cultura visual.  

Designamos a primeira por componente profílmica, dizendo respeito aos 

elementos que existem diante da câmara, apropriando-nos aqui do conceito de Étienne 

                                            
113 Belting, Hans & Mourão, Artur. Trad. (2014) – Antropologia da Imagem. Lisboa: KKYM+EAUM, p. 
40. 
114 Veja-se: Alves, Pedro; García García, Francisco (coords.) (2017). Oficios del cine: manual para 
prácticas cinematográficas. Madrid: ICONO14 / CITCEM. 
115 Afastando-se, nesse sentido, das leituras do espaço propostas por Erich Rohmer na sua análise de Fausto 
de Murnau. Veja-se: Rohmer, Erich (2000). L’organisation de l’espace dans le Faust de Murnau. Paris: 
Cahiers du Cinema Livres.  
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Souriau116, entendido numa leitura abrangente. Esta primeira componente articula-se, 

sobretudo, com o trabalho de direção de arte, mas está naturalmente relacionável com 

tudo aquilo que interfere no espaço profílmico e que existe fisicamente diante da câmara 

durante a tomada de vista. Convoca, assim, questões sobre a construção de espaços, ou a 

sua apropriação, a qual pressupõe uma multiplicidade de leituras dos mesmos, bem como 

a aquisição e produção de elementos físicos para os povoar.  

A segunda, designada por componente fotográfica, tem por objeto a fotografia 

entendida como meio de suporte, articulando-se especialmente com o trabalho de direção 

de fotografia e procurando questionar a escolha de enquadramentos, aspetos técnicos e 

estéticos por parte da equipa, bem como os resultados plásticos obtidos. 

Com a terceira componente, a cinematográfica, estamos a entrar na especificidade 

do meio da imagem em movimento e na sua problematização mais estrita. Entendemos a 

componente cinematográfica na dualidade da análise e da síntese. Assim, de um ponto de 

vista analítico, questiona-se a captação do movimento, quer através do movimento diante 

da câmara, quer através do movimento da própria câmara. Estamos, assim, ainda na 

designada fase de produção117, durante as filmagens. De um ponto de vista sintético, 

questiona-se o papel da montagem na criação da imagem em movimento propriamente 

dita, situando-nos assim quer a montante, quer a jusante das filmagens, quer na fase de 

planificação, à qual podemos não ter acesso direto, quer na fase da montagem final do 

filme em pós-produção.  

Por fim, e paralelamente às três componentes “visuais”, com a componente 

sonora, estamos, uma vez mais, nos aspetos sintéticos e específicos da imagem em 

movimento, questionando-se os efeitos sinestésicos da relação entre a banda sonora e a 

banda imagem e as suas consequências na produção de significados. Encaramo-la como 

uma componente em separado não só por questões de operatividade do seu estudo, mas 

também porque, no processo de construção do objeto, a sonoplastia resulta da atividade 

de todo um setor e resulta sobretudo, na maioria dos casos, de um trabalho de montagem 

posterior às filmagens.   

Naturalmente que todos os aspetos e intervenientes convocados variam, na sua 

relação e importância, de produção para produção, bem como de acordo com o paradigma 

                                            
116 Veja-se: Souriau, Étiene (1953). L’Univers Filmique. Paris : Flammarion; Veja-se também: Aumont, 
Jacques; Marie, Michel (2003). Dicionário Teórico e Crítico de Cinema. Campinas: Papirus Editora. 
Disponível em: https://cineartesantoamaro.files.wordpress.com/2011/05/dicionario-teorico-e-critico-de-
cinema-jacques-aumont-michel-marie.pdf  (Última consulta: 18.12.2016), p. 242. 
117 Segundo a aplicação corrente do termo. 

https://cineartesantoamaro.files.wordpress.com/2011/05/dicionario-teorico-e-critico-de-cinema-jacques-aumont-michel-marie.pdf
https://cineartesantoamaro.files.wordpress.com/2011/05/dicionario-teorico-e-critico-de-cinema-jacques-aumont-michel-marie.pdf
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tecnológico118. Contudo, é justamente nessa multiplicidade de variantes, inerentes às 

características técnicas, sociais, económicas e culturais do meio, que se produzem novos 

campos de significação que potenciam e informam a criação de novas leituras.   

 No nosso entender, e como já referimos, a imagem em movimento é tanto um 

objeto que se constitui como o princípio de uma análise, como um fim, ou resultado, de 

um processo que deve ser estudado e problematizado nas múltiplas relações que 

estabelece com a cultura visual. Nesse sentido, importa aqui distinguir o estudo destas 

componentes da análise, considerada por nós como uma etapa posterior.  

Como afirmam Jacques Aumont e Michel Marie, «Não existe um método 

universal para analisar filmes.»119, pelo que as quatro componentes da imagem em 

movimento se apresentam como um dispositivo de inquérito do objeto120 destinado à 

criação de uma urdidura concetual e operativa que possa atuar como base para o 

desenvolvimento de diferentes análises.  

O estudo das quatro componentes, ao repartir o olhar pelos diferentes aspetos 

imagem em movimento pode igualmente ser entendido como um mecanismo de 

“recuperação” dos percursos e processos inerentes à sua construção, potenciando uma 

reflexão ativa sobre os diferentes contributos dos membros das equipas, a qual pode, por 

sua vez, lançar novos entendimentos sobre o objeto e o seu contexto de produção e 

receção.   

Do mesmo modo, tal como cada objeto pode ser submetido a uma multiplicidade 

de leituras de intuito analítico, também pode originar uma multiplicidade de 

interpretações no contexto da sua receção. A quantidade de informação é tal que se torna 

impossível atender a todas as camadas de significação, estabelecendo-se diferentes 

olhares sobre o mesmo objeto. Contudo, existe um conjunto de aspetos base que pode ser 

interpretado, de acordo com Christian Metz, como uma espécie de denominador comum 

acessível a qualquer espectador121. 

Também aqui as quatro componentes, pelo seu caráter de decomposição do 

processo de construção da imagem em movimento, podem constituir um auxiliar para a 

análise das possíveis reflexões “escondidas” nas imagens, acessíveis a grupos de acordo 

com o seu contexto. Será essa a proposta que desenvolveremos, a propósito de O Pai 

                                            
118 Note-se que esta proposta não contempla os ambientes virtuais gerados digitalmente. 
119 Aumont, Jacques. & Marie, Michel. (2009). A análise do filme. Lisboa: Texto & Grafia, p. 39. 
120 Veja-se: Ponto 1.2 do Capítulo 1. 
121 Cf. Metz, Christian (1972). A significação no cinema. São Paulo: Perspectiva, p. 91. 



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

55 
 

Tirano, no Capítulo 2.3, explorando as reflexões sobre o meio cinematográfico e sobre as 

questões inerentes à relação entre realidade e ficção que o filme contém e que estariam 

fundamentalmente dirigidas ao meio cultural onde se inseriam os principais membros da 

equipa.    

Entender a imagem em movimento como resultado de um processo complexo de 

construções reforça igualmente que a perceção das suas características enquanto 

documento, ou registo, não podem ser separadas do amplo contexto da cultura visual na 

qual se insere igualmente como expressão. Assim, a imagem em movimento é, antes de 

mais, documento de si mesma, registando os olhares e opções da equipa que a construiu. 

Do mesmo modo, e apropriando-nos das considerações de Marc Ferro122 na relação 

proposta entre cinema e história, também a imagem em movimento pode ser entendida 

como produto e agente da cultura visual. 

Nesse sentido, a imagem em movimento é também documento de uma realidade 

física, profílmica, que foi selecionada e tratada como “cenário”, tendo por base um 

conjunto de leituras da cultura visual que sustentaram as suas opções. Por outro lado, 

quando estamos perante cenários construídos propositadamente para uma produção, que 

se podem ou não relacionar com espaços verdadeiros ou provenientes de outros meios, o 

trabalho de direção de arte pode ser entendido como uma forma de arte efémera.  

Efémeras na sua fisicalidade, as construções existem, paradoxalmente, apenas em 

função do registo que delas deverá ser feito e, como tal, a sua leitura global pode apenas 

ser entendida por meio da síntese da montagem. Contudo, estas construções persistem na 

cultura visual precisamente porque o seu registo documenta integralmente o que delas 

devemos ver, dado que foi igualmente o propósito que ditou a sua construção. Pelo 

contrário, um registo de arte efémera é sempre uma seleção que pode ou não permitir uma 

leitura aproximada das suas relações com o espaço para a qual se destinava. Do mesmo 

modo, e à semelhança da arte “permanente”, também estas construções temporárias 

convocaram diferentes fontes e resultaram, em muitos casos, da materialização de 

imagens provenientes de outros meios.   

Pelo que acabámos de expor, revelou-se importante convocar um conceito 

operativo, o da transmissão das imagens, a partir das múltiplas formulações de Aby 

Warburg, Erwin Panofsky ou Ernst Gombrich, entre outros, sendo utilizado por nós para 

designar, genericamente, as várias possibilidades de caminhos percorridos pelas imagens 

                                            
122 Aproximamo-nos aqui, no âmbito da Cultura Visual, da leitura de Marc Ferro do cinema como agente e 
fonte para a História. Veja-se. Ferro, Marc (2010). Cinema e História. São Paulo: Paz e Terra.  
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nas suas relações intermediais123, quer a montante, quer a jusante do corpus de objetos 

em estudo.  

Daqui se depreende uma imagem em movimento que é resultado de múltiplas 

construções, quer inerentes, quer transversais a cada uma das suas componentes, 

estabelecendo uma complexa teia de relações com a cultura visual que a origina e a 

receciona. Propomos as bases para algumas destas leituras no ponto 2.1 do Capítulo 2.  

Do mesmo modo, e à luz de novas leituras da relação entre as diferentes conceções 

de cinema e as alterações dos paradigmas técnicos, como as propostas por Malte 

Hagener124, é igualmente possível reforçar a relação entre a imagem em movimento e o 

meio que a suporta, reenquadrando os objetos à luz de novas problemáticas, como 

acontece com a nossa proposta no Capítulo 2.2., através da análise de A Canção de Lisboa 

na linha das possibilidades do filme sonoro. 

 

1.2. Reflexões metodológicas para o estudo da imagem em 
movimento 
 

 Como vimos, no que diz respeito à análise do filme e de outros meios de imagem 

em movimento, não há método universal, e é especialmente valorativa uma abordagem 

multidisciplinar. É, todavia, necessário elaborar um conjunto de indicações para o estudo 

da imagem em movimento. Pensadas, em primeiro lugar, na ótica do investigador das 

áreas disciplinares de história da arte, património e cultura visual, estas indicações podem 

ser igualmente úteis para orientar todo aquele que pretenda partir para uma análise da 

imagem em movimento, independentemente dos seus propósitos.  

Estas indicações foram recolhidas e organizadas tendo por base a nossa 

experiência como investigador e docente, as propostas presentes na bibliografia já 

referidas e um conjunto de análises de filmes e outros objetos, tomando-os como modelos 

de aspetos positivos e negativos. Utilizaremos como exemplos alguns dos objetos do 

nosso corpus. 

 

                                            
123 Baseamo-nos na designação adotada por Hans Belting. Veja-se: Belting, Hans & Mourão, Artur. Trad. 
(2014) – Antropologia da Imagem. Lisboa: KKYM+EAUM.  
124 Hagener, Malte (2007). Moving Forward, Looking Back. The European Avant-garde and the Invention 
of Film Culture, 1919-1939. Amsterdam University Press. ISBN:9789053569603. Disponível em: 
http://www.jstor.org/stable/j.ctt46msnh. 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt46msnh
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Visionamento da obra e as suas condições 
 

 No estudo da imagem em movimento que realizámos, revelou-se essencial a 

utilização de cópias digitais de elevada qualidade, independentemente do seu suporte, 

bem como o livre acesso às mesmas, permitindo o controlo do visionamento, a sua 

comparação direta com outros objetos e a sua edição, através da extração de fotogramas 

digitais, recorte de excertos, alterações de velocidade, entre outras operações. Nesse 

sentido, a disponibilização de material por parte das editoras, das cinematecas, dos 

arquivos e de outras entidades é fundamental para o estudo125. Os visionamentos únicos, 

em condições que escapam ao controlo do investigador, obrigam, em muitos casos, ao 

estudo a partir da memória do objeto, apoiado em anotações, esboços, fotogramas e 

bibliografia, comprometendo, em grande medida, a profundidade e pertinência da análise.  

Entendemos que, para estudos de fundo de um objeto, o ideal seria contactar com 

o material original, ou cópia mais próxima, nomeadamente no que diz respeito aos 

suportes analógicos, bem como procurar conseguir o seu visionamento numa sala de 

projeção. Note-se, porém, que para a grande maioria dos filmes cujo suporte era o nitrato 

de celulose o visionamento faz-se com recurso a uma transcrição para um suporte 

analógico mais estável, ou mesmo para um suporte digital. Do mesmo modo, o 

visionamento em sala de projeção constitui uma experiência apenas relacionável em parte 

com o contexto de exibição original, pelo que, em nenhuma das situações, será possível, 

para lá da nossa experiência pessoal, aproximarmo-nos da receção do filme à data de 

estreia.   

 No caso de A Canção de Lisboa, por exemplo, disponível em DVD, estamos 

perante uma cópia digital restaurada a partir de fontes diversas, sendo a que mais se 

aproxima, atualmente, do filme original126, e que poderá ser visionada em ambiente 

controlado pelo investigador. 

 

A documentação do objeto 
 

 Depois de um primeiro visionamento, o segundo passo foi proceder à 

documentação do objeto através do levantamento, identificação e análise de fontes 

                                            
125 Saliente-se a importância da edição em DVD dos diversos números do Jornal Português, bem como do 
repositório de material fílmico da Cinemateca Digital.  
126 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – A Canção de Lisboa.  
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documentais. Esta tarefa pode cobrir, de acordo com a disponibilidade de fontes, os 

aspetos da produção do objeto, da sua receção e os estudos em que figurou até à data da 

investigação, bem como reposições e edições do filme em contextos e formatos 

diferenciados.  

Demonstrou-se muito importante começar pelo primeiro documento – o próprio 

objeto – e reunir informação sobre eventuais cópias da obra, resultantes da sua 

distribuição em diferentes mercados, de operações de censura, de edição ou de restauro, 

procurando perceber a relação da cópia de estudo com o material original. Casos 

paradigmáticos são Metropolis127 (1927) realizado por Fritz Lang128, severamente 

alterado desde a estreia, ou Fausto129 (1926) realizado por F. W. Murnau, que conheceu 

diversas “versões” consoante o circuito de distribuição130. Note-se que a existência de 

diferentes cópias de um filme documenta igualmente aspetos da sua produção, 

distribuição e fortuna crítica. O confronto de diferentes durações do mesmo filme alertou-

nos para a identificação de possíveis cópias e/ou diferentes ou de alterações do material 

original. 

 Quer através de fontes inéditas, presentes em arquivos públicos ou privados, quer 

através de fontes previamente editadas é possível aprofundar o conhecimento sobre os 

diversos aspetos do objeto e ler criticamente os estudos existentes sobre o mesmo. Se as 

fontes escritas, tais como depoimentos da equipa ou notícias em periódicos, são 

abundantemente utilizadas nos estudos existentes, já o mesmo não se pode dizer das 

fontes gráficas, tais como as fotografias da produção ou desenhos de bastidores, as quais 

são geralmente remetidas para ilustração. Contudo, uma análise atenta das mesmas 

permite questionar e esclarecer alguns aspetos sobre o objeto que, voluntária ou 

involuntariamente são por elas documentados, pelo que o seu valor e utilização deverão 

ser repensados nos estudos sobre a imagem em movimento, tal como demonstraremos 

nos capítulos seguintes.   

 

                                            
127 Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
128 Até à descoberta, a partir da década de 90, de diversos fragmentos da montagem original, o filme era 
visionado com recurso a versões cortadas e adulteradas. Apenas depois dos restauros de 2002 e 2010 foi 
possível perceber o quanto se havia perdido e alterado desde 1927, pelo que será necessário perceber o tipo 
de cópias a que tiveram acesso os autores dos muitos estudos publicados sobre o filme. Sobre este assunto 
veja-se o documentário: Patalas, Enno (realiz.). (2003). Der Fall Metropolis. (2010). [Blu-Ray]. Valladolid: 
Divisa Home Video.   
129 Título original: Faust. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
130 Sobre as diversas versões do filme veja-se: Berriatúa, Luciano (realiz.). (2002). Los 5 Faust. (2014). 
[Blu-Ray]. Valladolid: Divisa Home Video.  
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A ficha de identificação do objeto 
 

 Adotámos como primeiros elementos presentes na ficha a data de estreia, e 

respetivo local, bem como a sinopse do filme. Para os filmes portugueses, a data de estreia 

costuma ser dupla, de modo a cobrir a estreia em Lisboa e no Porto, a qual podia acontecer 

com poucos dias de diferença. O ano de estreia poderá ser, deste modo, utilizado como 

referente auxiliar na identificação do filme. No caso de filmes estrangeiros, demonstrou-

se muito importante perceber a data da sua primeira exibição em Portugal131. 

A sinopse pode constituir não só um meio de apresentação do filme, mas também 

um exercício de investigação, através do exercício do resumo da ação e dos seus 

elementos principais. Neste estudo optámos por utilizar sinopses pré-existentes indicando 

a sua fonte, de modo a permitir a sua contextualização enquanto elemento de receção do 

filme.  

 Procurámos que o levantamento da equipa técnica e dos intérpretes fosse o mais 

completo possível, tendo por base o confronto de diversas fontes. A primeira, que serviu 

de base, foram os créditos presentes no próprio filme, naquilo que se veio a designar por 

“genérico”. Demonstrou-se muito proveitosa a realização de um levantamento exaustivo, 

nomeadamente no que diz respeito aos papéis desempenhados pelos membros da equipa. 

Nesse sentido procurámos identificar não só os intervenientes mas também a designação 

da sua função, quer no filme, quer noutras fontes, indicativos, em muitos casos, de 

transformações ao longo do tempo na designação e conceção dos vários ofícios 

associados à cinematografia, constituindo-se, assim, como fontes para outros estudos. A 

presença de elementos identificáveis na documentação gráfica contribuiu igualmente para 

o completar da informação, alargando a equipa a outros colaboradores, como autores de 

cartazes e material de apresentação.  

No filme A Canção de Lisboa, salienta-se a colaboração dos pintores Carlos 

Botelho e Almada Negreiros, como assistente de realização de Cottinelli Telmo e como 

autor dos cartazes e dos cartões dos créditos, respetivamente. Através de outras fontes 

conseguimos esclarecer alguns pormenores sobre a atividade da equipa. Note-se que um 

outro elemento que valorizámos no levantamento foi a formação e percurso dos 

intérpretes e dos diversos membros da equipa, o que permitiu, sobretudo no caso dos 

diretores de fotografia, criar relações entre diversas produções e realizadores132.   

                                            
131 Veja-se: Volume II – Apêndice 9.  
132 Veja-se: Volume II – Apêndice 10. 
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No que diz respeito a outros dados, registámos a informação conhecida sobre o 

tipo de película utilizado originalmente, no que diz respeito ao tamanho, formato, aos 

processos de cor ou coloração, ao registo sonoro e, sempre que possível, à emulsão, o 

que, para esta cronologia, diz respeito à utilização ou não de película pancromática.  

 Indicámos também o processo de registo sonoro, em disco ou película, podendo, 

naturalmente, e para outras cronologias, tal ser alargado a suportes magnéticos ou digitais, 

bem como a existência documentada um ou vários acompanhamentos musicais no caso 

da exibição de filmes mudos. Como veremos, o filme O Cantor de Jazz133 (1927), 

realizado por Alan Crosland, produzido originalmente com o sistema de som em disco 

Vitaphone, e referido, popularmente como o “primeiro talkie”, teve a sua primeira 

exibição em Portugal como filme mudo, acompanhado por discos de Al Johnson por 

iniciativa do músico René Bohet134.  

 Por fim, outros dados importantes, que incluímos sempre que conhecidos, dizem 

respeito à produção, tais como os períodos durante a qual a mesma decorreu ou o seu 

orçamento, bem como à distribuição e à exibição, bem como ao detentor dos direitos 

sobre o filme. Por razões de sistematização, optámos por criar uma só ficha que atuasse 

como padrão para todos os filmes, deixando a omissão da informação disponível para 

alguns campos como indicador de questões e caminhos para outros desenvolvimentos.  

 

A segmentação do objeto e a decomposição plano-a-plano 
 

 Para três dos filmes que integram o nosso corpus optámos por realizar a sua 

segmentação, a qual se constituiu igualmente como um instrumento de descrição do 

objeto. Jacques Aumont e Michel Marie discutem alguns dos aspetos teóricos e práticos 

das diversas possibilidades de segmentação, bem como a sua utilidade para a análise do 

filme135. Utilizamos a segmentação de uma forma livre e empírica, não procurando com 

ela a confrontação do filme com um modelo teórico, mas antes submeter o objeto a um 

processo analítico do qual resultasse não só a sua problematização mas também um 

instrumento de trabalho ao qual pudéssemos fazer referência ao longo do trabalho.  

                                            
133 Título original: The Jazz Singer. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
134 Veja-se: ponto 2.2 do Capítulo 2. 
135 Cf. Aumont, Jacques. & Marie, Michel. (2009). A análise do filme. Lisboa: Texto & Grafia, pp 54-64.  
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 Para os três filmes escolhidos, A Canção de Lisboa136, Aldeia da Roupa Branca137 

e O Pai Tirano138, adotámos como critério o isolamento de momentos da ação, tendo por 

base a leitura da mesma. Os segmentos resultantes têm, deste modo, durações diferentes 

e um número variável de planos. Embora os dados identificadores de cada segmento 

possam variar em função do objeto, adotámos um conjunto de indicações padrão: número 

do segmento; identificação do mesmo, atribuída por nós; tempo e local ou locais onde se 

desenrola a ação.  

Note-se, porém, que estes critérios de segmentação foram determinados em 

função dos objetivos do estudo, pelo que, no caso de abordagens tendo por base a 

comparação de objetos seria necessário adotar critérios uniformes os diversos filmes.  

Um outro tipo de divisão do objeto que utilizámos foi a decomposição plano-a-

plano, a qual aplicámos aos filmes Douro, Faina Fluvial (versão de 1934)139 e O Pintor 

e a Cidade140. Entendemos o plano no sentido físico, como uma tomada de vistas 

compreendida entre dois cortes141, identificação que foi feita de forma empírica a partir 

do visionamento do filme a uma velocidade inferior à de projeção. Esta operação revelou-

se muito proveitosa por permitir um outro contacto com o objeto e a sua construção, 

servindo de base igualmente para algumas hipóteses interpretativas142, contudo, a 

morosidade do processo, bem como a dificuldade em definir o plano em casos de 

sobreimpressões e outras operações de trucagem fotográfica comprometem a sua 

exequibilidade143. Tal foi o caso da sequência de animação no final de O Pintor e a 

Cidade, para a qual não foi possível determinar a mudança de planos na maioria dos 

casos144. Nesse sentido, optamos igualmente por articular a decomposição plano-a-plano 

com a segmentação, aplicando-a aos segmentos 02a e 02b145 de A Canção de Lisboa146. 

Para alguns filmes é possível encontrar a sua planificação publicada, correspondendo quer 

                                            
136 Veja-se: Volume II – Apêndice 3. 
137 Veja-se: Volume II – Apêndice 4. 
138 Veja-se: Volume II – Apêndice 5. 
139 Veja-se: Volume II – Apêndice 7. 
140 Veja-se: Volume II – Apêndice 8. 
141 Sobre a definição de plano veja-se: Aumont, Jacques; Marie, Michel (2003). Dicionário Teórico e 
Crítico de Cinema. Campinas: Papirus Editora. Disponível em: 
https://cineartesantoamaro.files.wordpress.com/2011/05/dicionario-teorico-e-critico-de-cinema-jacques-
aumont-michel-marie.pdf  (Última consulta: 18.12.2016), p. 230-231. 
142 Veja-se: Capítulo 2.1.  
143 Para uma discussão da decomposição plano-a-plano veja-se: Aumont, Jacques. & Marie, Michel. (2009). 
A análise do filme. Lisboa: Texto & Grafia, pp. 46-54. 
144 Cf. Volume II – Apêndice 8. 
145 Cf. Volume II – Apêndice 3. 
146 Veja-se: Volume II – Apêndice 6. 

https://cineartesantoamaro.files.wordpress.com/2011/05/dicionario-teorico-e-critico-de-cinema-jacques-aumont-michel-marie.pdf
https://cineartesantoamaro.files.wordpress.com/2011/05/dicionario-teorico-e-critico-de-cinema-jacques-aumont-michel-marie.pdf
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a operações de decomposição plano-a-plano, quer a planificações técnicas provenientes 

do contexto da realização147. Utilizámos apenas uma planificação publicada, a de Aniki-

Bóbó148, a qual, como veremos no Capítulo 2.1, não apresenta, porém, uma 

correspondência exata com a montagem final do filme.     

Embora muito úteis para o estudo da imagem em movimento, quer a segmentação, 

quer a decomposição plano-a-plano poderão não ser uma etapa basilar em todos os 

estudos. Ao longo dos diversos capítulos, optámos também por isolar excertos de filmes, 

sem proceder à sua segmentação prévia, dado que não os iríamos estudar na sua 

totalidade.  

 

As componentes da imagem em movimento como referentes 
 

 Ao longo da realização deste trabalho tivemos oportunidade de aferir as 

possibilidades de utilização das componentes da imagem em movimento, enunciadas no 

Capítulo 1.1, no contexto do estudo dos objetos. A sua utilização como referentes para o 

nosso olhar enquanto investigadores permitiu que, através de diferentes visionamentos, 

tendo por foco cada uma das componentes, conseguíssemos identificar os vários 

elementos presentes na imagem em movimento, minimizando o risco da sua omissão, 

bem como permitiu uma muito maior focalização no processo de criação do objeto através 

da reflexão sobre as várias imagens que a constituem. Do mesmo modo, a divisão em 

componentes da imagem em movimento aproxima-se da repartição habitual das equipas, 

articulando-se diretamente com a constituição da equipa técnica previamente levantada.   

 Note-se, porém, que o nosso trabalho se enquadra na ótica da história da arte, pelo 

que o nível de profundidade da abordagem da ação de cada equipa e do seu reflexo nas 

imagens criadas variará em função dos objetivos de cada investigação. Contudo, os 

benefícios de uma abordagem que tenha em conta estes aspetos são evidentes mesmo para 

análises direcionadas para o texto, como os provenientes de áreas como os estudos 

                                            
147 Sobre a distinção entre decomposição plano-a-plano e planificação veja-se: Aumont, Jacques. & Marie, 
Michel. (2009). A análise do filme. Lisboa: Texto & Grafia, p. 46. Nota 5. Sobre a operação e planificação 
no contexto de realização de um filme veja-se: Amiel, Vincent (2016). A Estética da Montagem. Lisboa: 
Edições Texto & Grafia, pp. 15-21. 
148 Veja-se: Straumann, Patrick e Lima, Anne (Eds.) (2013). Manoel de Oliveira. Aniki-Bóbó. Enfants dans 
la ville. Paris : Éditions Chandeigne. 
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literários, o que é bem visível no estudo de António Preto sobre a relação entre cinema e 

literatura em Manoel de Oliveira149.   

 

Os espaços  
 

 No decurso do ponto anterior (1.1) referimos a exploração do espaço e elementos 

diante da câmara como um aspeto decorrente do estudo da componente profílmica da 

imagem em movimento. Através do levantamento dos espaços filmados, sejam eles 

autênticos ou construídos em estúdio, estamos a recuperar um momento importante na 

preparação da produção, que consiste na escolha e eventual construção, em parte, ou na 

totalidade, dos locais de rodagem. 

 Nesse sentido procurámos, nas diversas fontes ao nosso dispor, os locais de 

rodagem da produção dos vários filmes, discernindo aqueles que foram construídos, ou 

reconstruídos, bem como os seus eventuais referentes150. Após o levantamento dos 

espaços, foi feita a sua identificação numa representação aérea da cidade151, de modo a 

permitir uma perceção das distâncias relativas e da reconstrução de possíveis percursos, 

quer diegéticos, quer exteriores à narrativa.  

 Um segundo momento, que se revelou muito útil para a exploração da componente 

profílmica da imagem em movimento, é a visita aos locais. Na impossibilidade de uma 

visita presencial, a mesma foi realizada virtualmente através de programas como o Google 

Earth ou o Google Maps. O reconhecimento das características dos locais, na ótica da sua 

utilização nas filmagens de determinada produção, e independentemente da sua 

familiaridade, ajudou a compreender algumas das opções da equipa e a sugerir hipóteses 

de interpretação das imagens152. 

 Este tipo de metodologia, de caráter mais experimental, e muito proveitosa para o 

estudo dos espaços na imagem em movimento, reforçou igualmente a sua dupla valência 

enquanto expressão e enquanto documento de um tempo e de um local, o qual, pelas suas 

                                            
149 Veja-se : Preto, António (2011). Manoel de Oliveira. Cinéma et Littérature. Thèse de doctorat en 
Histoire et sémiologie du texte et de l'image. Études cinématographiques. Université Paris-Diderot – Paris 
7. 
150 Veja-se, por exemplo, o caso de O Pai Tirano, no ponto 2.3 do Capítulo 2. 
151 Com recurso, por exemplo, ao Google Earth ou Google Maps.  
152 Tal foi, como já referimos, determinante para o estudo da presença do Mosteiro de Arouca em As 
Mulheres da Beira. Veja-se: Barreira, Hugo (2015). Um «convento» de celuloide – Santa Maria de Arouca 
no filme Mulheres da Beira de Rino Lupo (1921-23). In Resende, Nuno; Sebastian, Luís. (Coord. Ed.). 
Cister no Douro. Lamego: DCRN; Museu de Lamego; Vale de Varosa. 
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características técnicas, permite um mais completo registo que a imagem fotográfica 

estática. 

 Diretamente relacionável com a exploração da dupla valência da imagem em 

movimento encontra-se o seu cruzamento com outras representações dos espaços de 

rodagem num tempo próximo do da produção, bem como de algumas representações 

anteriores, as quais poderão ter informado a equipa. Tal revela-se especialmente 

necessário em filmes temporalmente mais distantes da realização do estudo e do percurso 

do investigador e, a um outro nível, nas recriações históricas como veremos no ponto 2.1 

do Capítulo 2.   

 A exploração dos espaços passou igualmente por um levantamento fotográfico o 

qual, como veremos em seguida, permitiu igualmente reflexões sobre as restantes 

componentes da imagem em movimento153.   

 

A caracterização da fotografia 
 

 O estudo da componente fotográfica da imagem em movimento é sempre relativo 

à cópia disponível, bem como às opções de restauro da mesma, se for o caso, salientando-

se igualmente as vantagens de uma correta referenciação destes dados. Articulando-se 

com a análise empírica das características plásticas do trabalho de direção de fotografia, 

as fontes escritas permitem perceber a sua receção à época da estreia, algumas opções 

técnicas e o percurso dos técnicos da equipa. Note-se que, como veremos, os operadores 

de câmara são, em muitos casos, elementos de continuidade na transição entre as 

delimitações geracionais concebidas pelos historiadores, algo especialmente evidente no 

caso português.  

 

                                            
153 Um exemplo da exploração dos locais de rodagem e da recriação de planos por parte dos investigadores 
pode ser visto no documentário dedicado a Nosferatu de Murnau. Veja-se: Berriatúa, Luciano (realiz.). 
(2007). El lenguaje de las sombras - Friedrich Wilhelm Murnau y sus películas: Primeros años y Nosferatu. 
(2012). [Blu-Ray]. Valladolid: Divisa Home Video. 
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 A abordagem experimental tendo por base a recriação aproximada do 

enquadramento de um plano, a partir do isolamento de um fotograma digital do mesmo154, 

revelou-se igualmente profícua para o nosso trabalho.  

Estamos, na prática, perante a recriação de uma imagem fotográfica que 

funcionará como o seu comentário visual, salientando diferenças técnicas, plásticas ou de 

conteúdo e que designamos por imagem de interpretação do objeto. Neste caso, a 

fotografia (Figura 2) procura recriar aproximadamente o enquadramento a partir de um 

fotograma digital (Figura 1) extraído do plano 068155 de Douro Faina Fluvial. O plano 

original é muito curto e assemelha-se a uma imagem estática. A recriação permite-nos 

visualizar claramente as transformações do edificado e das atividades relacionadas com a 

margem do rio. Do mesmo modo, também as diferenças de cor e iluminação, resultantes 

da hora do dia das tomadas de vista e das características técnicas das câmaras e do suporte 

se tornam evidentes, podendo a análise continuar tendo por base o tipo de lentes utilizado 

ou o formato do positivo.  

Ambas as imagens denotam um forte formalismo, salientando as características 

plásticas da ponte e o seu papel na conceção da imagem, algo que, como veremos156, é 

muito relevante no filme. Nesse sentido, podemos dizer que o exercício de análise 

necessário à replicação do enquadramento, bem como o efeito de comparação obtido pela 

colocação lado a lado do fotograma e da fotografia, permite igualmente questionar os 

possíveis valores que conduziram à criação de uma determinada imagem. 

                                            
154 Note-se que, embora seja possível utilizar fotogramas provenientes de plano com acentuado movimento 
de câmara, tal poderá apresentar resultados menos concludentes.  
155 Veja-se: Volume II – Apêndice 7. Seguiremos a numeração dos planos presente nesta decomposição 
plano-a-plano. 
156 Veja-se: ponto 2.1 do Capítulo 2. 

Figura 2 – Recriação aproximada do 
enquadramento do plano 068 de Douro, Faina 

Fluvial. 

Figura 2 – Fotograma digital extraído do 
plano 068 de Douro, Faina Fluvial. 
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Este tipo de etapa teórico-prática no estudo do objeto, orientada para a replicação 

do enquadramento de um fotograma, funcionou também como um novo momento de 

crivagem da multiplicidade de informação convocada pelo objeto. A dimensão profílmica 

da imagem em movimento foi experienciada pela nossa presença no espaço profílmico e 

pela replicação do processo de seleção daquilo que a equipa quis mostrar, enfatizando-o, 

bem como pelas características técnicas do meio fotográfico. Dado que replicar a imagem 

implica, antes de mais, uma primeira interpretação, este procedimento contribuiu para nos 

aproximarmos do processo de construção de um olhar que, informado por diversas fontes, 

daria origem ao objeto.  

 

A caracterização do movimento 
 

 Dissemos já que a componente que designámos por cinematográfica, no que diz 

respeito ao filme, resulta do processo de movimento interno de cada quadro, criado 

através da movimentação dos elementos no espaço profílmico e/ou da câmara na sua 

relação com este, bem como da articulação entre planos, veiculada pela montagem final. 

 Os resultados do estudo do espaço profílmico e das características da fotografia 

constituem os naturais pontos de partida para um mais completo conhecimento da 

componente em que a imagem adquire a especificidade do movimento. Também aqui o 

conceito de imagem de interpretação se revela útil para a replicação de movimentos de 

câmara ou dos movimentos no interior do quadro, permitindo igualmente explorar a 

possibilidade de encenação das ações registadas, especialmente pertinente no caso do 

documentário.  

Figura 3 - Fotograma digital extraído do plano 105 de Douro, Faina 
Fluvial. 
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 No plano 105 de Douro, Faina Fluvial, (Figura 3) perante a câmara estática, a 

vendedora levanta o peixe com um vigoroso movimento de braço. A evidente encenação 

da ação perante a câmara, que se dissolve na tessitura do filme e na rápida montagem da 

sequência, é tornada clara pelo formalismo da fotografia, acentuado, por sua vez, graças 

ao isolamento do fotograma digital157.  

 A outra possibilidade de movimento, conferida pela articulação dos planos através 

da montagem, a qual foi alvo de abundante teorização e debate ao longo história do 

cinema158, pode igualmente ser valorizada no estudo do objeto através da análise dos 

planos individuais e da análise da subsequente relação entre ambos. Estamos, na prática, 

a “desmontar” o filme final, desconstruindo o processo 

à semelhança do que temos vindo a fazer com as 

restantes etapas do estudo.  

Embora a análise da montagem e do movimento 

esteja presente numa grande maioria das análises 

fílmicas, revelou-se muito proveitoso que a mesma 

tivesse presente não só os objetivos narrativos, mas 

também as características plásticas e espaciais dos 

planos, encarando a montagem como uma composição 

ao longo do tempo, e tirando, desta forma, partido do 

estudo das restantes componentes da imagem em 

movimento. A citação do objeto, através de fotogramas 

digitais dos planos, atua também nesta etapa como 

comentário visual do objeto e do ponto de vista do 

estudo. A colocação das figuras no espaço em 

articulação vertical demonstrou-se como um prático 

recurso para a perceção e apresentação da análise 

compositiva da montagem ao permitir replicar 

eficazmente o posicionamento das imagens no suporte 

analógico original, evidenciando elementos de 

continuidade e de rutura, como se pode ver na Figura 

                                            
157 Um estudo mais detalhado de Douro, Faina Fluvial será desenvolvido no ponto 2.1 do Capítulo 2. 
158 Sobre a montagem veja-se: Amiel, Vincent (2016). A Estética da Montagem. Lisboa: Edições Texto & 
Grafia.  

Figura 4 – Planos 19, 20 e 21 dos 
segmentos de abertura de A 
Canção de Lisboa. 
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4159. A aproximação ao processo decorre igualmente das características do objeto como 

documento das etapas da sua conceção, propriedade que, no caso da imagem em 

movimento, permite a condução do seu estudo a profícuos resultados.  

Um outro suporte de apoio, nomeadamente no que diz respeito ao estudo das 

opções da montagem final, é o caso das cenas cortadas ou versões alternativas que, em 

alguns casos, se encontram disponíveis nas edições em suporte digital ou em 

documentários sobre as produções. Do mesmo modo, uma outra fonte para este tipo de 

estudo consiste nas diferentes versões disponíveis do objeto.       

 À semelhança do que vimos na análise do espaço e na análise da imagem 

fotográfica, o estudo da imagem em movimento tendo como referente as suas 

componentes permite a desconstrução e reconstrução de alguns dos processos inerentes à 

criação da imagem. Ao encarar a imagem em movimento como pluriautoral e 

pluridisciplinar, ou seja, um objeto que é palimpsesto de referências e condicionantes, e 

repartindo a sua atenção entre processo e objeto, tomados, na sua relação, como um todo 

orgânico, é, deste modo, possível contribuir para a sua valorização bem como da sua dupla 

valência e das atividades que lhe estão associadas.  

 

O som 
 

 Como vimos no ponto anterior, a imagem em movimento é sempre uma imagem 

sonora, podendo conter um registo sonoro, ser acompanhada de som produzido por uma 

fonte externa, ou ainda, produzindo som, sinestesicamente, através da alusão visual. 

Nesse sentido, é necessário contemplar a componente sonora, articulando o seu estudo 

com o das diferentes componentes visuais.  

Quando o registo sonoro existe, aos visionamentos necessários para a análise dos 

aspetos visuais deverão acrescentar-se os que suportam a análise daquele. No caso da 

ausência de registos, pode optar-se pelas edições do material com um novo registo 

fonográfico da partitura original ou pela análise de documentação que permita a sua 

reconstrução hipotética. Um outro caso é o da edição do material com uma nova banda 

sonora, criada a posteriori, com ou sem a intervenção de membros da equipa original. 

Como Michel Chion demonstra, referindo à «ilusão audiovisual»160, a receção das 

                                            
159 A numeração dos planos tem por base a decomposição plano-a-plano dos segmentos 02a e 02b. Veja-
se: Volume II – Apêndice 6. 
160 Cf, Chion, Michel (2011). A Audiovisão. Lisboa : Edições Texto & Grafia, pp. 11-25. 
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imagens não é independente do som que as acompanha, pelo que uma correta 

identificação do tipo de componente sonora utilizada no estudo do objeto é sobremaneira 

importante. À semelhança do que vimos para as componentes “visuais”, a profundidade 

do estudo da componente sonora depende não só dos objetivos da investigação mas 

também do material disponível, quer no que diz respeito ao objeto, quer à documentação 

a ele associável.  

Tal como veremos a propósito de A Canção de Lisboa161, para o estudo da 

componente sonora podem contribuir indelevelmente as fotografias de produção e outros 

documentos que permitam acompanhar o processo da sua conceção, registo e articulação 

com o suporte visual. Por outro lado, a existência de eventuais arquivos sonoros permite 

ainda um acompanhamento mais próximo dos processos de conceção da banda sonora. 

Um caso paradigmático é o do filme O Feiticeiro de Oz162 (1939), realizado por Victor 

Fleming, cujas edições em suporte digital163 são muitas vezes acompanhadas de um 

arquivo sonoro que suporta um aprofundado estudo da sonoplastia do filme, 

nomeadamente da distorção das vozes graças à alteração da velocidade do suporte. 

 

A construção da imagem em movimento 
 

 Ao longo da preparação desta investigação, e tendo por base principal, mas não 

exclusiva, os objetos do nosso corpus, deparámo-nos com um conjunto de características 

recorrentes implícitas às construções da imagem em movimento. Longe de serem 

apresentadas como os elementos fundamentais do meio, dado que, como veremos, não 

lhe são exclusivos, a sua exploração contribuiu para aprofundar o enquadramento 

concetual do estudo do objeto. 

 Um primeiro aspeto prende-se com as adaptações de obras de literatura ao cinema, 

vídeo ou televisão, questão muito debatida nos estudos das áreas dos estudos literários, 

culturais e interartísticos. Em muitos casos, a base para a análise da adaptação é o 

desenvolvimento do enredo e as suas aproximações ou afastamentos em relação à obra 

original. Contudo, o estudo da adaptação pode ser valorizado pela análise dos espaços 

utilizados para ambientar a ação e pelo conhecimento dos trâmites de produção. Um caso 

paradigmático é, como vimos, Mulheres da Beira, cuja adaptação é condicionada, em 

                                            
161 Veja-se: ponto 2.2 do Capítulo 2. 
162 Título original: The Wizard of Oz. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
163 A mais recente que conhecemos é: Fleming, Victor (realiz.). (1939). The Wizard of Oz. (2009). [Blu-
Ray]. (s/l): Turner Entertainment. 
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grande medida, pelas deslocações da equipa e pelas liberdades do realizador que ditaram 

uma série de tomadas de vista por Artur Costa de Macedo.  

 Já num filme como As Pupilas do Senhor Reitor, ao romance de Júlio Dinis deverá 

juntar-se o conjunto de ilustrações de Roque Gameiro que serviram, como veremos, de 

autêntica imagem interposta para a construção da imagem em movimento. Este vínculo 

com as artes plásticas, que marca sobremaneira a vasta obra de Leitão de Barros, não pode 

ser desvalorizada na sua adaptação do romance, estendendo-se ao campo da direção de 

arte, ao servir de fonte para a conceção dos cenários por parte do seu colaborador, o 

arquiteto Luís Cristino da Silva.  

 Nesse sentido, o estudo das relações da imagem em movimento com o universo 

das artes plásticas, das artes gráficas, da arquitetura e da história e vivência dos espaços 

constituem, nos seus diversos caminhos e consequentes hipóteses de trabalho, um terreno 

fértil para o enquadramento do objeto no panorama histórico-artístico, bem como para a 

definição do seu papel como produto e agente da cultura visual. No capítulo seguinte 

exploraremos alguns destes caminhos, nomeadamente as pré-existências e as referências 

visuais utilizadas. 

 À semelhança dos meios da imagem já referidos, também a fotografia tem uma 

importância fundamental na construção da imagem em movimento. Como já referimos, 

o conhecimento do percurso dos operadores e diretores de fotografia é fundamental para 

o estudo dos filmes nos quais colaboram, pelo que não devemos analisar de forma 

estanque o seu trabalho na fotografia em movimento, carecendo a história do cinema de 

uma mais aprofundada e sustentada relação com a história da fotografia coeva, não 

esquecendo os trilhos da imprensa ilustrada. 

 Uma outra fonte, sobremaneira importante para a construção da imagem em 

movimento, é o conjunto de mecanismos de referenciação que o meio faz de si mesmo. 

Desde a integração do próprio material, à referência mascarada, passando pela citação 

direta ou adaptação, podemos dizer que o posicionamento inter-relacional dos diversos 

objetos é o de uma constante transmissão das suas imagens, caracterizando o meio como 

verdadeiramente autofágico. Num sentido ulterior, e à semelhança de muitas outras 

manifestações da cultura visual, os meios da imagem em movimento sentirão, desde cedo, 

uma necessidade de refletirem sobre a sua natureza, e de incorrerem pela metaficção. Um 

dos caminhos privilegiados será o da relação com o teatro e com a própria ideia de ficção, 

de que um dos objetos do corpus, O Pai Tirano, é, como referimos, um excelente 

paradigma. Relacionando-se com as autorreferências, temos igualmente as recorrências 
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de ordem diversa que se podem detetar não só no percurso de um realizador mas quando 

se estabelecem diferentes relações entre os objetos. 

 Estas questões são transversais às várias dimensões da imagem em movimento, 

pelo que podemos encontrar alusões em pontos tão diversos como os diálogos, a 

fotografia, a montagem ou mesmo em elementos do cenário e adereços. Nesse sentido, o 

estudo do trabalho de direção de arte revela-se muito importante para a compreensão das 

questões inerentes às imagens concebidas pela equipa. No caso dos designados filmes 

históricos, o contributo da direção de arte é especialmente notório e pode ter por base um 

conjunto de fontes nas quais a equipa se baseia para a construção de uma imagem do 

período e local a recriar. 

 Por fim, e independentemente do tema do objeto, um aspeto muito importante é o 

da finalidade da produção e do âmbito da distribuição. Assim, é muito diferente produzir 

um filme experimental, para um público restrito, e um filme de distribuição alargada, 

destinado à recuperação e rentabilização do investimento, pelo que ambos não podem ser 

estudados fora deste enquadramento. A variação do espectro, entre, num extremo, o filme 

de pesquisa destinado unicamente ao seu autor, único membro da equipa, e a 

superprodução, contempla uma ampla gama de nuances na qual se incluem as vanguardas 

formalistas, as vanguardas narrativas, os documentários de vanguarda ou as grandes 

produções do “expressionismo alemão”, pelo que uma perspetiva crítica das tradicionais 

noções de “vanguarda” e “cinema comercial”, e atenta aos pontos de contacto, como a 

seguida por Malte Hagener164, por exemplo, se revela um caminho a explorar.  

Do mesmo modo, o contexto de exibição de um filme altera notoriamente a sua 

receção. Um exemplo é o do filme Entr’acte (1924) realizado por René Clair. Concebido 

em 1924, em colaboração com Francis Picabia, e incluído no bailado Relâche do mesmo 

autor, o filme, dividido em duas partes, foi criado para servir de abertura e entreato ao 

espetáculo. As relações com a dança e com o contexto específico do “evento” são 

evidentes quando atentamos nas imagens do filme segundo a perspetiva da sua receção. 

Pelo contrário, quando o filme foi exibido no ano seguinte, no Studio des Ursulines, 

destinado ao emergente “cinema de vanguarda”, foi recebido como uma obra de cinema 

experimental, estando a atenção focada nas questões mais específicas do meio 

                                            
164 Hagener, Malte (2007). Moving Forward, Looking Back. The European Avant-garde and the Invention 
of Film Culture, 1919-1939. Amsterdam University Press. ISBN:9789053569603. Disponível em: 
http://www.jstor.org/stable/j.ctt46msnh. 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt46msnh
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cinematográfico165. Por fim, quando atualmente visionamos Entr’acte, na montagem de 

1967 que unifica as duas partes do filme, contextualizando-o brevemente através de 

cartões de entretítulos, fazemo-lo sem que as imagens de Rêlache nos possam informar, 

dado que a escassa documentação não nos permite conhecê-lo aprofundadamente.  

O próprio René Clair, conotado com as vanguardas, iria, no final da década, iniciar 

os franceses na aventura do sonoro. Sob os Telhados de Paris166 (1930), realizado por 

Clair, ao qual voltaremos no próximo capítulo, começa com breves planos da cidade, em 

jeito de vislumbres, semelhantes aos que, seis anos antes, utilizara, recorrendo a fortes 

inclinações e a inversões, em Entr’acte.  

Incluído num bailado produzido no seio das vanguardas artísticas, o filme de 1924 

é, indiscutivelmente, um filme de vanguarda, e foi como tal incluído no Studio des 

Ursulines e nas histórias do cinema. Por outro lado, no filme de 1930, resultante de um 

grande investimento técnico e financeiro, e destinado ao grande público encontramos 

evidentes momentos de experimentação e um certo sentido de autoquestionamento do 

meio, valores caros ao cinema experimental.            

   

 

 

 

   

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

                                            
165 Sobre este assunto veja-se: Kuenzli, Rudofl E. (1996). Dada and Surrealist Film. Massachusetts: MIT 
Press, pp. 19-20.  
166 Título original: Sous les Toits de Paris. Veja-se : Volume II – Apêndice 9. 
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2.1. Construções da imagem 

 

A formação dos realizadores 

 

Os realizadores portugueses da década de 30 são, essencialmente, membros de 

uma elite cultural que têm como elemento principal de união uma acérrima cinefilia. Os 

dois mais velhos, Leitão de Barros e Cottinelli Telmo, não são todavia estreantes pois já 

haviam colaborado, em 1918, na efémera Lusitânia Film, o primeiro na qualidade de 

realizador e o segundo na qualidade de decorador167. Os dois jovens, recém-saídos do 

Liceu Pedro Nunes, haviam seguido caminhos paralelos, frequentando o curso de 

arquitetura na Escola de Belas-Artes, tendo Cottinelli Telmo terminado, e continuando 

Leitão de Barros a sua formação na Faculdade de Ciências e de Letras da Universidade 

de Lisboa168. O colega de ambos, Luís Reis Santos, integrava também esta empresa que 

se destacava por recorrer quase exclusivamente a técnicos portugueses, com exceção da 

colaboração de Albert Durot em O Homem dos Olhos Tortos, serial inacabado e realizado 

por Leitão de Barros com “decorações” de Cottinelli Telmo169. 

 Tal como Cottinelli Telmo, também Leitão de Barros desenvolvia a sua atividade 

em diversas frentes, beneficiando de uma formação em áreas como a Matemática, 

«História da Arte, História da Civilização e Cultura Geral de Belas Artes»170, que, depois 

de frequentado o curso da Escola Normal Superior de Lisboa, se traduzia 

profissionalmente na docência de matemática e desenho nos liceus, no contexto da qual 

prepararia o manual Elementos de História da Arte171, em colaboração com Jaime Martins 

Barata172. A amizade com Alfredo Roque Gameiro, com cuja filha, Helena Roque 

Gameiro, viria a casar em 1923, permitira-lhe uma iniciação nas práticas da pintura a 

                                            
167 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa., pp. 51-60. 
168 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. I.  
169 Cf. CINEPT – Cinema Português. O Homem dos Olhos Tortos. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2602/O+Homem+dos+Olhos+Tortos (Última consulta: 19.12.2016).  
170 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. I. Nota 3. 
171 Barros, Leitão e Barata, Martins (1931). Elementos de História da Arte para uso da 4ª e 5ª Classes dos 
Liceus. Lisboa: Edições Paulo Guedes. 
172 A capa do manual é da autoria de Cottinelli Telmo. Para um conjunto de recursos sobre Martins Barata 
veja-se: Jaime Martins Barata. Disponível em: http://www.tribop.pt/MBd/ (Última consulta: 19.12.2016). 

http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2602/O+Homem+dos+Olhos+Tortos
http://www.tribop.pt/MBd/
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aguarela e da tipografia173, que se traduziriam numa ampla atividade nos campos da 

pintura e da imprensa ilustrada. Em paralelo, desenvolvia atividade no teatro, como 

cenógrafo, dramaturgo e encenador, tornando-se, a partir da década de 20, responsável 

por diversas reconstituições históricas que, sobretudo nas décadas de 30 e 40, lhe 

permitiram obter um papel de relevo nas atividades promovidas pelo Estado Novo174.  

 Quanto à sua atividade como pintor sabemos pouco, para além de prémios em 

exposições nacionais e internacionais175 e que se costumava deslocar a Espanha para 

pintar176. As poucas obras que conhecemos, quer através de reproduções, quer através do 

contacto direto com as mesmas, pela sua heterogeneidade, não nos permitiram identificar 

um caminho coerente, relevando-se a necessidade de um estudo aprofundado do pintor 

que, nas suas próprias palavras, se suicidara em 1927, deixando «os quadros para entrar 

no cinema»177.  

 A partir deste resumo do percurso de Leitão de Barros, percebemos que muitas 

das atividades por ele desenvolvidas se articulariam com a sua produção cinematográfica, 

depreendendo-se uma recorrência de temas, preocupações e estratégias, bem como de 

contaminações178. A vasta cultura, bem como os estudos e atividades como pintores e 

ilustradores, arquitetos e cenógrafos de Leitão de Barros e Cottinelli Telmo aproximam-

nos da formação dos realizadores das vanguardas alemãs como Fritz Lang179 ou das 

vanguardas russas como Sergei Eisenstein180 que tanto admiravam.  

 Em comum teriam certamente formações de base que lhes permitiam um 

entendimento do mundo através do desenho, à mão livre ou de base geométrica, da 

                                            
173 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. II.  
174 Para um aprofundar das múltiplas facetas de Leitão de Barros veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas 
Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História 
da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.  
175 Cf. Matos-Cruz, José de (coord.) (1982). J. Leitão de Barros. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 14. 
176 Cf. Matos-Cruz, José de (coord.) (1982). J. Leitão de Barros. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 29 
177 Matos-Cruz, José de (coord.) (1982). J. Leitão de Barros. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 28. 
178 Afonso Cortez Pinto analisa algumas destas relações, embora, tratando-se de um primeiro estudo de 
fundo sobre um tão multifacetado criador, exista ainda muito por explorar.   
179 Cf. Fischer, V. (1984). Le Décor, Élément de psychogramme sur l’architecture dans le film 
expressionniste. In Huet, S.; Wozny, D. (coord.). Images et Imaginaires d’architecture. Dessin, peinture, 
photographie, arts graphiques, théâtre, cinéma en Europe aux XIXe et XXe siècles. Paris : Centre National 
d’Art et de Culture Georges Pompidou, p. 112.  
180 Cf. Bouquet, Stéphane (2007). Serguei Eisenstein. Cahiers du Cinema. Lisboa: Público. 
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apreensão das formas através da cópia e da sua aplicação e desenvolvimento em diversos 

suportes, articulando-se o desenho com as restantes disciplinas de trabalhos manuais181. 

 António Lopes Ribeiro, com uma formação e atividade igualmente diversificada, 

salienta bem no seu texto autobiográfico como o percurso nos liceus de então permitia 

um domínio das matérias do desenho e da cultura que habilitava os alunos para o 

desenvolvimento de atividades em diversos setores, colocando-os também em contacto 

com importantes personalidades da cultura portuguesa da viragem para o novo século182. 

Nesse sentido, mesmo em casos como os de Eduardo Chianca de Garcia183, de Jorge Brum 

do Canto184 ou do portuense Manoel de Oliveira185, cuja formação superior, quando 

existiu, foi em áreas menos próximas das artes plásticas, estamos perante uma 

recetividade para a imagem e para a compreensão e desenvolvimento das suas 

potencialidades que devem ser compreendidas num contexto formativo e de atividades 

alargado. 

 Os seus amplos círculos de amizades e de atividade profissional permitir-lhes-iam 

constituir equipas que transportavam para a produção da imagem em movimento as 

mesmas práticas colaborativas que conheciam e experimentavam em setores como a 

arquitetura, a pintura, a cenografia ou as artes gráficas, fazendo com que um realizador 

“estreante” como Cottinelli Telmo pudesse, como veremos, transitar facilmente do papel 

de coordenação e direção de equipas da arquitetura para semelhante papel como 

realizador de cinema186. 

 Do mesmo modo, importa igualmente explorar as múltiplas colaborações que os 

cineastas estabelecem entre si, quer através das funções de produtor, nomeadamente no 

caso de António Lopes Ribeiro, quer no desempenho de outras atividades como a 

planificação, montagem ou atividades como assistente. Aqui, e paralelamente a Jorge 

Brum do Canto, é Lopes Ribeiro que se destaca novamente, ficando associado ao regresso 

de Leitão de Barros ao cinema, com Nazaré, Praia de Pescadores (NPP)187, no qual 

                                            
181 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. I. Nota 1.  
182 Vejam-se os apontamentos autobiográficos de Lopes Ribeiro em: Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). 
António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa. 
183 Veja-se: Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). Chianca de Garcia. Lisboa: Cinemateca Portuguesa. 
184 Veja-se: Matos-Cruz, José de (coord.) (1984). Jorge Brum do Canto. Lisboa: Cinemateca Portuguesa.  
185 Limitamo-nos a convocar aqui os principais responsáveis pela realização dos filmes que integram o 
corpus.  
186 Cf. Cinemateca Portuguesa (1998). Cottinelli Telmo. Lisboa: Cinemateca Portuguesa., p. 3. 
187 Devido à curta duração do filme e ao seu valor documental da técnica fotográfica de Artur Costa de 
Macedo, optámos por colocar a sua cópia na íntegra. 
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desempenha funções de assistente188. Por outro lado, e paralelamente às colaborações 

cinematográficas, também Chianca de Garcia e Lopes Ribeiro irão colaborar, juntamente 

com o pintor e ilustrador Bernardo Marques, que voltaremos a encontrar, na agência de 

publicidade ABE189. 

 Nas suas múltiplas atividades, Leitão de Barros deixava transparecer dois 

fascínios recorrentes: a antropologia, como era entendida à época, e a reconstituição 

histórica. Tal como acontecia com Alfredo Roque Gameiro, as suas recolhas empíricas e 

teóricas são as bases para um tratamento que mistura o rigor da representação com a 

liberdade criativa, filtrados ambos pelas convenções dos meios utilizados, a pintura e o 

desenho. No caso de Leitão de Barros, os meios expandem-se constantemente, do 

desenho e da pintura para o cinema, para o teatro, para a fotomontagem, e para a 

encenação, numa sede de realização e de domínio técnico, que procura sempre 

aprofundar, e que só tem paralelo nas múltiplas referências que utiliza para dar forma aos 

seus projetos.  

Exemplo é a casa de pescadores da Nazaré, construída no estúdio improvisado do 

jardim de inverno do Teatro São Luís para Maria do Mar190 e que a imprensa coeva 

descreveu como cópia «exacta, fiel»191. Comparando os enquadramentos utilizados nos 

respetivos planos (MM05) e a fotografia de rodagem (Figura 5), facilmente percebemos 

que o realizador tratou os elementos arquitetónicos como delimitadores da cena, atuando 

como uma moldura para a ação. Estes esquemas, devedores da pintura e das artes gráficas, 

e que aqui podem estar relacionados igualmente com a falta de condições técnicas, 

manter-se-ão em muitos filmes de Leitão de Barros, que se assemelham, em diversos 

                                            
188 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Nazaré Praia de Pescadores. 
189 Matos-Cruz, José de (2008). Ribeiro & Ribeirinho. Lisboa: Lusomundo Audiovisuais, S.A., p. 25. 
190 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Maria do Mar. 
191 Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 207. Nota 850. 
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planos, a pinturas habitadas, não tirando pleno partido do espaço profílmico como 

veremos em A Canção de Lisboa192, do seu cunhado, e arquiteto, Cottinelli Telmo. 

  

As equipas 

 

A direção de arte 

 

 Inserindo a imagem em movimento num mais amplo quadro de referências, e 

estabelecendo algumas das possíveis relações com questões histórico-artísticas coevas, é 

possível compreender a fluidez e complexidade da transmissão da imagem a montante e 

a jusante da produção de determinada obra e assim analisar, com mais profundidade, a 

construção da imagem. Contudo, não podemos encarar a imagem em movimento como 

resultado exclusivo do trabalho do realizador, sendo necessário abarcar os contributos dos 

diversos membros das equipas, traduzidos na articulação das componentes da imagem em 

movimento, enquadrando-os, por sua vez, em quadros específicos de referências. 

 Assim, ainda no período das principais produções de ficção que caracterizaram o 

cinema mudo em Portugal, desde o final da década de 10 e ao longo da década de 20, a 

colaboração das equipas estrangeiras vai ser uma constante não só na realização, com os 

                                            
192 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – A Canção de Lisboa. 

Figura 5 - Fotografia das filmagens de interiores de Maria do Mar. 



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

80 
 

franceses Georges Pallu, Roger Lion ou Maurice Mariaud193, ou ainda o italiano Rino 

Lupo194, mas também nas áreas de atividade que atualmente se designam como direção 

de arte e como direção de fotografia ou na montagem. A título de exemplo, no caso da 

direção de arte, Henrique Alegria195, no Porto, na “Invicta”, partilha responsabilidades 

com Pallu196 ou com o «arquitecto decorador»197 André Lecointe, e em Lisboa com 

Maurice Mariaud, ou, no caso da fotografia, temos operadores como Maurice Laumann 

e Victor Morin, não esquecendo, na montagem, a colaboração de Mme. Meunier.  

Sabemos ainda pouco sobre a maioria dos colaboradores, em especial no que diz 

respeito às suas formações e percursos, pelo que, não só a história das atividades de 

direção de arte198 e de direção de fotografia ainda se encontra por fazer, mas está também 

ainda por analisar o seu contributo para a construção de uma imagem do cinema português 

de ficção do período mudo contra a qual irão reagir os promotores de uma nova 

cinematografia associada, em grande medida, ao sonoro199. O correr da década de 30 

propiciaria meios de produção mais estáveis, inerentes aos requisitos do sonoro200, os 

quais permitiriam a paulatina consolidação de um “setor” de direção de arte, responsável 

pela componente profílmica da imagem em movimento. A título de exemplo, para a 

rodagem do filme Maria Papoila201, de Leitão de Barros, em 1936, foi já possível contar 

com um estúdio e uma equipa capazes de reconstituir os interiores de uma carruagem de 

comboio (Figura 6), completada com efeitos de luz e movimento (MP01), em claro 

contraste com os estúdios improvisados do início da década, e refletindo uma atualização 

dos meios técnicos, consideravelmente avançados para a época, da Invicta Film. 

                                            
193 Sobre este assunto veja-se: Baptista, Tiago (org.) (2003). Lion, Mariaud, Pallu: Franceses Tipicamente 
Portugueses. Lisboa: Cinemateca Portuguesa.  
194 Veja-se: Baptista, Tiago (2008). As Cidades e os Filmes. Uma biografia de Rino Lupo. Lisboa: 
Cinemateca Portuguesa/Museu do Cinema.  
195 Cf. CINEPT – Cinema Português. Henrique Alegria. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143689889/Henrique+Alegria (Última consulta: 19.12.2016). Sobre 
Henrique Alegria veja-se também: Ramos, Jorge Leitão (2012). Dicionário do Cinema Português. 1895-
1961. Lisboa: Caminho, pp. 25-26.  
196 Que, pelo seu contrato, estava obrigado a supervisionar os aspetos de direção de arte. Cf. Ribeiro, M. 
Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. Lisboa: Cinemateca 
Portuguesa, pp. 77-78. 
197 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 76. 
198 O único trabalho especificamente dedicado ao assunto que conhecemos é A Decoração no Cinema 
Português com textos de Manuel Machado da Luz e de Eduardo Geada e cuja reflexão está mais direcionada 
para a segunda metade do século XX. Veja-se: AaVv (1980). A Decoração no Cinema Português. (s/l): 
Célula de Cinema do PCP.  
199 Cf. Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
pp. 39-40. 
200 Veja-se o ponto 2.2 do Capítulo 2. 
201 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Maria Papoila. 

http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143689889/Henrique+Alegria
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 Estamos, deste modo, perante uma transição progressiva para a exploração das 

potencialidades do estúdio, que se reflete, por vezes, no abandono dos exteriores filmados 

in loco. Paralelamente aos meios físicos e técnicos, também os meios humanos do setor 

se começam a desenvolver com a integração de colaboradores, mais ou menos 

recorrentes, que concebem o espaço profílmico executado por eles e por equipas de 

auxiliares cuja constituição carece ainda de conhecimento. 

Tal como se pode ver no Apêndice 11202, estes colaboradores especializados não diferem, 

em grande medida, dos participantes do I Salão dos Independentes de 1930203 ou das 

representações portuguesas nas exposições internacionais da mesma década. Assim, e 

juntamente com Cottinelli Telmo e Leitão de Barros, nomes como os de Carlos Botelho, 

Bernardo Marques, Fred Kradolfer, António Soares, Cristino da Silva ou Keil do 

Amaral204 apresentam contributos que, embora desiguais, relacionam estas produções não 

só com o contexto específico do modernismo português mas também com as produções 

da UFA205, marcada pelas vanguardas plásticas germânicas, nomeadamente os 

expressionismos206, ou com algumas produções francesas fortemente marcadas pela 

                                            
202 Volume II – Apêndice 11. 
203 Veja-se: França, José-Augusto (1974). A Arte em Portugal no Século XX. Lisboa: Bertand, pp. 193-196. 
Leitão de Barros cobriu a Exposição no Notícias Ilustrado.  
204 Stuart de Carvalhais chegara também a participar em alguns projetos cinematográficos. Cf. Costa, João 
Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, p. 35. 
205 Universum Film AG. 
206 Veja-se: Fischer, V. (1984). Le Décor, Élément de psychogramme sur l’architecture dans le film 
expressionniste. In Huet, S.; Wozny, D. (coord.). Images et Imaginaires d’architecture. Dessin, peinture, 

Figura 6 - Fotografia das filmagens de interiores de Maria Papoila. 
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arquitetura modernista de Mallet-Stevens207. Por outro lado, e como iremos ver, também 

os contributos de Alfredo Roque Gameiro, por participação direta ou através da utilização 

das suas obras, da aguarelista Helena Roque Gameiro ou do arquiteto Vasco Regaleira, 

mais afastados das práticas de vanguarda, serão igualmente importantes sobretudo para 

os filmes em que Leitão de Barros envereda pelos caminhos da reconstituição histórica.  

 Assim, seguindo o exemplo da Lusitânia Film e contrariando as práticas da 

maioria das produtoras anteriores do período mudo, as novas produções dos anos 30 

contam, na direção de arte, sobretudo com elementos das novas gerações do universo das 

artes plásticas nacionais, com exceções como a colaboração técnica de Pierre Schild208, 

como veremos, ou a presença fortuita de Herbert Lippschiltz em Gado Bravo209.  

 

A relação com as artes plásticas 

 

 Tal como expusemos no Capítulo 1, a imagem em movimento estabelece um 

conjunto de diálogos intermediais que podem ter reflexo a montante a ou a jusante de 

determinada produção. Os designados, à época, «drama históricos», integrados na prática 

mais alargada da reconstituição histórica são, naturalmente, um terreno fértil para a 

exploração destes diálogos, sobretudo quando se trata de períodos mais recuados para os 

quais as fontes da cultura visual se confundem com a própria tradição da pintura, numa 

acumulação de imagens que reflete um diálogo constante entre a obra coeva e a 

interpretação da época à luz da distância cronológica210.  

                                            
photographie, arts graphiques, théâtre, cinéma en Europe aux XIXe et XXe siècles. Paris : Centre National 
d’Art et de Culture Georges Pompidou, pp. 110-112. 
207 Veja-se: Robert Mallet-Stevens – L’œuvre complète. Paris : Centre Pompidou. 
208 Pierre Schild que trabalhou em Portugal como pintor e miniaturista, era detentor de um impressionante 
curriculum com colaborações em filmes como Un Chien Andalou de Louis Buñuel e Salvador Dali ou 
Napoleon de Abel Gance. Veja-se: Powrie, Phil (2006). Cinema of France. Columbia: Wallflower Press. 
Veja-se também: Ciné-Ressources. Pierre Schild. Disponível em: 
http://www.cineressources.net/recherche_t_r.php?pageF=1&pageP=1&textfield=pierre+schild&rech_typ
e=E&rech_mode=contient&type=PNP&pk=65461 (Última consulta: 19.12.2016); INDEXFX. The Matte 
Paiting. Pierre Schildtnetch “Pedro Schild”. Disponível em: http://bigerboat.com/indexfx/?p=1241 
(Última consulta: 19.12.2016).  
209 Veja-se: Volume II – Apêndice 1. 
210 Sobre o filme de reconstituição histórica veja-se: Ferro, Marc (2010). Cinema e História. São Paulo: Paz 
e Terra. Para uma exploração da relação entre o filme de reconstituição histórica e os públicos, vocacionada 
para a vertente pedagógica, veja-se: Alves, Pedro (2015). La fcción realizada.Implicaciones y 
transferências entre ficción y realidade en la pragmática del cine narrativo. Tese de Doutoramento. 
Faculdad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. Disponível em:  
http://eprints.ucm.es/34408/1/T36707.pdf  (Última Consulta: 19.12.2016)..  

http://www.cineressources.net/recherche_t_r.php?pageF=1&pageP=1&textfield=pierre+schild&rech_type=E&rech_mode=contient&type=PNP&pk=65461
http://www.cineressources.net/recherche_t_r.php?pageF=1&pageP=1&textfield=pierre+schild&rech_type=E&rech_mode=contient&type=PNP&pk=65461
http://bigerboat.com/indexfx/?p=1241
http://eprints.ucm.es/34408/1/T36707.pdf
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Figura 7 – Desenho alusivo à produção de A Severa, por Bernardo Marques. Publicação original não 
identificada. 

Caricaturando as múltiplas hipóteses que Leitão de Barros teria para “vestir” a sua 

Severa211 (Figura 7), Bernardo Marques ilustra algumas das pretensões da crítica. O 

desenho apresenta quatro hipóteses, na primeira, a base para a «estilização» é o universo 

do «Fado» de Malhoa, na segunda, com laivos de Bailados Russos, vemos uma Severa 

afrancesada por exportação russa, ou também «estilizada», nas palavras do autor, 

transportando-nos para um passado recente da história do modernismo em Portugal, 

celebrado por Almada, por Ferro e também por Cottinelli Telmo que, à volta de 1917, 

ilustrara as suas impressões dos “Bailados Russos” em Portugal (Figura 8). 

 

Figura 8 – Desenho colorido de Cottinelli Telmo alusivo aos Bailados Russos. C. 1917 

 A terceira Severa é americanizada, sem tísica e com coxas roliças, tocando banjo 

na praia e trocando o fado pela música popular americana. A quarta, e última, é 

«absolutamente cubista», destinada a «mostrar ao estrangeiro o nosso estado de cultura», 

                                            
211 Referência ao filme A Severa, de 1931. Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – A Severa. 
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trazendo para a tela a sinédoque da vanguarda e da arte moderna, num interessante 

exercício de caricatura de um cubismo tornado “estilo”.  

 Notório é que as quatro Severas de Bernardo Marques se posicionem perante o 

passado de uma forma livre, utilizando-o como base para estilizações permeáveis à 

contaminação de múltiplos olhares. Esta atitude, que mesmo na Severa “à Malhoa”, 

produz um resultado que é mais devedor do século XX que do século XIX, parece ter 

norteado igualmente os intentos de Leitão de Barros que conciliou os grandes meios do 

«filme de época» e a síntese livre, pouco rigorosa e assaz inconsistente212. Atacado pela 

crítica, quer pela falta de «um assistente histórico»213, quer por numerosas “incorreções”, 

o realizador acabaria por dizer que se tratava de «um filme de sugestão tradicional»214, o 

que não impediu que as faltas continuassem a ser apontadas até à atualidade.  

 

 

Camões, Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente 

 

 No caso do filme de 1946215, e já sem as restrições técnicas de A Severa, Leitão 

de Barros teria a oportunidade de desenvolver as suas pesquisas no campo da 

reconstituição histórica de uma forma que, em certa medida, iria confirmar o caminho de 

interpretação plástica que se adivinhava nos exercícios anteriores216. Contudo, além das 

distâncias cronológicas, Leitão de Barros tem ainda o desafio de levar o espectador para 

um mundo do qual, em grande medida, haviam desaparecido as evidências materiais 

devido ao Terramoto de 1755 e às renovações das Épocas Moderna e Contemporânea.  

Assim, e logo no começo da narrativa (CM01), para nos transportar para a 

Coimbra de 1542217, Leitão de Barros utiliza uma vista da cidade no século XVI, 

                                            
212 Veja-se, a este respeito: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme 
de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,  pp. 225-228. 
213 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 227. 
214 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 227. 
215 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Camões, Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente. 
216 Veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 312-330. 
217 Veja-se, a este respeito: Sá, Sérgio M. L. C. B. (2013). Triunfos e Contradições da Vontade. Para uma 
Releitura de Lopes Ribeiro e Leitão de Barros no Contexto do Cinema de Propaganda. Tese de 
Doutoramento em Estudos Artísticos – Estudos do Cinema e Audiovisual. Faculdade de Letras da 
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possivelmente do Civitates Orbis Terrarum de Braun & Hogenberg (VII - Figura 1), na 

qual, por aproximação da câmara, nos faz “entrar”, servindo-lhe, na prática, para plano 

de estabelecimento do Colégio de Santa Cruz. Em seguida, utiliza um conjunto de planos 

tomados no portal da Sé de Lisboa, procurando, através desta síntese, a reconstituição da 

desaparecida fachada românica de Santa Cruz.    

 Uma outra vista (VII - Figura 2), desta vez de Lisboa, sobre a qual estabelece uma 

panorâmica, permite-lhe transportar o espectador para o Terreiro do Paço pré-terramoto 

(CM02). O plano seguinte, mostrando a sala do trono do Paço da Ribeira, é já composto 

por construções em estúdio, ao nível das paredes decoradas com tapeçarias, e por uma 

maquete da abóbada elaborada por Pierre Schild (Figura 9). Este exemplo de trucagem, 

que se poderia conseguir numa só tomada de vista, filmando através da maquete ou por 

duas exposições da película, com recurso a máscaras, demonstra bem a importância do 

trabalho de direção de arte para a conceção da imagem em movimento. Note-se, porém, 

que o resultado, combinando elementos de diferentes escalas no espaço profílmico, é 

exclusivo da síntese conseguida pela imagem em movimento, criando um espaço que não 

existe para lá da tela. 

 

Figura 9 – Fotograma digital extraído do filme Camões….  

Novo recurso é a criação de um cenário tendo por base provável o desenho à pena 

de Francisco Zuzarte, «Rossio antes do Terramoto”, de 1787 (VII - Figura 3). Aqui, as 

liberdades da equipa foram maiores e, através de elementos construídos e pintados em 

trompe l’oeil, foi possível sugerir uma entrada no desenho, localizando o observador ao 

nível do portal do Hospital de Todos-Os-Santos e criando uma sobreposição de camadas 

                                            
Universidade de Lisboa. Disponível em: http://hdl.handle.net/10451/9191.  (Última consulta: 19.12.2016), 
pp. 444-445. 

http://hdl.handle.net/10451/9191
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que comprime o espaço pictórico e sobreleva e eleva o olhar até ao castelo (CM03 e VII 

- Figura 4). O resultado não difere em grande medida da idealização que Jaime Martins 

Barata, amigo do realizador, faria para a ilustração da obra «Lisboa Oito Séculos de 

História», editada pela Câmara Municipal de Lisboa em 1947218 (VII - Figura 5). Nesse 

sentido, e uma vez mais, estamos perante um conjunto de fontes e leituras que se arroga 

de liberdades em virtude das características técnicas do meio e dos resultados plásticos 

desejados.  

Tal como acontecia com os cenários de Coimbra (CM04 e Figura 10), quando 

entramos no Rossio e nos detemos nas suas arquiteturas é possível observar novo trabalho 

de interpretação, agora fundamentalmente a cargo dos arquitetos Rui Couto e Vasco 

Regaleira, o qual colaborara já em «Bocage», dez anos antes. Note-se que Regaleira tem 

uma atividade pautada por um revivalismo minucioso, servindo-se abundantemente de 

uma plástica decorativa pouco marcada pela estilização modernizante e, no mesmo ano 

em que colaborava em «Camões», projetava para Lisboa o templo do Santo Condestável, 

marcadamente neogótico219. Conciliava, deste modo, uma matriz arquitetónica e cultural 

num projeto construído para dar resposta a uma necessidade arquitetónica do seu tempo 

e num conjunto de trabalhos efémeros destinados a construir uma imagem idealizada do 

passado. 

 

Figura 10 – Fotografia de rodagem do filme Camões…  

                                            
218 Veja-se: Jaime Martins Barata. Lisboa, oito séculos de História. Disponível em: 
http://www.tribop.pt/MBd/2/3/1/3 (Última consulta: 19.12.2016). 
219 Cf. Câmara Municipal de Lisboa. Igreja do Santo Condestável. Disponível em: http://www.cm-
lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/igreja-do-santo-condestavel (Última consulta: 19.12.2016). 
Note-se que Cottinelli Telmo, quando confrontado com a necessidade de projetar uma igreja “revivalista” 
para o Entroncamento, autocensuraria o projeto. Cf. Martins, João Paulo (2015). A Arquitectura dos nossos 
dias. In Carvalho, Margarida Kol de; Cameira, Maria Cecília; Martins, João Paulo (coord.). Cottinelli 
Telmo. Os arquitectos são poetas também. Lisboa: EGEAC, EM, p. 30.   

http://www.tribop.pt/MBd/2/3/1/3
http://www.cm-lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/igreja-do-santo-condestavel
http://www.cm-lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/igreja-do-santo-condestavel
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 As arquiteturas efémeras criadas por estes arquitetos destinavam-se a ambientar 

personagens cuja caracterização se baseava em fontes semelhantes. Sem pretensões de 

um trabalho exaustivo, detenhamo-nos brevemente na construção da imagem de Camões. 

Perto do final do filme, quando a imagem do poeta se encontra plenamente formada, e 

este lê os seus versos a D. Sebastião (CM05), percebemos que a caracterização do ator 

António Vilar procura sintetizar uma imagem que parece ter por base o retrato autêntico, 

de Fernão Gomes, conhecido através de uma cópia posterior (VII – Figura 6). Contudo, 

a sua indumentária combina a gola e gibão ornamentados com a capa que Vítor Bastos 

coloca na sua escultura (1860-67) e que havia fixado um referente para a iconografia 

camoniana subsequente220 (VII – Figura 7). De caracóis revoltos e atitude decidida, o 

Camões de Vilar parece reportar também para a pintura de José Malhoa, de 1907, que 

reinterpreta a obra de Bastos (VII – Figura 8). A conceção da cena recorda ainda a 

litografia a cores de António Ramalho [1893-1916], distribuída pelo Jornal «O Século» 

(VII – Figura 9) e as pinturas de António Carneiro sobre o mesmo tema (VII – Figura 10). 

Ainda na mesma percebemos que o figurino de D. Sebastião resulta da combinação do 

Gibão do retrato de Alonso Sânchez Coello (1575) (VII – Figura 11) com o chapéu e capa 

do retrato de Cristóvão de Morais (1565) (VII – Figura 12).  

Algumas destas obras estão presentes no próprio filme. Assim, e num conjunto de 

planos do Paço da Ribeira (CM06) vemos claramente o quadro D. João III e São João 

Baptista, atribuído a Cristóvão Lopes ou Lourenço de Salzedo (c. 1564)221 (VII – Figura 

13), fonte para a caracterização do monarca, juntamente com o retrato atribuído a 

Cristóvão Lopes (1571), segundo cópia de um retrato de 1552 da autoria de Anthonis 

Moro (VII – Figura 14). A presença de reproduções ou cópias de pinturas é visível em 

outros espaços do Paço, a título de exemplo, refira-se uma cópia222 do Tríptico da Virgem 

com o Menino, ladeada por São João Baptista e São João Evangelista nos volantes (c. 

1500-1510) da coleção do Museu Nacional de Arte Antiga (VII – Figuras 15 e 16), ou 

ainda uma reprodução, cortada, de A Virgem o Menino e os Anjos (1536-1539) de 

Gregório Lopes, da coleção do mesmo museu (VII - Figuras 17 e 18). 

Do mesmo modo, é ainda através da representação do passado, sobretudo da 

produção artística considerada referencial da época, que o poeta ganha consciência da sua 

                                            
220 Note-se que, pouco antes do filme, foram dados ao prelo os dois volumes da obra Camões e as Artes 
Plásticas. Veja-se: Coutinho, B. Xavier (1946). Camões e as Artes Plásticas. Subsídios para a iconografia 
camoniana. Porto: Livraria Figueirinhas. 
221 Proveniente do Museu Nacional de Arte Antiga. Deverá tratar-se de uma reprodução.  
222 As diferenças para com o original são evidentes. 
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missão. Seriam as Tapeçarias de Pastrana223 que, articuladas pela montagem, se 

combinariam com os painéis de São Vicente224, em plano subjetivo, e através de voz de 

musa, cantariam os primeiros versos de Os Lusíadas, fazendo com que o conjunto de 

olhares da pintura, enfatizados pela proximidade dos planos, dialogassem com o de 

Camões (CM07). Note-se igualmente que, e antecipando a sequência final do filme, o 

passado confere sentido às formas e propósitos do presente, graças à utilização, no final 

desta sequência, da passagem progressiva de imagens do Mosteiro de Santa Maria de 

Belém para imagens do Padrão dos Descobrimentos, para cuja conceção contribuíra 

Leitão de Barros225, e que funcionaria, no século XX, como uma pretensa extensão dos 

painéis quinhentistas.  

A conceção plástica do filme parece, quer pelo trabalho de direção de arte, quer 

pelo trabalho de fotografia e da relação do movimento da câmara com ambas, aproximar-

se do desenho transposto à estampa, exacerbando a bidimensionalidade e a gradação de 

tonalidades do preto e branco. Embora não encontremos nada que nos permita sustentar 

esta hipótese, não podemos deixar de atentar na abertura do filme (CM08), que nos 

transporta para uma oficina de imprensa em que se prepara uma página que será o cartão 

com o título do filme. Note-se que a moldura utilizada é uma apropriação do frontispício 

da primeira edição de Os Lusíadas (VII – Figura 19), feito que é realmente a origem e 

motivação de todo o filme. A partir daí, os restantes créditos sucedem-se com um artifício 

de imprensa, por trucagem, sendo sucedidos pela já referia vista de Coimbra. 

Seguindo este princípio de leitura, e em claro contraste, Inês de Castro226, 

produção luso-espanhola227, utilizava um outro princípio plástico, o da escultura, como 

referente. Neste caso, os créditos estão “epigrafados” e os leitmotivs para a narrativa são 

os túmulos de Alcobaça, veiculando uma leitura que interpreta a sua plástica à luz da 

história de D. Pedro e Inês de Castro (IC). Note-se que o filme fora dedicado «à memória 

                                            
223 A sequência começa com uma outra representação que não conseguimos identificar. 
224 Note-se que esta combinação das obras poderia ter sido informada pela hipótese levantada por Reynaldo 
dos Santos sobre a possível autoria dos cartões por Nuno Gonçalves. 
225 Veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 464-474.  
226 Não foi possível encontrar uma cópia completa do filme, pelo que nos baseamos na bibliografia e em 
alguns excertos. Sobre o filme veja-se: CINEPT – Cinema Português. Inês de Castro. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2572/In%C3%AAs+de+Castro (Última consulta: 19.12.2016). 
227 Veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 311-321. Com exceção de Pierre Schild, a equipa de direção 
de arte era espanhola.  

http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2572/In%C3%AAs+de+Castro
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de Vieira Natividade», que, pela primeira vez, «leu nos túmulos de Alcobaça a tragédia 

de amor e o adeus imortal»228. Dado que não foi possível o visionamento do filme na sua 

totalidade não nos adiantaremos sobre o mesmo, contudo, importa relevar como a 

conceção visual da narrativa, e consequente leitura da História, parte da interpretação 

iconográfica de um objeto artístico tomado como documento.  

Mais próximas das imagens de recordação expressionista de Inês de Castro são as 

cenas finais de Camões…, em que o poeta agoniza perante a derrota dos portugueses em 

Alcácer-Quibir (CM09). O grande plano do perfil de António Vilar, com o contorno e os 

volumes bem vincados pela iluminação, recorda o jazente do túmulo do Mosteiro dos 

Jerónimos, da autoria de Costa Mota Tio (1880) (VII – Figura 20) e inicia uma sequência 

onírica que transporta a mensagem do épico para o presente. Assim, e sobre um pano de 

fundo constituído pelo rosto do poeta sobreposto ao campo de batalha, um conjunto de 

bandeiras, acompanhadas das datas respetivas, sucedem-se até chegarmos à data de 1940, 

representada pela bandeira dita de D. Afonso Henriques. Para lá dos efeitos 

propagandísticos, esta união de tempos através do hastear simbólico de bandeiras, num 

sentido de constante atualização da História, fora já a base para a comemoração da 

Batalha de Ourique em 1940 (JP01), organizada pelo Major Carlos Selvagem e pelo 

jornalista Luís Teixeira229.  

Do mesmo modo, também em A Mãe230 (1926), realizado por Vsevolod Pudovkin, 

que o próprio Leitão de Barros afirma ser uma referência para os seus trabalhos231, 

encontramos, no final, um conjunto de planos que assinalam, depois do martírio da mãe 

do soldado agarrada à bandeira, um caminho favorável para o futuro, aludido pela estética 

industrial, justificando o sacrifício, através de uma mistura do passado e do presente e do 

enfatizar do sentido ascensional das imagens (AM01).  

                                            
228 Sobre os túmulos e as suas interpretações veja-se: Sousa, A.C., Rosas, L. (2014). La Iconografía de San 
Bartolomé en el Sepulcro de D. Pedro I (Monasterio de Alcobaça, Portugal). Revista Digital de Iconografía 
Medieval, vol. VI, nº 12, pp. 81-104. e-ISSN: 2254-853X. Disponível em: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2014-12-06-
08.%20La%20iconograf%C3%ADa%20de%20San%20Bartolom%C3%A9%20en%20el%20sepulcro%2
0de%20D.%20Pedro%20I.pdf  (Última consulta: 17.12.2016).  
229 Como se pode ver no Jornal Português, n.º 17, c. 29-06.1940 – Série Especial das Comemorações 
Centenárias – cuja direção técnica era de António Lopes Ribeiro, o produtor de Camões... Veja-se: Jornal 
Português. Revista Mensal de Atualidades. 1938-1951. (2015) [DVD]. Lisboa: Cinemateca Portuguesa. 
230 Título original: Mat. Veja-se: Volume II – Apêndice 9.  
231 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 184. Nota 773. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2014-12-06-08.%20La%20iconograf%C3%ADa%20de%20San%20Bartolom%C3%A9%20en%20el%20sepulcro%20de%20D.%20Pedro%20I.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2014-12-06-08.%20La%20iconograf%C3%ADa%20de%20San%20Bartolom%C3%A9%20en%20el%20sepulcro%20de%20D.%20Pedro%20I.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2014-12-06-08.%20La%20iconograf%C3%ADa%20de%20San%20Bartolom%C3%A9%20en%20el%20sepulcro%20de%20D.%20Pedro%20I.pdf
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Em Inês de Castro, o torneiro medieval integrado no filme é um evento que tem 

lugar nos jardins do Palácio de Cristal no Porto e é documentado pelo Jornal Português 

(JP02)232. Em jeito de making of233, a reportagem apresenta-nos a preparação das 

«centenas de figurantes», os espaços preparados para as filmagens, a equipa e a 

assistência, providenciando igualmente filmagens alternativas. A produção, que em 

Madrid transformara estúdios em espaços do passado, transformava agora um espaço 

físico da cidade, mascarados os corpos do edifício com uma muralha, e chamava o público 

a conhecer e integrar o processo. Deste modo, e à semelhança da muito publicitada 

reconstituição da tourada oitocentista na Praça de Touros de Algés para A Severa234, no 

contexto da produção fílmica, e graças à duplicação através da reconstituição histórica, 

cria-se uma permeabilidade entre os universos diegéticos e as vivências do público que o 

integra na história e na “História” proposta pelo filme. Reforçando-se os laços empáticos, 

o espectador é assim ativado e chamado a participar pelas qualidades performativas destes 

dipositivos, de modo semelhante ao que o próprio Leitão de Barros fazia em cortejos e 

reconstituições históricas para festas locais e comemorações nacionais235 mas, no caso da 

imagem em movimento, as encenações passam posteriormente a estar integradas num 

espaço historicamente convincente e com um sentido de leitura inequívoco providenciado 

pela narrativa.  

 

A montagem e a direção de fotografia 

 

Com a exceção de ser o setor que mais recorrentemente utiliza elementos não 

nacionais, quase nada sabemos sobre os técnicos de montagem. Destaca-se, contudo, o 

                                            
232 N.º 46, c. 11-07-1944. Veja-se: Jornal Português. Revista Mensal de Atualidades. 1938-1951. (2015) 
[DVD]. Lisboa: Cinemateca Portuguesa. Veja-se igualmente: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). 
Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte 
Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 315. 
233 António Lopes Ribeiro chegaria mesmo a fazer um making of de Gado Bravo. Veja-se: Lisboa, Ricardo 
Vieira (2016). A representação do cinema no Jornal Português: da capital das vedetas à agenda de António 
Lopes Ribeiro. Aniki – Revista Portuguesa da Imagem em Movimento, vol. 3, n.º 2, pp. 290. Disponível 
em: http://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/article/view/220/pdf  (Última consulta: 17.12.2016). 
234 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 225. Veja-se também o ponto seguinte. 
235 Veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 363-488. 

http://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/article/view/220/pdf
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recém-chegado Vieira de Sousa236 que, em Aldeia da Roupa Branca237, como veremos, 

criaria um complexo universo sonoplástico e que, em 1941, colocaria o seu meticuloso 

trabalho ao serviço de uma montagem que, sem chamar a atenção para si como dispositivo 

técnico ou expressivo, sustenta a narrativa encadeada de O Pai Tirano238, afastando esta 

comédia da estrutura em “episódios” que associamos às «comédias de Lisboa»239. Félix 

Ribeiro diz-nos que o seu talento talvez se devesse à sua atividade como tradutor e 

marcador de filmes da Metro-Goldwyn-Mayer240. 

José Gomes Ferreira, assistente de montagem em A Canção de Lisboa, colaboraria 

ainda num outro setor importante, o da planificação, em Aldeia da Roupa Branca. Gomes 

Ferreira é um exemplo de colaborador que, não tendo formação específica em artes 

plásticas, integra os circuitos artísticos e cinéfilos da década de 30241. A sua entrada no 

cinema faz-se por intermédio de Chianca de Garcia, que o incitara a escrever, a partir da 

Noruega, onde tinha acesso a filmes que não passavam em Portugal242, a sua primeira 

crónica para a revista Imagem243, por intermédio da qual integraria o «Julgamento do 

Sonoro». Associava-se à reformulada Imagem e à Kino de Lopes Ribeiro, desenvolvendo 

atividade como crítico e tradutor de filmes, o que o familiarizaria crescentemente com a 

linguagem do cinema244. 

No que diz respeito ao setor da direção de fotografia, o panorama é já diferente e 

mais complexo. Por um lado, e como veremos, na transição para o sonoro de produção 

inteiramente nacional, estamos, na realidade, perante equipas internacionais, com 

destaque para as colaborações alemã e francesa. Por outro lado, é extremamente 

importante relevar o papel da produção de documentários e atualidades cinematográficas 

para o estabelecimento e análise do percurso dos técnicos de fotografia nacionais dos 

chamados filmes de enredo.  

                                            
236 CINEPT – Cinema Português. Vieira de Sousa. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143690239/Vieira+de+Sousa (Última consulta: 19.12.2016). 
237 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Aldeia da Roupa Branca. 
238 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – O Pai Tirano. 
239 Veja-se: ponto 2.2 do Capítulo 2.  
240 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 395. 
241 Cf, Ferreira, Raúl Hestnes (2001). José Gomes Ferreira. Fotobiografia. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote, p. 79. 
242 Cf. Ferreira, Raúl Hestnes (2001). José Gomes Ferreira. Fotobiografia. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote, p. 72. 
243 Cf, Ferreira, Raúl Hestnes (2001). José Gomes Ferreira. Fotobiografia. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote, p. 72. 
244 Ferreira, Raúl Hestnes (2001). José Gomes Ferreira. Fotobiografia. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 
p. 73. 

http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143690239/Vieira+de+Sousa
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 A partir do Apêndice 10245, onde é possível seguir alguns destes percursos246, 

destaca-se claramente o papel de Artur Costa de Macedo como um dos possíveis 

elementos de união entre as produções do período mudo e o arranque das produções do 

sonoro, nomeadamente na sua colaboração com Leitão de Barros247. Embora Bénard da 

Costa refira que, com o sonoro, se dá uma mudança também nos operadores de 

imagem248, no nosso entender, esta transição deve ser compreendida de um ponto de vista 

mais alargado, tendo também em conta a atividade paralela dos técnicos na produção de 

documentários, e procurando compreender o percurso das imagens criadas pelas equipas, 

algo que se encontra ainda por fazer.  

Assim, e seguindo o percurso de Artur Costa de Macedo, encontramo-lo como 

operador na Lusitânia Film, ainda sob a direção de Manuel da Costa Veiga. Na fotografia 

de O Homem dos Olhos Tortos249, ao qual já associámos Leitão de Barros e Cottinelli 

Telmo, encontramos um trabalho da luz e da sombra, das potencialidades do espaço 

arquitetónico e alguns laivos de formalismo que prefiguram as imagens exploradas por 

ambos os realizadores em trabalhos futuros. Os trabalhos no “documentário” de Costa de 

Macedo deverão ter pesado na sua escolha, em 1921, e já ao serviço da Invicta Film, para 

operador de Rino Lupo em Mulheres da Beira, como vimos. Neste filme tem 

oportunidade de apresentar as personagens através de panorâmicas em que a luz é 

trabalhada de forma cuidada (MB01), trazendo para a ficção muitos dos aspetos formais 

e estéticos do documentário, como era prática corrente no período, e como Leitão de 

Barros faria mais tarde, em As Pupilas do Senhor Reitor250, com fotografia do alemão 

Heinrich Gärtner.  

O próprio Leitão de Barros parece recuperar as imagens de Mulheres da Beira em 

Maria Papoila, com fotografia do alemão Isy Goldberger, como se pode ver na 

apresentação da personagem que dá título ao filme (MP02) e que, à semelhança de Ana, 

                                            
245 Veja-se: Volume II – Apêndice 10. 
246 A tabela contempla apenas os filmes que integram o corpus deste trabalho. Um percurso mais completo 
de cada um dos realizadores pode ser consultado nas respetivas fichas da base de dados CINEPT – Cinema 
Português. Disponível em: http://www.cinept.ubi.pt/, através das ligações presentes na tabela.  
247 Veja-se, a respeito da relação entre gerações: Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda , pp. 34-35. Sobre Artur Costa de Macedo veja-se: Ramos, 
Jorge Leitão (2012). Dicionário do Cinema Português. 1895-1961. Lisboa: Caminho. ISBN: 978-972-21-
2602-1, pp. 231-233. 
248 Cf. Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
p. 51. 
249 Veja-se: CINEPT – Cinema Português. O Homem dos Olhos Tortos. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2602/O+Homem+dos+Olhos+Tortos (Última consulta: 19.12.2016). 
250 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – As Pupilas do Senhor Reitor. 

http://www.cinept.ubi.pt/
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2602/O+Homem+dos+Olhos+Tortos
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deseja uma vida melhor fora do campo. Do mesmo modo, a fuga da personagem do filme 

de Leitão de Barros (MP03) recorda igualmente a fuga de Ana (MB02), desenvolvendo a 

cena e estabelecendo um curioso paralelo entre os dois filmes. Não sabemos se Leitão de 

Barros vira o filme de Rino Lupo, contudo, sabemos que, na preparação da sua adaptação 

de As Pupilas do Senhor Reitor, em 1935, visionara a primeira adaptação do romance ao 

cinema, realizada por Maurice Mariaud para a Caldevilla Film, em 1924, com fotografia 

de Robert Morin251 e sobre o qual desenvolveria um artigo no Notícias Ilustrado252. 

Ainda em As Mulheres da Beira, Costa de Macedo tem oportunidade de utilizar 

as potencialidades da focagem seletiva, explorando a profundidade de campo, no plano 

em que André vê Ana do outro lado da Frecha da Mizarela (MB03), e que, mais tarde, 

com melhores condições técnicas, será utilizado como base para uma das “cenas” 

(NPP01) de Nazaré, Praia de Pescadores253 de Leitão de Barros, conotado, como 

veremos, como importante ponto de viragem para uma cinematografia mais em 

consonância com as vanguardas internacionais e etapa fundamental para a criação de 

Maria do Mar, com fotografa de Salazar Dinis e de Manuel Luís Vieira.  

No que diz respeito a outros trabalhos, e para lá da importância de Lisboa, Crónica 

Anedótica254, onde Costa de Macedo é o fotógrafo principal, refira-se igualmente a sua 

importância para Alfama (A Velha Lisboa)255, recordado, como veremos, em A Canção 

de Lisboa ou ainda em possíveis recuperações por Manoel de Oliveira em Douro, Faina 

Fluvial256. 

Por outro lado, Manuel Luís Vieira, importante técnico de fotografia do período 

mudo, com extensa atividade na Madeira257, realizava, em 1926, O Fauno das 

Montanhas258 colaborando mais tarde, como responsável pela fotografia, no primeiro 

filme de Jorge Brum do Canto, o «ensaio visual» A Dança dos Paroxismos259. Deste filme 

                                            
251 Cf. CINEPT – Cinema Português. As Pupilas do Senhor Reitor (1924). Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/1988/As+Pupilas+do+Senhor+Reitor (Última consulta: 19.12.2016). 
252 Veja-se: Navarro, Ana Rita Padeira (1999). Da Personagem Romanesca à Personagem Fílmica: As 
Pupilas do Senhor Reitor. Tese de Doutoramento em Estudos Portugueses, na Especialidade de Literatura 
Portuguesa. Universidade Aberta. Disponível em: 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2496/4/TD_Ana%20Rita.pdf  (Última consulta: 
18.12.2016). 
253 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Nazaré, Praia de Pescadores. 
254 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Lisboa, Crónica Anedótica. 
255 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Alfama (A Velha Lisboa). 
256 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Douro, Faina Fluvial. 
257 Sobre Manuel Luís Vieira veja-se: Moutinho, José Viale (2013). Manuel Luiz Vieira. A vertigem do 
Mudo ao Sonoro. [s.l.]: Die4Films. 
258 CINEPT – Cinema Português. O Fauno das Montanhas. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2704/O+Fauno+das+Montanhas (Última consulta: 19.12.2016). 
259 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – A Dança dos Paroxismos. 

http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/1988/As+Pupilas+do+Senhor+Reitor
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2496/4/TD_Ana%20Rita.pdf
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2704/O+Fauno+das+Montanhas


IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

94 
 

seriam recuperadas e potenciadas as liberdades plásticas da fotografia e a relação com a 

paisagem, sobretudo na utilização dos planos subjetivos, em A Canção da Terra260, 

primeira longa-metragem de Brum do Canto, com fotografia de Aquilino Mendes, o qual 

tinha, por sua vez, um importante percurso no documentário261. Pouco tempo depois, 

Aquilino Mendes colaboraria com Chianca de Garcia em Aldeia da Roupa Branca e 

Manuel Luís Vieira seria ainda o responsável pela fotografia de exteriores em Camões… 

de Leitão de Barros.  

Tendo em conta que todos os operadores trabalhavam também, e por vezes 

paralelamente, em documentários e atualidades cinematográficas, exibidas como 

complementos das longas-metragens, os possíveis mecanismos de transmissão das 

imagens revelam-se particularmente complexos. Ainda neste caso, é Costa de Macedo 

que se distingue pelas ruturas que exerce com os filmes de “vistas” coevos, através de 

uma «montagem sofisticada (…), estrutura complexa, fotografia cuidada e vocação 

precoce pelo registo de processos»262.  

Em rodagens mais exigentes, sobretudo nas grandes produções de reconstituição 

histórica, eram por vezes utilizados diversos operadores, como no caso da tourada de A 

Severa na qual portugueses e estrangeiros263, de diferentes gerações, manivelavam 

simultaneamente, procurando captar a extensa dimensão do espaço profílmico, o elevado 

número de figurantes e a dinâmica da ação264. 

Ainda no que diz respeito aos técnicos de fotografia, e tendo em conta o 

importante papel desempenhado por Leitão de Barros na imprensa ilustrada em Portugal, 

será importante cruzar o percurso destes diretores de fotografia com a publicação de 

trabalhos na revista por si dirigida, O Notícias Ilustrado. De acordo com o levantamento 

realizador por Afonso Cortez Pinto, Salazar Dinis, colaborador habitual do realizador, 

logo a partir de Maria do Mar, rodado em 1929, veria o seu trabalho publicado apenas a 

                                            
260 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – A Canção da Terra. 
261 CINEPT – Cinema Português. Aquilino Mendes. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143688608/Aquilino+Mendes (Última consulta: 19.12.2016). 
262 Baptista, Tiago (2012). Das “vistas” ao documentário:  a não-ficção muda em Portugal. Panorama 2012. 
Lisboa: CML/Videoteca e Apordoc, pp. 37-42. Disponível em: 
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/09/das-vistas-ao-documentario-panorama-2012.pdf  
(Última consulta: 18.12.2016), pp. 3-4. 
263 Veja-se: Volume II – Apêndices 1 – A Severa; Apêndice 10.  
264 Veja-se: Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-
1949. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, pp. 284-285. 

http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143688608/Aquilino+Mendes
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/09/das-vistas-ao-documentario-panorama-2012.pdf
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partir do início do ano seguinte265. Octávio Bobone tinha fotografias suas 

esporadicamente reproduzidas entre 1929 e 1933266. Para os restantes diretores de 

fotografia, e com exceção do francês Paul Martilière, que colaboraria com a fotografia ao 

retardador em Lisboa, Crónica Anedótica, não encontramos quaisquer referências. 

Contudo, num outro trabalho da responsabilidade de Leitão de Barros, em colaboração 

com Martins Barata, o manual Elementos de História da Arte, é possível encontrar 

reproduções de diversos «clichés» de Octávio Bobone tendo por objeto pinturas 

portuguesas. Destacam-se os pormenores de alguns dos rostos dos “Painéis de São 

Vicente”, nomeadamente a “Cabeça de frade”267 (VII – Figura 21), pelas suas afinidades 

com um grande plano268, relevando o papel deste tipo de diálogos concretos com a 

pintura, que fotógrafos como Bobone poderiam estabelecer ao longo da sua atividade, e 

que são, em muitos casos, coincidentes com o seu trabalho no cinema.  

O desenvolvimento destes percursos não cabe no âmbito deste trabalho, porém, 

os dados atrás expostos, além de reforçarem a necessidade de revisão da historiografia do 

cinema em Portugal e da própria historiografia da arte em Portugal no século XX, 

permitem também estabelecer um quadro de referências para as leituras da imagem em 

movimento. 

 

Da imprensa ilustrada para a imagem em movimento 

 

 O trabalho na imprensa ilustrada de muitos destes indivíduos, fossem eles 

fotógrafos, ilustradores, diretores ou escritores, permitia-lhes um outro tipo de contacto 

com as possibilidades da imagem autonomizada e de novas relações com o texto através 

dos princípios da montagem269. No caso do Notícias Ilustrado e mesmo dos álbuns 

fotográficos dirigidos por Leitão de Barros270, bem como a sua atividade na 

                                            
265 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 67. Nota 300. 
266 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 68. Nota 313. 
267 Cf. Barros, Leitão e Barata, Martins (1931). Elementos de História da Arte para uso da 4ª e 5ª Classes 
dos Liceus. Lisboa: Edições Paulo Guedes, p. 224. 
268 Note-se a afinidade com os planos que integram estas mesmas pinturas em Camões… (CM07).  
269 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 36. 
270 Veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
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Neogravura271, estamos perante trabalhos realizados em colaboração e cobrindo uma 

multiplicidade de temas, incluindo o cinema, a fotografia e a imprensa, em curioso e 

importante diálogo intermedial e autorreferencial. Cria-se, deste modo, um laboratório 

para o desenvolvimento de abordagens, como a fotorreportagem, tendo por base a estética 

fotográfica de cada autor, e a mais adequada ao tratamento de cada assunto. O resultado 

é, deste modo, um conjunto de fotomontagens, que no caso de O Notícias Ilustrado pode 

resultar bastante eclética, de temáticas, abordagens e técnicas que, em certa medida, e sob 

o denominador comum da publicação, encerra cada assunto na unidade formal que lhe 

compete, podendo esta diferir consideravelmente da seguinte.  

 Encontramos algumas similitudes em Lisboa, Crónica Anedótica que, como 

veremos, tem por base uma série de “episódios”, alguns dos quais sem qualquer 

recorrência ao longo do filme, com tratamento formal por vezes bastante diferenciado, e 

que, em muitos casos, correspondem aos temas tratados na revista272.  

 Mesmo em filmes como Maria do Mar é possível encontrar afinidades com temas 

que saem do espectro, aparentemente reduzido, da vida dos pescadores. Assim, quando 

Maria do Mar e as suas amigas resolvem ir tomar banho (MM02), a câmara, montada no 

barco, parece fazer-nos esquecer que estamos na Nazaré dos pescadores, para nos dar um 

vislumbre da Nazaré dos banhistas273. O ritmado movimento de câmara revela-as com 

uma curiosidade voyeurista, salientando as suas formas expostas, então hábito ainda não 

generalizado, e tratando o assunto com uma estética mais modernizante e arrojada. As 

imagens não estão muito longe das que podemos encontrar nos números dedicados ao 

mesmo assunto em O Notícias Ilustrado274, nos quais algumas das imagens exploram, 

pelo ângulo de captação, os aspetos formais do corpo, enquanto o revelam igualmente 

através de legendas como: «Sinfonia  - das pernas - ao sol»275. 

                                            
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 15-184. Ao longo do seu trabalho o autor estabelece 
algumas relações entre os temas abordados por Leitão de Barros na imprensa ilustrada e no cinema. 
271 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. IV. 
272 Sobre este assunto veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um 
Filme de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 197-201. 
273 Que fora já a dualidade temática do documentário dirigido por Leitão de Barros no ano anterior. Veja-
se: Volume II – Apêndice 1 – Nazaré, Praia de Pescadores . 
274 Veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 137-139. 
275 Barros, Leitão (dir.) (1930, agosto 24)  Notícias Ilustrado, Séries II, n.º 116, Lisboa. 
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 Ainda em Maria do Mar, a cena do salvamento (MM03) explora deliberadamente 

a beleza dos corpos dos atores, estabelecendo um diálogo entre um cânone masculino e 

um cânone feminino que recorda a fotografia de nu artístico ou o desenho académico, 

pelo cuidado tratamento dos volumes e da pele. Esta qualidade escultórica, bem como a 

carga sensual e erotizante das imagens, pode igualmente reportar a semelhante tratamento 

da imagem em Sergei Eisenstein, nomeadamente nos marinheiros O Couraçado 

Potemkin276 (1925), e em A Linha Geral277 (1929) este último realizado em colaboração 

com Grigori Aleksandrov, no qual alguns planos de um conjunto de raparigas apresentam 

semelhante erotização voyeurista dos seus corpos (ALG01). Salienta-se igualmente uma 

montagem que parece jogar, a dada altura, com o binómio revelação-oclusão, e que 

recorda igualmente a vanguarda francesa. Note-se ainda que o motivo do corpo em 

exercício, que Leitão de Barros explora também em Lisboa, Crónica Anedótica, poderia 

estar relacionado com a receção dos filmes culturais da UFA, que como veremos, eram 

conhecidos das salas portuguesas. 

 Este conjunto de referências estéticas podem ser igualmente encontrados na 

sequência inicial de A Severa (AS01), com uma fotografia, da responsabilidade de Salazar 

Dinis, de gosto pictorialista, muito cuidada nos enquadramentos e no tratamento da luz, 

que se traduz em imagens que tiram pleno partido das qualidades plásticas das paisagens 

e dos corpos. O resultado é, até pela natureza do acompanhamento musical, uma breve 

sinfonia visual que oscila entre a crueza dos figuras e das atitudes dos camponeses e o 

onirismo da dança dos ciganos. A revelação da paisagem é extensiva aos rostos, com os 

grandes planos de mulheres maceradas pelo tempo que encontrávamos já em Maria do 

Mar (MM01) e que aqui adquirem particular qualidade plástica e recordam os efeitos de 

claro-escuro barroquizante dos rostos da cena do separador em A Linha Geral (ALG02).  

 Tal como desenvolveremos no ponto seguinte, mesmo em A Severa, filme já 

sonoro, Leitão de Barros mantém um tratamento da narrativa através da sua divisão em 

“episódios”, prática ainda própria do cinema mudo, justificável por razões técnicas, e que 

se manterá um pouco por toda a sua produção. Este tipo de tratamento, que apresenta, por 

vezes, características estéticas muito diferenciadas de “episódio” para “episódio”, pode 

também estar relacionado com a prática da articulação de rubricas em O Notícias 

Ilustrado, construídos também em função do tema e sendo, em muitos casos, dificilmente 

relacionáveis entre si.  

                                            
276 Título original: Bronenosets Patyomkin. Veja-se: Volume II – Apêndice 9.  
277 Título original: Staroye i novoye. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
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As Pupilas do Senhor Reitor 

 

 Igual tratamento episódico está patente no filme As Pupilas do Senhor Reitor que 

Leitão de Barros dirigia em 1935, tratando-se do seu primeiro filme sonoro produzido 

inteiramente em Portugal nos estúdios da Tobis, dispondo já de melhores condições para 

o trabalho de direção artística nos estúdios nacionais. As questões inerentes à adaptação 

do romance ao cinema, quer para este filme, quer para o anterior, de 1923, realizado por 

Maurice Mauriaud, estão amplamente discutidas no trabalho de Ana Rita Navarro278, não 

sendo aqui o lugar para delas nos ocuparmos. Também o próprio realizador, no prefácio 

da edição do romance de 1935, ilustrado com fotografias do filme279, apresentava uma 

série de justificações para as suas opções, respondendo, em grande medida, a algumas 

questões levantadas pela crítica coeva. Contudo, importa atentar nas fontes que Leitão de 

Barros utilizou para criar um «espectáculo cinematográfico»280 a partir da «crónica da 

aldeia» de Júlio Dinis que é, no nosso entender, uma oportunidade para um novo 

repositório temático em que o realizador voltava a trabalhar algumas das suas 

preocupações recorrentes281.  

 Tal como podemos ver no início do filme (PSR01), a primeira fonte para o 

tratamento do romance é a «edição monumental»282 ilustrada por Alfredo Roque 

Gameiro, partindo-se, deste modo e desde já, de um olhar interposto. Note-se que este 

tipo de estratégia recorda a que vimos ser utilizada em Camões e Inês de Castro, 

cronologicamente posteriores, revelando, no início do filme, a sua principal fonte de 

                                            
278 Veja-se: Navarro, Ana Rita Padeira (1999). Da Personagem Romanesca à Personagem Fílmica: As 
Pupilas do Senhor Reitor. Tese de Doutoramento em Estudos Portugueses, na Especialidade de Literatura 
Portuguesa. Universidade Aberta. Disponível em: 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2496/4/TD_Ana%20Rita.pdf  (Última consulta: 
18.12.2016).  
279 Não conseguimos ter um acesso prolongado à obra, pelo que utilizamos como base para as citações a 
sua transcrição por Ana Navarro. Veja-se: Navarro, Ana R. P. [1996]. Era uma vez…As Pupilas do Senhor 
Reitor.In Discursos, 11-12, (1995/96), pp. 213-224. Disponível em: 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/4039/1/Ana%20Rita%20Padeira1.pdf  (Última 
consulta: 18.12.2016). 
280 Leitão de Barros citado em: Navarro, Ana R. P. [1996]. Era uma vez…As Pupilas do Senhor Reitor.In 
Discursos, 11-12, (1995/96), pp. 213-224. Disponível em: 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/4039/1/Ana%20Rita%20Padeira1.pdf  (Última 
consulta: 18.12.2016), p. 220. 
281 Veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 244-259. 
282 Diniz, Júlio (s/d). As Pupilas do Senhor Reitor. Chronica da Aldeia. Lisboa: “A Editora”.  

https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2496/4/TD_Ana%20Rita.pdf
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/4039/1/Ana%20Rita%20Padeira1.pdf
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/4039/1/Ana%20Rita%20Padeira1.pdf
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inspiração estética. Preparado entre 1904 e 1905, o conjunto de ilustrações de Roque 

Gameiro resultou de um aturado levantamento dos espaços in loco, da recolha de objetos 

e da sua própria interpretação da obra do escritor, optando por localizar a ação na região 

de Santo Tirso, em detrimento de Ovar, com as consequentes alterações do ponto de vista 

dos trajes, costumes e materiais283. Do mesmo modo, a investigação não tem como fim 

um trabalho “científico”, destinando-se antes a servir de base à construção de espaços, 

indumentárias e personagens idealizados, o que acaba por dar origem a uma receção 

ambígua, entre o documento e a fantasia, que orientaria consideravelmente os propósitos 

e métodos do realizador e que se enquadrava num quadro concetual ainda muito preso 

aos princípios estéticos do naturalismo. A localização da ação no Minho, por parte do 

pintor, e que foi amplamente discutida na época284 dada a omissão da localização por 

parte do escritor, foi assumida por Leitão de Barros e providenciaria o mote para que o 

filme assumisse a vocação de repositório visual do Norte do País tendo por base as 

aguarelas e outros «documentos»285.   

 Este diálogo intermedial não é o único, dado que o realizador optou por incluir um 

conjunto de sequências sobre as vindimas no Alto-Douro Vinhateiro. Aqui, uma das 

fontes identificáveis é o extenso trabalho fotográfico e editorial de Domingos Alvão286, 

reconhecendo-se em muitos dos enquadramentos uma clara inspiração nas suas 

imagens287. A vontade de animar os “documentos” encenados do fotógrafo, num sentido 

de ulterior estilização, completados pela componente sonora, específica do cinema, 

parece ter igualmente impulsionado Leitão de Barros a revisitar alguns dos temas que já 

havia explorado em Maria do Mar e no Notícias Ilustrado, como é o caso da procissão288.   

                                            
283 Cf. Abreu, Maria Lucília (2005). Roque Gameiro. O Homem e a Obra. Lisboa: ACD Editores, pp. 204-
205. 
284 Cf. Navarro, Ana Rita Padeira (1999). Da Personagem Romanesca à Personagem Fílmica: As Pupilas 
do Senhor Reitor. Tese de Doutoramento em Estudos Portugueses, na Especialidade de Literatura 
Portuguesa. Universidade Aberta. Disponível em: 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2496/4/TD_Ana%20Rita.pdf  (Última consulta: 
18.12.2016),p. 148.  
285 Leitão de Barros citado em: Navarro, Ana R. P. [1996]. Era uma vez…As Pupilas do Senhor Reitor.In 
Discursos, 11-12, (1995/96), pp. 213-224. Disponível em: 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/4039/1/Ana%20Rita%20Padeira1.pdf  (Última 
consulta: 18.12.2016), p. 222. 
286 Sobre Alvão veja-se: Figueiredo, Filipe André Cordeiro (2000). Nacionalismo e Pictorialismo na 
Fotografia Portuguesa na 1ª metade do século XX: o caso exemplar de Domingos Alvão. Dissertação de 
Mestrado em História da Arte. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
287 Veja-se: Volume II – Apêndice 12.  
288 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 254. 

https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2496/4/TD_Ana%20Rita.pdf
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/4039/1/Ana%20Rita%20Padeira1.pdf
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 Aqui (PSR02), o realizador pôde ir ainda mais longe, criando a sua própria 

procissão e, com ela, mergulhando nas raízes das práticas tradicionais que documentara 

anteriormente. O seu olhar parece ser novamente ambíguo, assemelhando-se ao pitoresco 

de Roque Gameiro no sentido de sugerir e na tentação de documentar, tendo por base 

observações à luz da distância, leituras indiretas e uma série de referências plásticas 

modernizantes que podemos encontrar nos enquadramentos escolhidos, nomeadamente 

no isolamento dos elementos contra um fundo neutro originando alguma fragmentação 

da ação. A sua procissão recorda, pela imponência dos andores e complexidade do 

conjunto, a que Rino Lupo documentara na Nespereira e integrara em Mulheres da 

Beira289 (MB04), mas, no filme de 1935, aquela é composta por planos que, no seu 

evidente formalismo, visível não só nos enquadramentos mas também nos ângulos 

utilizados, salientam as qualidades plásticas do conjunto e estilizam-nas no sentido 

modernizante que animava a ilustração contemporânea. Contudo, embora a procissão 

concebida por Leitão de Barros possa parecer demasiado aparatosa quando comparada 

com as práticas atuais, não se afasta consideravelmente da procissão autêntica de 1921, 

demonstrando-se a necessidade de análise da distância entre as fontes que informaram 

um ou mais autores e os resultados alcançados290. 

 No nosso entender, o filme serviu ainda para Leitão de Barros dar forma a um 

projeto não concretizado, sobre a vida dos estudantes de Coimbra, o que consegue através 

da alteração do percurso estudantil de Daniel, que, no romance, estudava no Porto291. 

Nesse sentido, o realizador justifica estas opções não só por motivos técnicos, da ordem 

da reconstituição dos ambientes do Porto oitocentista em estúdio, mas também devido à 

«superioridade manifesta de Coimbra, sob ponto de vista pitoresco e até arqueológico»292.  

Uma outra fonte, como vimos, seria o filme de Mauriaud, que o realizador 

visionara e que, como já dissemos, seria integrado num artigo no Notícias Ilustrado, 

                                            
289 Note-se que tal reforça o conhecimento que Leitão de Barros poderia ter do filme de Rino Lupo.  
290 Nesse sentido, não concordamos com a interpretação feita por Afonso Cortez Pinto, segundo o qual o 
exagero da procissão estaria relacionado com a ideologia do Estado Novo. Cf Pinto, Afonso Manuel Freitas 
Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História 
da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 
257. 
291 Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 244. Nota 1015. O filme, intitulado A Balada de Coimbra, seria uma 
alternativa a As Pupilas. 
292 Leitão de Barros citado em: Navarro, Ana R. P. [1996]. Era uma vez…As Pupilas do Senhor Reitor.In 
Discursos, 11-12, (1995/96), pp. 213-224. Disponível em: 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/4039/1/Ana%20Rita%20Padeira1.pdf  (Última 
consulta: 18.12.2016), p. 220.  
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justamente intitulado «As “Pupilas” mudas do Sr. Reitor», no qual a adaptação é 

discutida. À semelhança de Roque Gameiro, também Leitão de Barros fizera recolhas in 

loco, neste caso de músicas populares de Coimbra e do Porto293 para a posterior utilização 

na partitura, a cargo de Frederico de Freitas em colaboração com Afonso Correia leite, 

Cruz e Sousa e Armando Leça que, posteriormente, se distinguiria na etnomusicologia294. 

Os figurinos concebidos por Helena Roque Gameiro, esposa do realizador, nos 

quais, nas palavras deste, «seguimos quási sempre as sugestões de Roque Gameiro»295, 

refletiam igualmente uma vontade de estilização, a partir do afastamento da «localização 

definida, realista e flagrante de qualquer região nitidamente marcada»296. As práticas da 

ilustração seguidas pelo do pai da pintora e sogro do pintor-realizador tinham, assim, e 

uma vez mais, continuidade nas da equipa de produção do filme, o que não nos pode 

surpreender tendo em conta a ideia da pintura contemporânea ministrada por Leitão de 

Barros e Martins Barata no seu manual297. Do mesmo modo, a recolha antropológica 

como metodologia para a criação, por vezes declaradamente inovadora de um ponto de 

vista técnico e estético, forçando, deste modo, a rutura com os valores tradicionais e 

académicos, estava já bem patente na produção de compositores como Béla Bartók, Igor 

Stravinsky ou no trabalho de cenógrafos e coreógrafos dos Bailados Russos nas décadas 

anteriores.  

Uma comparação entre as aguarelas e o filme298 permite porém perceber que a sua 

adaptação não foi a da simples transposição ou da sua utilização em jeito de story-

board299. Se, no que diz respeito à conceção das personagens, é o próprio Leitão de Barros 

quem assume a fonte e as liberdades tomadas, já no que diz respeito a enquadramentos, 

                                            
293 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 255. Nota 1065. 
294 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 255. 
295 Leitão de Barros citado em: Navarro, Ana R. P. [1996]. Era uma vez…As Pupilas do Senhor Reitor.In 
Discursos, 11-12, (1995/96), pp. 213-224. Disponível em: 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/4039/1/Ana%20Rita%20Padeira1.pdf  (Última 
consulta: 18.12.2016), p. 222.  
296 Leitão de Barros citado em: Navarro, Ana R. P. [1996]. Era uma vez…As Pupilas do Senhor Reitor.In 
Discursos, 11-12, (1995/96), pp. 213-224. Disponível em: 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/4039/1/Ana%20Rita%20Padeira1.pdf  (Última 
consulta: 18.12.2016), p. 222. 
297 Veja-se: Infra, p.   
298 Veja-se: Volume II – Apêndice 12.  
299 Veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 252. 
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poucos são aqueles que poderíamos considerar apropriados inequivocamente de Roque 

Gameiro. O mais notório exemplo seria a “cena” da desfolhada (PSR03), cuja 

organização em círculo já se encontrava na aguarela300 e que, em alguns planos, segue 

com mais proximidade o esquema compositivo utilizado pelo pintor, invertendo-o. 

Na maioria dos casos, as aguarelas, à semelhança de outras fontes utilizadas por 

Leitão de Barros, permitem-lhe criar “cenas” em que a montagem desenvolve as 

sugestões colhidas naquelas. A título de exemplo veja-se a “cena” das lavadeiras, 

igualmente ilustrada por uma aguarela de página completa (Figura 11). Roque Gameiro 

estabelece o diálogo entre Pedro e Clara através da composição, aproveitando as linhas 

de fuga e reforçando a oblíqua graças a uma espiral de lavadeiras colocadas sobre as 

pedras do rio. No filme, o grupo de rapazes, trabalhando o campo, nunca se encontra no 

mesmo plano que as raparigas, junto ao rio, como se pode ver no excerto (PSR04), 

estabelecendo-se o diálogo pela troca de olhares, e cantares, por intermédio da montagem. 

 

Figura 11 – Aguarela de Alfredo Roque Gameiro para As Pupilas do Senhor Reitor. Hors-texte da “Edição 
Monumental”.  

                                            
300 Veja-se, a este respeito, uma outra interpretação em: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). 
Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte 
Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa., p. 256. 
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A síntese do espaço é, deste modo, conseguida pela componente cinematográfica 

da imagem e não pela componente fotográfica, transformando a composição estática da 

aguarela numa composição ao longo do tempo. Do mesmo modo, as lavadeiras, dispostas 

em linha na margem do rio, aproximam-se mais das suas homónimas de Gado Bravo 

(GB01), do que das lavadeiras do aguarelista.  

Paralelamente aos figurinos, a verdadeira apropriação das aguarelas dá-se através 

dos cenários, concebidos pelo arquiteto Luís Cristino da Silva301. Importa, porém, 

perceber que estamos, uma vez mais, perante um conjunto de sugestões que são 

potenciadas e recombinadas na construção de um espaço base para a ação: a aldeia 

idealizada302. Contudo, e como se pode ver no final da “cena” das lavadeiras, quando 

Pedro e Clara caminham junto a um carro de bois, o filme apresenta ainda uma série de 

tomadas de vista fora do estúdio, a que se juntam as cenas específicas das vindimas e de 

Coimbra. 

Comecemos pela aldeia concebida por Cristino da Silva, e construída nos estúdios 

da Tobis303, que retém de Roque Gameiro as características então associáveis a uma aldeia 

“tipo” do Norte de Portugal, algo que é muito evidente na imitação do aparelho irregular 

de granito em paredes, bases e cunhais. Tendo por base o Apêndice 12, que estabelece a 

comparação com algumas das fontes utilizadas pelo filme, é possível começar, desde já, 

a fazer algumas associações. Por outro lado, através dos excertos referenciados, é possível 

fazer uma leitura do conjunto. O espaço é composto por uma via estruturante, de desenho 

irregular, baseado nos traçados mais ou menos sinuosos com que Roque Gameiro anima 

as suas composições. No filme, no início da via localiza-se a casa do Reitor, junto a umas 

alminhas. Dobrando o segmento mais apertado da curva, também apropriado de uma 

outra aguarela de Roque Gameiro, chegamos a uma praça onde se encontram as 

habitações das restantes personagens: João Semana, José das Dornas e João da Esquina.  

À semelhança da casa do Reitor, a casa do médico é também de sobrado e com 

entrada lateral, destacando-se pela sua propriedade extensa. João da Esquina, tal como 

nas aguarelas, tem a sua loja no piso térreo, com acesso à habitação do primeiro andar 

                                            
301 Sobre Cristino da Silva veja-se: Fernandes, José Manuel (2015). Três Modernistas. Arquitetura do 
Modernismo em Portugal: uma síntese e alguns autores. Lisboa: INCM. 
302 Sobre a ligação entre a aldeia do filme a valorização das aldeias portuguesa por parte do Estado Novo 
veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 254-256. 
303 São igualmente creditados, como parte da equipa de direção de arte, a Casa Paiva, responsável pelo 
guarda-roupa, e a Casa Olaio, fornecedora do mobiliário. Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – As Pupilas do 
Senhor Reitor e Apêndice 12.  
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através de uma escada interior de madeira. A casa de José das Dornas desenvolve-se para 

lá de uma fachada marcada por um portão central de bandeira gradeada, através do qual 

se acede a um pátio interior que permite a articulação dos espaços. Percebemos que, para 

os exteriores, Cristino da Silva pôde apenas contar com as representações da casa do 

Reitor e de José das Dornas, das quais se afasta pouco, ficando os restantes a cargo da sua 

interpretação dos fragmentos que Roque Gameiro fornecera, percebendo-se que, na casa 

do médico, foram substituídos os elementos mais eruditos da escadaria por uma versão 

vernacular da mesma. A casa do Reitor é quase uma cópia da aguarela correspondente, 

completada, porém, no exterior, com umas alminhas retiradas de outra aguarela. Este 

espaço-síntese é potenciado nos longos travellings da “condenação” de Margarida 

(PSR05), iniciado nas alminhas e caracterizando ironicamente, através da religiosidade, 

as atitudes da aldeia que iriam ter lugar no decorrer da narrativa, e da chegada de Daniel 

(PSR06).  

Continuando a seguir a rua, percebemos que Cristino aproveita uma outra casa de 

uma aguarela, localizada, no filme, nas proximidades da casa do Reitor, 

permitindoanimá-la com figurantes tipificados em atitudes semelhantes às das aguarelas 

(Figuras 12 e 13). Um arco disposto sobre a rua permite a transição para a praça, 

dominada, na maioria dos planos, pela frontaria da casa de José das Dornas. Ambos os 

elementos parecem ter sido retirados da mesma aguarela, contudo, Cristino inverte a 

localização da casa e aumenta consideravelmente o largo que Roque Gameiro sintetizara, 

nele colocando as restantes habitações e a igreja.  

Para os interiores Cristino da Silva dispõe de muito mais informação, criando uma 

nova disposição para os elementos na loja de João da Esquina e fantasiando a sala do 

andar superior. Da casa do médico vemos uma sala, numa quase duplicação do espaço da 

aguarela, suprimindo-se a cobertura de masseira. A casa de José das Dornas é composta 

por dois espaços principais, o pátio, que é um aproveitamento da Quinta das Conchas304, 

e a sala, que aproveita as sugestões de Roque Gameiro. A casa do Reitor resume-se, com 

exceção de breves planos, à sala onde Margarida ensina, dominada pela gelosia cujo efeito 

de modelação da luz e da sombra é claramente aproveitado pela fotografia. As gelosias, 

nos exteriores e, sobretudo, nos interiores, são multiplicadas e utilizadas quase como 

leitmotiv visual para ambientação de algumas cenas, como se pode ver no quarto do antigo 

mestre, que parece resultar do aproveitamento do cenário da casa do Reitor.  

                                            
304 Como se verá no ponto 2.2 do Capítulo 2. Veja-se também: Volume II – Apêndices 12 e 13. 
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Graças a uma cuidada conceção dos interiores, Leitão de Barros pode, neste filme, 

tirar maior partido dos movimentos de câmara, permitindo-nos ler o espaço profílmico. 

Um exemplo é a conversa entre José das Dornas e João da Esquina, com a disposição das 

personagens sugerida, uma vez mais, pelas aguarelas e revelando uma hábil utilização das 

leituras simbólicas dos planos em picado e em contrapicado que pontua todo o filme.  

Contudo, e ao contrário do que veremos em A Canção de Lisboa, nestes interiores 

predominam as panorâmicas, mesmo que de locais pouco comuns como o teto, 

reservando-se os travellings para o exterior. 

Um dos melhores exemplos de aproveitamento do espaço exterior é a já referida 

“cena” em que Margarida e o Reitor saem de casa perante os olhares acusadores das 

vizinhas (PSR05). Leitão de Barros tira completo partido das potencialidades do 

Figura 13 – Fotograma digital extraído do filme As 
Pupilas do Senhor Reitor. 

Figura 13 - Aguarela de Alfredo Roque 
Gameiro para As Pupilas do Senhor Reitor. 

Hors-texte da “Edição Monumental”.  

Figura 14 – Fotogramas digitais extraídos de planos não sequenciais do filme As Pupilas do Senhor 
Reitor. 
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travelling, desenvolvendo a cena apenas com uma música de fundo que prepara o 

ambiente e dita o ritmo da marcha. A câmara demora-se no espaço, aproveitando a 

profundidade de campo e permitindo ver as atitudes nas costas das personagens 

principais. Graças à montagem, o movimento é interrompido por um expressivo plano 

aproximado, em contrapicado, de uma das mães das crianças. A conceção da montagem 

“duplica” a que já fora utilizada para a chegada de Daniel à aldeia (PSR06), o qual fora a 

causa da desgraça de Margarida. Na chegada de Daniel, o movimento é interrompido por 

um grande plano de uma velha mulher fiando que recorda, pela expressividade plástica 

do rosto, enquadramento e características da fotografia, as camponesas de A Severa305 

(AS01 e Figura 14). Estão aqui bem visíveis as possíveis referências estéticas 

cinematográficas de Leitão de Barros, com os enquadramentos das mães das crianças a 

recordarem, uma vez mais, o cinema soviético. Por oposição, e estabelecendo um diálogo 

estético, os grandes planos do rosto de Margarida, como que nimbada pelo arco da casa 

de José das Dornas, e com uma focagem mais suave, aproxima-se da expressividade 

germânica, mais introspetiva e reveladora do universo interior das personagens, que terá 

o seu corolário no dramática alocução do Reitor. Leitão de Barros demonstra aqui uma 

conceção da imagem em movimento que vai para lá da mera apropriação formal das suas 

múltiplas referências para nos revelar um conhecimento dos seus princípios de orientação 

estética. 

 

Outros diálogos intermediais 

 

 Como vimos, a imagem em movimento estabelece com os outros meios um 

conjunto de diálogos que se encontram, na maioria dos casos, ainda por explorar. Em 

linhas gerais, e no caso dos meios bidimensionais como o desenho, a pintura ou a 

fotografia, podemos dividir estes pontos de contacto em quatro linhas de abordagem 

principais, tendo em conta a relação específica com a obra: a presença da obra, ou de uma 

sua reprodução, no espaço profílmico, como em Camões… ; a obra enquanto tema ou 

pretexto para uma narrativa; a obra enquanto fonte para uma imagem, através de uma 

citação direta; a obra enquanto possível fonte para a criação de uma imagem, através da 

apropriação dos seus princípios compositivos mas sem a sua referenciação concreta, 

                                            
305 Note-se que Salazar Dinis, responsável pela fotografia de A Severa foi assistente de Heinrich Gärtner 
neste filme. 
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como vimos no caso da “cena” das lavadeiras. Exploraremos um pouco mais estes 

diálogos através de alguns filmes exteriores ao corpus deste trabalho. 

 No que diz respeito à presença da obra no espaço profílmico, tal prende-se, 

sobretudo, com questões de criação de ambientes, sendo aqui especialmente relevante, 

como vimos, o contributo do setor da direção de arte. Um caso peculiar seria, em 1931, o 

filme Nua306, realizado por Maurice Mariaud e fotografado por Laumann, e no qual 

Eduardo Malta, pintor da geração dos «Independentes», interpretava um pintor cuja 

obsessão por uma mulher alteraria o seu destino. Tendo o filme desaparecido, baseamo-

nos nas descrições de Félix Ribeiro307 e nas fotografias por ele publicadas. O quadro, 

pintado pelo próprio Malta, representava a atriz Saur Ben Hafid, estabelecendo, no espaço 

profílmico, um diálogo com a modelo como se pode ver na Figura 15. Misturando 

elementos de ambas as gerações, Nua é uma obra que se enquadra nas duas primeiras 

linhas de abordagem acima apresentadas, não podendo ser determinadas outras relações 

entre a pintura e as imagens do filme.  

 O mesmo Mauriaud, em 1923, havia já rodado O Fado308, com fotografia 

atribuível a Artur Costa de Macedo e com Henrique Alegria e Alberto Castro Neves, autor 

do argumento de Nua, na direção artística. O filme fora buscar o seu tema a uma peça 

homónima de Bento Mântua escrita em 1915, a qual fora, por sua vez, inspirada na pintura 

de José Malhoa de 1910309. 

 

Figura 15 – Imagem proveniente do filme Nua.  

                                            
306 Veja-se: CINEPT – Cinema Português. Nua. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2137/Nua (Última consulta: 19.12.2016).  
307 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, pp. 297-299. 
308 CINEPT – Cinema Português. O Fado (1923). Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2691/O+Fado (Última consulta: 19.12.2016). 
309 Sobre o filme veja-se também: Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do 
Cinema Português 1896-1949. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, pp. 196-200. O óleo sobre tela de Malhoa 
pertente à coleção o Museu da Cidade. 

http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2137/Nua
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2691/O+Fado
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 O culminar do filme seria a recriação, em jeito de tableau vivant da pintura de 

Malhoa, tal como aludia a publicidade, «Rigoosissima mise-en-scene Film typico e 

genuinamente portuguez inspirado no celebre quadro do grande pintor Malhoa»310, e o 

próprio entretítulo que precedia o plano311. O enquadramento reproduz vagamente a 

composição, tomando as personagens do filme o lugar das figuras do quadro, com 

indumentária igualmente baseada na tela de Malhoa, seguindo-se, pelo excerto que do 

filme conhecemos, um conjunto de planos com as personagens isoladas (Figura 16). Aqui, 

a obra é pretexto para uma narrativa e é concretamente referenciada também como fonte 

da imagem que a cita, estabelecendo-se um complexo diálogo intermedial que se alimenta 

da cultura visual do público.  

Não seria, porém, a última vez que a pintura de Malhoa se tornaria fonte para um 

filme. Em 1947, Augusto Fraga realizava a curta-metragem Fado Malhôa312, com Amália 

Rodrigues e o diálogo intermedial intensifica-se. Destinado a ilustrar visualmente o Fado 

Malhoa, com letra de José Galhardo e com música de Frederico Valério, o filme era, deste 

modo, um conjunto de imagens baseadas no comentário textual de uma pintura, incluindo 

a sua descrição e leitura enquanto exemplo de pintura nacional313.  

 

                                            
310 Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 200. 
311 Tivemos apenas acesso a este excerto do filme integrado num documentário não identificado: Ubicinema 
(14.10.2012). O Fado. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GRHWTLpsyrc  (Última 
consulta: 19.12.2016). 
312 Veja-se: CINEPT – Cinema Português. Fado-Malhoa. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/6429/Fado+-+Malhoa  (Última consulta: 19.12.2016). O filme pode ser 
visto em: Cinemateca Digital. Fado “Malhoa”. Disponível em: http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-
Digital/Ficha.aspx?obraid=2449&type=Video (Última consulta: 19.12.2016). 
313 Transcrição da letra: Alguém que Deus já lá tem/Pintor consagrado, que foi bem grande/E nos fez já ser 
do passado,/Pintou numa tela com arte e com vida/A trova mais bela da terra mais querida.//Subiu a um 
quarto que viu à luz do petróleo/E fez o mais português dos quadros a óleo/Um Zé de Samarra com a amante 
a seu lado/Com os dedos agarra e percorre a guitarra/E ali vê-se o fado.//Dali vos digo que ouvi a voz que 
se esmera/Dançando o Faia banal cantando a Severa//Aquilo é bairrista, aquilo é Lisboa/Aquilo é fadista, 
aquilo é de artista/Aquilo é Malhoa. 

Figura 16 – O Fado (1910), óleo sobre tela de José Malhoa e fotogramas digitais extraídos do filme O 
Fado (1923), realizado por Mauriaud e do filme Fado Malhôa (1947), realizado por Augusto Fraga. 

https://www.youtube.com/watch?v=GRHWTLpsyrc
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/6429/Fado+-+Malhoa
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=2449&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=2449&type=Video
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Para o conseguir, Augusto Fraga recupera O Fado de Malhoa e, pelo olhar de 

Amália Rodrigues, ao aproximar-se do quadro, transforma-o em tableau vivant e, desta 

vez, em plano subjetivo que nos permite entrar no pensamento da fadista. É notório que, 

a aproximação ao quadro se faz, progressivamente, e em montagem paralela com a figura 

de convite da fadista a qual, transposta para o quadro, nos permite, por afastamento da 

câmara, entrar na totalidade da composição. Muito mais cuidado do ponto de vista da 

direção artística, não creditada, o filme de Augusto Fraga permite ainda uma maior 

exploração do espaço profílmico e, consequentemente, do espaço pictórico de Malhoa, 

bem como empresta, sem outra narrativa que não a sugerida pela pintura, uma interação 

às personagens. Por fim, regressamos ao espaço expositivo, pelo mesmo processo pelo 

qual havíamos entrado no espaço pictórico, sendo o último plano, novamente, o da pintura 

com a sua moldura, naquele que foi um curioso ensaio de alguns dos caminhos que 

alimentariam o filme promocional e, mais tarde, o videoclip.     

 A última linha de abordagem, muito mais difícil de identificar pela falta de 

referências concretas, tem por base, sobretudo, uma leitura das imagens informadas pelo 

seu enquadramento na cultura visual e nos procedimentos incorporados na construção 

daquelas, independentemente do seu suporte. Como exemplo, voltemos aos planos da 

procissão que Rino Lupo e Costa de Macedo filmaram na Nespereira, em 1921, e que 

seriam integrados em Mulheres da Beira (MB04). A colocação da câmara num ponto 

mais elevado e junto a uma inflexão no caminho percorrido pela procissão permite ao 

operador captar o dinamismo da mesma e providenciar uma melhor descrição do seu 

aparato visual. Esta estratégia compositiva, que se destina a potenciar o movimento no 

espaço profílmico no caso do cinema, é semelhante à utilização da composição em espiral 

na pintura, que podemos encontrar como dispositivo base para o tratamento do mesmo 

tema em A Procissão de Auguste Roquemont314, como se pode ver na figura 17. 

                                            
314 A pintura integra a coleção permanente do Museu Nacional de Soares dos Reis. 



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

110 
 

 

Figura 17 – A Procissão (1832-39) óleo sobre tela de Auguste Roquemont. 

  Imagens como estas não se afastam sobremaneira de uma tradição de pintura que, 

contaminando com o tardo-romantismo as novidades técnicas iniciadas com a pintura ao 

ar livre do século anterior, se havia instalado firmemente na cultura visual do público que 

recebia o cinema.  

 A relação com a pintura pode também ser encontrada na receção do cinema. A 

título de exemplo, o filme Lisboa, Crónica Anedótica, ao qual voltaremos, é publicitado, 

num anúncio proveniente do Tivoli, como tendo na realização o «pintor Leitão de 

Barros»315. A Severa é descrito como uma «sucessão de quadros»316 e, se em tal 

afirmação poderá ficar a dúvida sobre uma possível referência a enquadramentos, já o 

mesmo não se poderá dizer da legenda de uma fotografia publicada pelo Diário de 

Notícias a propósito de As Pupilas do Senhor Reitor (VII – Figura 22): «Um lindo quadro 

campesino do filme de Leitão de Barros». 

 O filme de 1935 conseguia, nas palavras de um crítico do Diário de Lisboa:  

 

«reunir algumas virtudes invulgares: unidade, interesse, pitoresco, variedade, emoção, 

naturalismo. E tudo numa medida engenhosa. A visão plástica do realizador, de sentido 

                                            
315 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 264. 
316 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 290. 
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expressivo dos valores formais, predomina nalgumas cenas sobre o sentido rítmico das 

imagens.»317 

 

Salientava-se assim uma construção plástica da imagem, em detrimento das 

qualidades rítmicas da imagem em movimento. Também o Diário de Lisboa dizia que 

«por vezes nem parece um filme, mas uma exposição de lindas aguarelas»318. Em 1938, 

Artur Portela referia o filme Aldeia da Roupa Branca como «um admirável fresco da vida 

rústica, tal qual de realidade»319 e, já na década seguinte, António Ferro, referindo-se a 

Camões de Leitão de Barros, dizia que o filme era: 

 

 «uma grande obra, um grande fresco cinematográfico que honra não só o cinema nacional 

como constitui padrão da sensibilidade portuguesa, marco da sua epopeia, tapeçaria movediça da 

sua glória»320 

 

Evidência semelhante oferecem algumas das legendas de Nazaré, praia de 

pescadores: «Da “Ponta do Milagre”, a grande perspectiva…», «… é como um largo 

presépio branco até ao mar…», «De manhãzinha, as ruas, são painéis medievais… » ou 

«Ha silhuetas que lembram figuras fenicias…». Recorde-se ainda o que o próprio Leitão 

de Barros afirmava: «Faço filmes para pendurar.»321. Do mesmo modo, no caso do filme 

A Revolução de Maio322, os pseudónimos adotados por António Ferro e António Lopes 

Ribeiro enquanto argumentistas foram também dois pintores dos séculos XV e XVI: Jorge 

Afonso e Baltazar Fernandes323.  

Através desta amostragem, pese embora a sua recolha não exaustiva, levanta-se a 

hipótese de uma cultura visual que não só recebe como também concebe a imagem em 

movimento ainda com muitas das ferramentas concetuais com que se relaciona com as 

                                            
317 Citado em Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-
1949. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 344. 
318 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 253. 
319 Citado em Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-
1949. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 398. 
320 Citado em Ramos, Jorge Leitão (2012). Dicionário do Cinema Português. 1895-1961. Lisboa: Caminho, 
p. 67. 
321 Citado em Pina, Luís (1986). História do Cinema Português. Lisboa: Publicações Europa-América, p. 
40.  
322 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – A Revolução de Maio. 
323 Cf. Torgal, Luís Reis (2015). A Revolução de Maio. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.) (2014). O 
Cinema Português Através dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p.45.  
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artes plásticas e que, se despertara já para as suas especificidades técnicas, ainda a filiaria 

nas correntes estéticas com que concebia a pintura. 

Em 1933, na 3ª edição de Elementos da História da Arte, Leitão de Barros e 

Martins Barata transpareciam um entendimento da pintura contemporânea ainda preso 

aos padrões estéticos da viragem do século: 

 

«Depois de Silva Pôrto, mestre admirável da nossa luz e dos aspectos da nossa terra, com 

Columbano, o retratista maravilhoso de tantas fisionomias e o pintor máximo das «naturezas 

mortas», do qual publicamos a sua obra prima «A luva cinzenta», com Constantino Fernandes, 

cujo tríptico «O marinheiro» se encontra no Museu de Arte Contemporânea e Alves Cardoso, autor 

do «Viático» e de tantas obras de um regionalismo são e vigoroso, - e isto só para citar os maiores 

na pintura a óleo – a pintura portuguesa contemporânea pode dizer-se que está num grau de 

elevação notável.»324. 

 

É necessário, porém, ter em conta o propósito didático da obra e a restante 

produção dos seus autores para melhor se poder conhecer a sua linha de pensamento325, 

em todo o caso, o texto e as ilustrações fornecem-nos algumas bases para algumas das 

possíveis referências visuais do nosso corpus.  

Do mesmo modo, também a fotografia326 e as artes gráficas permitem traçar um 

ainda mais amplo panorama de referências a que não serão estranhas outras práticas de 

apropriação de imagens, como no caso da azulejaria327, contribuindo, deste modo, para a 

transmissão das mesmas e para a criação de um universo visual recorrente. 

Paralelamente, já que o filme de Leitão de Barros providenciou as imagens que 

ilustravam a edição de 1935 do romance, prefaciada pelo realizador, que refletia sobre os 

princípios que nortearam a adaptação, podemos falar de uma inversão do diálogo 

intermedial. Trata-se igualmente de um campo que carece de exploração para 

compreendermos o lugar destes filmes na cultura visual coeva, sendo também lugar de 

atuação dos colaboradores do universo das artes plásticas.  

                                            
324 Barros, Leitão e Barata, Martins (1931). Elementos de História da Arte para uso da 4ª e 5ª Classes dos 
Liceus. Lisboa: Edições Paulo Guedes, p. 237. 
325 Veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 250-252. 
326 Veja-se: Borges, José Pedro de Aboim (2013). Marques de Abreu: a fotografia e a edição fotográfica 
na defesa do património cultural. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.  
327 Veja-se a este respeito: Calderón, José Luís Mingote (2015). Da fotografia ao azulejo. Lisboa: INCM  
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 No caso de As Pupilas do Senhor Reitor, o cartaz, a cores, é da autoria de Fred 

Kradofler, artista multifacetado de origem suíça que contribuiu determinantemente para 

a modernização das linguagens gráficas em Portugal328 (VII – Figura 23). Com a 

flexibilidade que o caracterizava, Kradolfer utiliza a oblíqua para dividir e orientar a sua 

composição horizontal em duas metades, dinamizando a relação das figuras com a 

orientação ortogonal do texto. Dominando a composição vemos dois retratos estilizados 

de Margarida e de Clara, segurando um livro e envergando trajes que recordam os do 

filme, tendo como pano de fundo um cunhal com o aparelho, a cinzento, bem marcado. 

Ao fundo, à direita, um caminho curvo conduz-nos a um povoado resumido em 

geometrizações e animado por um jogo de claro-escuro que se prolonga na gradação 

progressiva do fundo. A utilização de uma paleta não naturalista na aldeia potencia o seu 

sabor modernizante, afastando-o da conceção mais tradicional das figuras e aproximando-

a, no diálogo da linha e da mancha, dos cartazes de A Canção de Lisboa concebidos, dois 

anos antes, por Almada Negreiros (VII – Figuras 24 e 25).  

 Contudo, nos cartazes de Almada, de orientação vertical, a geometrização é mais 

evidente na conceção de todo o conjunto. Começando pelo cartaz que tem a figura de 

Vasco329, a presença da guitarra esquematizada aos pés do estudante, servindo de cartela 

a uma abreviada ficha técnica, e conjugada com os copos e a garrafa em perspetiva, 

transporta-nos para a fragmentação dos elementos numa possível alusão ao cubismo. No 

cartaz dominado pela figura de Alice, Almada utiliza linhas mais delicadas, exacerbando 

a tensão entre a profundidade do espaço pictórico e a superfície plana, através do 

manequim e do ramo, tratado como um padrão.  

 Passando agora para o filme, sabemos que Almada Negreiros desenhou 

igualmente os cartões com os créditos do filme de Cottinelli Telmo330, no qual a letra de 

forma e a manuscrita é combinada de forma muito semelhante ao que era habitual nos 

trabalhos gráficos coevos. As figuras, que aludem livremente a imagens do filme, são 

conseguidas pelo jogo de cheios e vazios em relação ao fundo. Apresentando uma das 

poucas sequências de animação do cinema português de então, o filme começa, deste 

                                            
328 Sobre Kradolfer ver: Henriques, Ana Rita Luís (2011). Fred Kradolfer. 1903-1968. Designer gráfico 
influenciador e influenciado. Dissertação de Mestrado em Arquitetura. Faculdade de Arquitetura de Lisboa. 
329 Michael Colvin interpreta-o como uma resposta “modernizante” ao cartaz de A Severa. Veja-se: Colvin, 
Michael (2016). Fado and the Urban Poor in Portuguese Cinema of the 1930s and 1940s. Woodbridge: 
Tamesis. 
330 Cf. Vasconcelos, António-Pedro (2015). Cottinelli Telmo um génio brincalhão. In Carvalho, Margarida 
Kol de; Cameira, Maria Cecília; Martins, João Paulo (coord.). Cottinelli Telmo. Os arquitectos são poetas 
também. Lisboa: EGEAC, EM, p. 75. 
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modo, por se fazer anunciar com uma estética modernizante que o público reconheceria 

da publicidade e das artes gráficas331. O filme de Leitão de Barros continua esta linha de 

estilização modernizante, apresentando o título, com igual diálogo da letra de forma e da 

letra manuscrita, enquadrado por desenhos que recordam a composição do cartaz de 

Kradolfer. Ao contrário da sequência inicial de Almada, constituída apenas por cartões, 

são aqui utilizados outros planos, como o da abertura da «edição monumental» ou alguns 

planos do filme para apresentar as personagens, em prática extensamente continuada. Os 

cartões são retomados para apresentar a equipa té, em novo diálogo intermedial. O 

desenho da letra e das figuras, bem como as composições, orientadas por oblíquas, 

recordam as composições de Fred Kradolfer e o trabalho do mesmo no cartaz do filme, 

pelo que, avançamos como hipótese a sua autoria, seguindo o exemplo de Almada em A 

Canção de Lisboa. 

 Ainda no filme de 1933, e como se pode ver no Apêndice 14332, alguns dos planos 

apresentam consideráveis semelhanças com as composições insistentemente trabalhadas 

por Carlos Botelho a partir da década de 30. Note-se que, como veremos no ponto 

seguinte, o pintor fora assistente de realização de Cottinelli Telmo, e nesse sentido, à falta 

de mais elementos, percebemos que o diálogo com a pintura apresenta também reflexos 

para lá do contexto de produção cinematográfico, amplificando a sua fortuna crítica e 

criando novos caminhos para a proliferação das suas imagens.  

 

As arquiteturas e a cidade 

 

 Como vimos, a colaboração de Cristino da Silva foi determinante para a conceção 

do filme As Pupilas do Senhor Reitor de Leitão de Barros. A análise das aguarelas de 

Roque Gameiro e os mecanismos de transposição dos seus elementos para o espaço real 

estabelecem, no plano da efemeridade registada que é a direção de arte, uma curiosa 

relação com a prática arquitetónica coeva.  

Cristino da Silva, desenvolvendo projetos dentro de uma linha de modernismo ao 

longo das décadas de 20 e 30, assumiria, na década seguinte, uma via mais classicizante 

e próxima dos revivalismos. O diálogo com Roque Gameiro, que antecede esta fase no 

                                            
331 As primeiras imagens são, na realidade, um estilizado conjunto de quinas e o nome da Tobis Portuguesa 
que, assemelhando-se aos que animam o edificado de gosto Art Déco, poderiam ser fotografias do estúdio 
projetado pelo realizador.  
332 Veja-se: Volume II – Apêndice 14. 
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plano da edificação, era, em certa medida, a expansão para o contexto das arquiteturas do 

cinema da questão da «Casa Portuguesa» quer no plano prático, quer no plano teórico. 

Tal devia-se, no plano prático, ao formulário adotado e à mimetização dos elementos e 

das soluções em arquiteturas de revestimento que perdiam, na maioria dos casos, o seu 

valor estrutural e cultural, algo que não diferia da superficialidade com que eram 

utilizados na “sistematização” dos diversos «estilos portugueses». No plano do teórico, 

além do contexto cultural e da amizade que unia Roque Gameiro a Raúl Lino333, 

estávamos perante a prática, por vezes partilhada, de similares metodologias e 

procedimentos de inquérito à arquitetura vernacular para a procura de um sentido nacional 

e para a produção de sínteses com propósitos diversos.  

Assim, e paralelamente às ações do Estado Novo, o cinema alarga o campo de 

discussão, para lá do alcance da imprensa ilustrada e da própria arquitetura, das questões 

ainda oitocentistas da procura de uma arquitetura nacional. A imagem em movimento 

torna-se, em filmes como As Pupilas do Senhor Reitor ou Aldeia da Roupa Branca, com 

as suas aldeias tipificadas, suporte para a sedimentação de conceções da arquitetura 

vernacular e para a sua difusão através de um meio que não só as povoa de vida, como 

também lhes confere um sentido de leitura junto do público e no seio da cultura visual. É 

igualmente notório que, poucos anos antes, em 1931, Leitão de Barros e Martins Barata, 

num breve olhar panorâmico sobre a arquitetura do seu tempo, escrevessem: 

«Modernamente na nossa arquitectura apenas uma corrente nova nos parece dever vingar: 

é a da campanha da casa portuguesa.»334 Como exemplos, em nota de rodapé, 

apresentam: 

 

«São notáveis as casas de José Relvas (Solar dos Patudos) [da autoria de Raúl Lino], a 

vivenda de Roque Gameiro na Amadora [da autoria do pintor e com acrescento de Raúl Lino], a 

casa Lino em Cascais, etc. Como tipos de arquitecturas não regional portuguesa, mas apenas de 

«sugestão nacional», são encantadores os jardins-escolas João de Deus, do Sr. Raúl Lino, e 

edificados em Lisboa, Coimbra, Alcobaça, etc.»335. 

 

Como veremos nos capítulos seguintes, nos terrenos da Tobis, não eram apenas 

as aldeias que se construíam. Também os pequenos espaços da cidade nascem nos 

                                            
333 Veja-se: Abreu, Maria Lucília (2005). Roque Gameiro. O Homem e a Obra. Lisboa: ACD Editores. 
334 Barros, Leitão e Barata, Martins (1931). Elementos de História da Arte para uso da 4ª e 5ª Classes dos 
Liceus. Lisboa: Edições Paulo Guedes, p. 202. 
335 Barros, Leitão e Barata, Martins (1931). Elementos de História da Arte para uso da 4ª e 5ª Classes dos 
Liceus. Lisboa: Edições Paulo Guedes, p. 202. Nota 1. 
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estúdios, como se pode ver no Apêndice 13336. Tendo por base a documentação 

fotográfica, percebemos que as primeiras construções mascaravam apenas os edifícios da 

Quinta das Conchas, transformando o espaço num pequeno largo para A Canção de 

Lisboa337.  

Graças a alguns acrescentos, os cenários foram reaproveitados para A Revolução 

de Maio. Já na década de 40, na produção de O Pátio das Cantigas338, todo o espaço do 

pátio foi construído (VII – Figura 26), embora fiquem por esclarecer possíveis 

aproveitamentos de cenários anteriores. Nos estúdios é revisitado um edificado corrente, 

assente em técnicas tradicionais e tido como característico da cidade, mimetizado em 

revestimentos sumários e materiais perecíveis e industriais. A criação destas arquiteturas 

efémeras, imaginadas por arquitetos como Cottinelli Telmo ou pintores como António 

Soares, bem como a sua receção junto do público, constituem um outro capítulo do 

diálogo entre o cinema e a arquitetura que carece ainda de exploração.    

 

A cidade selecionada 
 

 À semelhança da aldeia de Roque Gameiro e de Cristino da Silva, as cidades do 

cinema são compostas por fragmentos de exteriores e interiores, misturando localizações 

reais e construções de estúdio num constante exercício daquilo que Lev Kuleshov definira 

como geografia criativa339 e que era, na prática, um dos pilares da narrativa 

cinematográfica. 

 A presença da Lisboa verdadeira no cinema das décadas de 30 e 40, para lá do 

estúdio, foi já discutida por alguns investigadores340, contudo, é importante atentar no 

papel da seleção feita pelo realizador e pela sua equipa e na forma como, no contexto de 

cada produção, a cidade e as suas arquiteturas se reinventam de acordo com os seus 

intentos.  

                                            
336 Veja-se: Volume II – Apêndice 13. 
337 Como se verá no ponto seguinte. 
338 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – O Pátio das Cantigas. 
339 Cf. Jacobs, S. (2007). The Wrong House: Architecture of Alfred Hitchcock. Rotterdam: 010 Publishers, 
p. 47. 
340 Veja-se: Cortez-Pinto, Afonso (2011). Onde Está Lisboa no Cinema Português? In Avanca Cinema – 
Conferência Internacional Arte Tecnologia Comunicação 2011. Avanca: Edições Cine-Clube de Avanca. 
Veja-se também:  Baptista, Tiago (2005). Na minha cidade não acontece nada. Lisboa no cinema (anos 
vinte – cinema novo) In Ler História, n.º 48, pp. 167-184. Veja-se ainda: Silva, Manuel Costa (1994).Lisboa 
a 24 Imagens. Lisboa: Caminho. 
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 Um exemplo é o filme Maria Papoila, no qual a Lisboa concebida por Leitão de 

Barros é composta maioritariamente por fragmentos da cidade moderna, procurando 

ilustrar, através da imagem em movimento, as impressões de uma jovem vinda da 

província, efeito acrescido pela identificação dos espectadores lisboetas com a cidade 

cinematográfica341. Estes aspetos são igualmente salientados pela publicidade do filme 

que confere alguns qualificativos aos espaços do filme, permitindo-nos percecionar o 

olhar coevo (VII – Figura 27). Da Lisboa dos cafés ao novo bairro da Alameda Dom 

Afonso Henriques, pontuado pela diversão na Praça da Figueira, da «Lisboa pitoresca!», 

ou na cidade domingueira, a ação passa para o Estoril. Aqui, a praia social, com os seus 

eventos, a sua elegância e a sua decadência, é composta apenas por arquiteturas de um 

modernismo sofisticado pontuado por «interiores elegantes».  

 Atente-se na «Pensão Lisbonense», quer no “prédio de rendimento” na Alameda, 

de cobertura plana, beneficiando da expressividade do gaveto e de uma plástica decorativa 

de sabor Art Déco, assumido de forma aparentemente mais superficial que estrutural, quer 

na sucursal no Estoril, ocupando uma moradia de betão, de linhas assumidamente 

modernistas, pela via mais radical e despojada.  

Os interiores, concebidos por Fausto de Albuquerque, prolongam esta imagem de 

modernidade no desenho da escada e dos elementos de serralharia artística, bem como na 

cozinha amplamente iluminada e repleta de máquinas da Pensão Lisbonense, no 

pavimento e decoração da sucursal no Estoril, ou na elegância das salas do casino.  

Exemplar é a sequência do Instituto Superior Técnico quando a cidade diurna se 

revela, pela primeira vez, em todo o seu aparato (MP04). A fotografia342 assegura um 

expressivo tratamento da escala monumental do edifício, com projeto de Porfírio Pardal 

Monteiro343 e inaugurado em 1935344, graças à tomada das vistas a partir de uma grande 

distância. Através da montagem o efeito da escala é potenciado pela articulação destes 

                                            
341 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 269-270. 
342 A equipa era constituída pelo alemão Isy Goldberger, Manuel Luís Vieira e Octávio Bobone. 
343 Arquiteto da geração dos “Independentes” e amigo de Cottinelli Telmo, sendo muito dos seus projetos 
referenciados em O Notícias Ilustrado. Veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal 
(1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Veja-se ainda: Carvalho, 
Margarida Kol de; Cameira, Maria Cecília; Martins, João Paulo (coord.) (2015). Cottinelli Telmo. Os 
arquitectos são poetas também. Lisboa: EGEAC, EM.. 
344 Veja-se: Sistema de Informação para o Património Arquitectónico. Instituto Superior Técnico. 
Disponível em: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3162  (Última consulta: 
19.12.2016). 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3162
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planos com outros tomados ao longo do percurso de Maria Papoila, prolongando-o no 

tempo.  

O Instituto Superior Técnico é neste filme uma alegoria de modernidade e de 

urbanidade, sinédoque da cidade vista pelo campo. Neste sentido, compare-se uma 

sequência semelhante no filme A Revolução de Maio (RM01), realizado quase 

simultaneamente por António Lopes Ribeiro, e que contava com uma equipa 

semelhante345. Aqui os propósitos são já diferentes dado que o filme, encomendado pelo 

Secretariado da Propaganda Nacional, procurava utilizar as obras promovidas pelo Estado 

Novo para conversão paulatina do dissidente346.  

Recorrendo ao mesmo operador principal, Isy Goldberger, Leitão de Barros e 

Lopes Ribeiro criam imagens que, embora partilhando alguns recursos, como as tomadas 

de vista a uma grande distância de modo a exacerbar a escala do edifício, são, todavia, 

distintas. Em Leitão de Barros, e logo desde o primeiro plano, da monumentalidade do 

edifício é reforçada a escala pela imensidão da escadaria e o demorado percurso de Maria 

Papoila. Da fachada principal vemos apenas fragmentos ao contrário do que acontece em 

A Revolução de Maio. Aqui, o edifício é revelado progressivamente, começando pela sua 

identificação, seguindo-se uma monumentalidade que é libertada em toda a sua 

componente retórica e cenográfica, exacerbando-se a simetria e estabelecendo-se um 

diálogo entre o edifício e a personagem. Note-se que é, a partir do edifício que vemos a 

verdadeira dimensão do indivíduo, esmagado assim pela obra do Estado que o contempla, 

através de planos ainda mais afastados que os utilizados no filme de Leitão de Barros. 

                                            
345 Como se pode ver nas respetivas fichas. Veja-se: Volume II – Apêndice 1. 
346 Sobre o filme, veja-se:. Torgal, Luís Reis (2015). A Revolução de Maio. In Ferreira, Carolin Overhoff 
(org.) (2014). O Cinema Português Através dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, pp. 43-50. Ver ainda: Sá, 
Sérgio M. L. C. B. (2013). Triunfos e Contradições da Vontade. Para uma Releitura de Lopes Ribeiro e 
Leitão de Barros no Contexto do Cinema de Propaganda. Tese de Doutoramento em Estudos Artísticos – 
Estudos do Cinema e Audiovisual. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/10451/9191.  (Última consulta: 19.12.2016), pp. 330-352. 

Figura 19 – Fotograma digital extraído do 
filme A Revolução de Maio. 

Figura 19 – Fotograma digital extraído do filme 
Maria Papoila. 

http://hdl.handle.net/10451/9191


IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

119 
 

Para lá dos propósitos diferenciados, a seleção de aspetos da cidade e o seu 

prolongamento nos interiores de estúdio permitia a criação de um novo espaço que, para 

o olhar desprevenido, atuava como totalizante, reduzindo a cidade real à cidade 

cinematográfica, constituída não só pelos locais selecionados, mas também pelo seu 

tratamento fotográfico e cinematográfico. Tal é evidente quando comparamos os planos 

da área urbana em ambos os filmes (Figuras 18 e19). Assim, e nas costas da personagem 

de A Revolução de Maio, vendo-se a Alameda D. Afonso Henriques (VII – Figura 28), é 

notória a incipiente ocupação do local, o qual parece um bairro plenamente desenvolvido 

graças aos enquadramentos mais fechados de Leitão de Barros, que opta por filmar apenas 

a Avenida Rovisco Pais, já bastante ocupada, no gaveto da qual se encontra a «Pensão 

Lisbonense» (VII – Figura 29), possivelmente filmada dos prédios vizinhos para criar o 

efeito de escala.  

O motivo da «sopeira e do magala», que é a base de Maria Papoila, havia sido já 

explorado pelo realizador em Lisboa, Crónica Anedótica (LC01). Aqui, e como já 

referimos, a sua visão de cronista utiliza os espaços como pretextos e ambientes para o 

desenvolvimento dos seus episódios anedóticos347. A complexa receção do filme derivou 

também das seleções que o realizador fez da cidade, mostrando pouco da «Lisboa 

moderna» que alguns setores do público pretendiam ver348. Desta Lisboa fica-se pelos 

«magníficos e modernos Liceus» (LC02), em possível referência à sua carreira como 

professor, detendo-se mais nos estudantes e nas instituições que nas arquiteturas, não nos 

mostrando igualmente imagens dos prédios de rendimento construídos nas duas primeiras 

décadas do século349. Contudo, deles também não teria o realizador muito boa opinião, 

escrevendo, juntamente com Martins Barata, em 1931: 

 

«Com o alargamento da cidade para as avenidas novas muitos prédios monumentais de 

construção recente se têm erguido, mas nem o seu estilo por pouco original marcará, nem o valor 

                                            
347 Veja-se igualmente o ponto seguinte. 
348 Cf. Baptista, Tiago (2009). Documentário, modernismo e revista em Lisboa, Crónica Anedótica.  DOC 
On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, nº. 6, Agosto 2009, pp. 109-127. Disponível em 
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf 
(Última consulta: 18.12.2016), p. 115.  
349 Baseamo-nos quer na cópia que conhecemos, quer nas descrições presentes na bibliografia. Veja-se: 
Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. Tese 
de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 197-201. 

https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
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estético dessas edificações, as mais delas vagas cópias de obras francesas, alemãs ou italianas, 

merecem referências especiais.»350  

 

Não podemos igualmente estranhar a ausência da Lisboa “modernista”, que 

encontramos em Maria Papoila, dado que, em 1930, e embora já em construção, a 

maioria dos edifícios mais significativos, embora já projetados, estaria ainda por 

concluir351. Questionamos, deste modo, qual a consciência que, da sua nova feição 

modernista, a cidade teria já em 1930, e de que maneira os lisboetas conseguiriam 

identificar como suas as imagens do novo edificado. 

 

Do cinema para o cinema 
 

 Lisboa, Crónica Anedótica é, para lá das imagens que, entre o documento e a 

crónica352, regista da cidade, um filme que a época recebe como tecnicamente inovador 

para o panorama nacional. Relacionável com uma das correntes de vanguarda do final do 

mudo, a da “sinfonia urbana”353, o filme de Leitão de Barros apresenta alguns pontos em 

comum com  Berlim, Sinfonia de uma Capital354 (1927), realizado por Walter Ruttmann, 

ou com O Homem da Câmara de Filmar355(1929), realizado por Dziga Vertov, dois dos 

principais exemplos do género, bem como com alguns aspetos do chamado 

“documentário de vanguarda”356. No que diz respeito à «sinfonia urbana», no filme de 

Ruttmann, a montagem tem por base os características plásticas e rítmicas das imagens, 

organizando-as de modo semelhante a uma composição sinfónica. No caso de Vertov, a 

organização é feita graças à figura recorrente do operador de câmara, tratando-se de um 

filme muito mais autorreflexivo, em que a reflexão sobre os aspetos plásticos da imagem 

                                            
350 Barros, Leitão e Barata, Martins (1931). Elementos de História da Arte para uso da 4ª e 5ª Classes dos 
Liceus. Lisboa: Edições Paulo Guedes, pp. 201-202. 
351 Cf. França, José-Augusto (1974). A Arte em Portugal no Século XX. Lisboa: Bertand, pp. 222-255. 
352 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 198. 
353 Para uma discussão da “sinfonia urbana” no contexto das vanguardas e do documentário veja-se: 
MacDonald, Scott (2015). Avant-doc: Intersections of Documentary and Avant-garde Cinema. New York: 
Oxford University Press, pp. 1-25. 
354 Título original: Berlin: Die Sinfonie der Großstadt. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
355 Título original: Chelovek s kinoapparatom. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
356 Veja-se: Baptista, Tiago (2009). Documentário, modernismo e revista em Lisboa, Crónica 
Anedótica.  DOC On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, nº. 6, Agosto 2009, pp. 109-127. 
Disponível em https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-
revista_doconline.pdf (Última consulta: 18.12.2016). No seu artigo, o autor estabelece uma comparação 
com Douro, Faina Fluvial, enquadrando ambos os filmes numa perspetiva crítica da modernização.  

https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
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convive com um questionar das suas capacidades para revelação de um mundo que é, em 

primeiro lugar, o próprio filme.  

Contudo, e ao contrário do que acontece com os filmes referidos, Lisboa, Crónica 

Anedótica não tem a imagem como base exclusiva da sua narrativa. Embora propondo o 

esquema combinado do nascer ao por do sol e do nascimento à morte, os seus segmentos 

são construídos como unidades independentes357, sendo claramente divididos e 

precedidos de entretítulos358, e apresentando consideráveis diferenças estéticas, refletindo 

a forma como o segundo propósito da “sinfonia urbana” está enunciado: «como se nasce, 

como se vive, como se morre».  

 Dos segmentos que conhecemos é possível identificar alguns momentos de clara 

experimentação e demonstração técnica, como o que podemos no “episódio” sobre a 

imprensa, o qual, no nosso entender, funciona como alegoria do meio (LC03). A estética 

da máquina está bem patente nas suas imagens, recordando os planos iniciais de 

Metropolis, em que a sobreimpressão abundava igualmente (MET01). Com esta estética 

de transição para a “neue sachlichkeit” ou “nova objetividade” germânica convivem os 

planos dos rostos e a rápida montagem mais próxima do cinema soviético e da vanguarda 

francesa359. As inversões das imagens exacerbam as suas qualidades plásticas do mesmo 

modo que são estabelecidas algumas relações sinestésicas graças à sobreposição dos 

títulos e dos “gritos” dos ardinas. A imprensa presta-se igualmente a metáfora de 

velocidade e modernidade, num olhar autorreflexivo por parte do realizador que, como 

vimos, era também jornalista360. O trabalho da montagem alia-se ao da fotografia, visível 

no tratamento da luz e no que conseguimos perceber dos enquadramentos, dada a 

qualidade da cópia que conhecemos361, alternando ângulos picados e contrapicados. Para 

                                            
357 Cf. Baptista, Tiago (2009). Documentário, modernismo e revista em Lisboa, Crónica Anedótica.  DOC 
On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, nº. 6, Agosto 2009, pp. 109-127. Disponível em 
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf 
(Última consulta: 18.12.2016), p. 120. 
358 Outros filmes conotados com as “sinfonias urbanas”, como Rien Que Les Heures (1926), realizado pelo 
brasileiro Alberto Cavalcanti, utilizam entretítulos.  
359 Cf. Baptista, Tiago (2009). Documentário, modernismo e revista em Lisboa, Crónica Anedótica.  DOC 
On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, nº. 6, Agosto 2009, pp. 109-127. Disponível em 
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf 
(Última consulta: 18.12.2016), p. 113. 
360 Note-se que Dziga Vertov aborda a composição gráfica de uma página no seu filme de 1929.  
361 Veja-se: Volume II – Apêndice 1. 

https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
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António Lopes Ribeiro, as imagens de Artur Costa de Macedo362 estariam ao nível das de 

Man Ray, Alexandre Dréville e Germaine Krull363. 

 No segmento referente aos telefones (LC04), e em que os meios de comunicação 

servem, uma vez mais, como tema, é parodiado o cruzamento de mensagens por via do 

cruzamento de linhas na central telefónica. Para tal, e paralelamente à montagem de 

planos dos intervenientes nas conversas, os entretítulos recorrem à disposição cruzada do 

texto para ilustrar a sobreposição das mensagens. O efeito é conseguido de uma forma 

mais próxima das composições gráficas do que da montagem cinematográfica, 

demonstrando afinidades com o trabalho de Leitão de Barros na imprensa ilustrada364. 

 A utilização da fotografia «ao retardador», da responsabilidade de Paul Martilière, 

era outro dos momentos em que o filme se aproximava do documentário de vanguarda, 

nomeadamente do chamado kulturfilme da UFA, exibido em Portugal desde 1929, 

seguidos dos documentários sonoros, na temporada de 1930-31365. Através deste 

dispositivo, conseguimos ter acesso a um mundo para lá do entendimento sensorial, que 

apenas o cinema pode revelar, na linha do pensamento de Dziga Vertov e do conceito de 

kino-eye, o olho cinematográfico, resultado da síntese entre a máquina e o operador366. 

Encontramo-la nas metafóricas imagens do desabrochar das flores (LC05), nos exercícios 

de ginástica (LC06) ou na revisitação de uma briga entre dois rapazes (LC07). A sua 

utilização por Leitão de Barros é, uma vez mais, diversificada e pontuada pela 

curiosidade, produzindo imagens que, fragmentadas e multiplicadas pelas variadas 

apresentações dos movimentos, perdem parte das suas qualidades realistas e revelam-se 

no seu artifício técnico.  

 À semelhança do que fazia em O Notícias Ilustrado, Leitão de Barros combina 

processos e combina tempos, fazendo com as suas imagens de um conjunto de turistas na 

Torre de Belém sejam um pretexto para uma viagem no tempo até ao século XVI (LC08), 

                                            
362 Note-se, porém, que Artur Costa de Macedo não foi o único operador associado ao filme. 
363 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 205. 
364 Veja-se: Baptista, Tiago (2009). Documentário, modernismo e revista em Lisboa, Crónica 
Anedótica.  DOC On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, nº. 6, Agosto 2009, pp. 109-127. 
Disponível em https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-
revista_doconline.pdf (Última consulta: 18.12.2016), p. 114. 
365 Cf. Baptista, Tiago (2012). Das “vistas” ao documentário:  a não-ficção muda em Portugal. Panorama 
2012. Lisboa: CML/Videoteca e Apordoc, pp. 37-42. Disponível em: 
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/09/das-vistas-ao-documentario-panorama-2012.pdf  
(Última consulta: 18.12.2016), p. 5. 
366 Veja-se: Vertov, Dziga (1984). Kino-Eye. The Writings of Dziga Vertov. Berkeley: University of 
California Press.  

https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/09/das-vistas-ao-documentario-panorama-2012.pdf


IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

123 
 

assistindo-se à primeira reconstituição histórica que o realizador faria no seu regresso ao 

cinema367, depois das que já ensaiara nas cidades, e preparando o filme seguinte: A 

Severa. 

 É este ecletismo de soluções e uma ostensiva utilização das trucagens que José 

Régio, na Presença, mais critica em Lisboa, Crónica Anedótica368, salientando que o 

domínio técnico não basta se for apenas utilizado como demonstração e não estiver ao 

serviço de um pensamento. O caráter deliberadamente formalista de algumas das 

sequências do filme é evidente e, juntamente com a multiplicidade de registos utilizados, 

que vão do documentário à dramatização de matriz revisteira369, contribuiu para uma 

receção acidentada. Contudo, o impacto do filme é indelével, quer no percurso do 

documentário em Portugal, justamente pelas muitas possibilidades que esta 

«instabilidade» lhe permitia370, quer na passagem ao cinema do “quadro” de Revista que 

seria o caminho da chamada “comédia à portuguesa”371. 

 

A receção do cinema 

 

 Se as evidências da receção da produção internacional estão bem patentess nas 

imagens e técnicas utilizadas nos filmes que referimos, são ainda desconhecidos os 

mecanismos concretos desta receção e de um possível “estudo” dos filmes considerados 

referenciais por parte dos cineastas portugueses.  

 Manoel de Oliveira afirma que, mesmo que os filmes não passassem em Portugal, 

as teorias chegavam «se não directamente, por mão traversa»372 e que, de França, «havia 

sempre quem trouxesse coisas novas»373. Para tal contribuía igualmente a presença 

prolongada no estrangeiro de indivíduos como José Gomes Ferreira, que tinham acesso a 

                                            
367 A curta-metragem Malmequer, de 1918, era um filme ambientado no século XVIII. Veja-se: CINEPT – 
Cinema Português. Malmequer. Disponível em: http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2174/Malmequer 
(Última consulta: 19.12.2016).  
368 Veja-se: Presença. Coimbra. 27 (1930). 
369 Este aspeto será desenvolvido no ponto seguinte. 
370 Cf. Baptista, Tiago (2012). Das “vistas” ao documentário:  a não-ficção muda em Portugal. Panorama 
2012. Lisboa: CML/Videoteca e Apordoc, pp. 37-42. Disponível em: 
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/09/das-vistas-ao-documentario-panorama-2012.pdf  
(Última consulta: 18.12.2016), p. 6 
371 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 247.  
372 Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 25. 
373 Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 25. 

http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2174/Malmequer
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/09/das-vistas-ao-documentario-panorama-2012.pdf
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filmes fora do alcance da distribuição portuguesa374, e o contributo das revistas 

especializadas, ainda por analisar aprofundadamente.  

 Do mesmo modo, também as viagens ao estrangeiro se revelaram proveitosas. A 

que mais se destacou foi a de Leitão de Barros e Lopes Ribeiro pela europa, em 1929, 

onde visitaram os principais estúdios europeus, seguindo Lopes Ribeiro «em missão 

especial» para Moscovo, onde conheceria Eisenstein e Vertov e de onde traria cópias de 

alguns filmes soviéticos375. De acordo com o levantamento documental efetuado por 

Afonso Cortez Pinto, Leitão de Barros afirma que havia visitado estúdios em Berlim, 

Viena e Milão, assistindo às filmagens de W. Thiele e René Clair, existindo também 

referências, entre 1932 e 1934, a visitas a estúdios na Bélgica, na Polónia na 

Checoslováquia e na Jugoslávia376.  

 Os resultados destas viagens são vários, sobretudo da de 1929, especificamente 

ligada ao cinema, traduzindo-se em artigos sobre os filmes russos, da autoria de Lopes 

Ribeiro e publicados em O Notícias Ilustrado377, em relatos dos seus contactos com 

cineastas estrangeiros378, ou na famosa entrevista a Fritz Lang, conduzida por Leitão de 

Barros e publicada no mesmo jornal379. Aqui, Lang e Barros revelam uma clara afinidade 

pelo «inesgotável pitoresco» de Portugal, algo que não nos surpreende se tivermos em 

consideração os filmes de temáticas históricas e mitológicas de Lang como a série Os 

Nibelungos de 1924380.    

Porém, já em 1926, Leitão de Barros, juntamente com Martins Barata, visitara a 

França e a Alemanha, chegando a frequentar um curso em Frankenthal para aprender as 

técnicas da rotogravura381. No mesmo ano, no Verão, António Lopes Ribeiro rodava na 

                                            
374 Cf. Ferreira, Raúl Hestnes (2001). José Gomes Ferreira. Fotobiografia. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote, p. 72. 
375 Veja-se, a respeito da viagem: Matos-Cruz, José de (2008). Ribeiro & Ribeirinho. Lisboa: Lusomundo 
Audiovisuais, S.A. Veja-se também: Autobiografia In Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes 
Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa. 
376 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 194. Nota 807. 
377 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 96. 
378 Veja-se: Ribeiro, António Lopes (1930). O que será o futuro do fonocinema soviético? In Matos-Cruz, 
José de (2008). Ribeiro & Ribeirinho. Lisboa: Lusomundo Audiovisuais, S.A, pp. 140-141. 
379 Veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 194-195. 
380 Título original: Die Nibelungen. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
381 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 31. 
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Nazaré, com o auxílio de Martins Barata, um filme de 9.5 mm e que, depois de mostrado 

a Leitão de Barros, o convencera a repeti-lo em 35 mm382. O resultado seria o já referido 

Nazaré, Praia de Pescadores e Zona de Turismo, rodado no ano seguinte e que, como 

vimos, tirava exemplar partido da fotografia de Costa de Macedo, que também produzia 

o filme.  

Tal como se pode ver no Apêndice 9383, entre 1923 e 1929 estreava um grande 

número dos filmes associáveis ao chamado “impressionismo francês”, com nomes como 

René Clair, Marcel L’Herbier, Jean Epstein ou Abel Gance. A partir de 1927 chegavam 

filmes do “expressionismo alemão” e da “nova objetividade”, como os de Ruttmann ou 

Lang. Entre 1929 e 1930 era a vez do cinema russo, com destaque para os trabalhos de 

Eisenstein e Pudovkin.  

Desconhecemos os processos utilizados para a recolha de impressões por parte 

dos realizadores e técnicos portugueses. Grande parte do trabalho deveria ser feito de 

memória, tendo por base um número mais alargado de visualizações e assentando em 

anotações a posteriori. Manoel de Oliveira, que vira Berlim… de Ruttmann diversas 

vezes384, começava a desenvolver o hábito de, para os filmes que mais lhe interessavam, 

escrever em casa a découpage385 após uma segunda visualização, tendo iniciado a prática 

com Aurora de F. W. Murnau386. Em todo o caso, a relação dos cineastas com o cinema 

passaria, de um ponto de vista mais técnico, pela descrição das imagens387 em anotações 

ou esquemas a partir de visionamentos que deveriam ter por base os circuitos de exibição 

comercial.  

As referências feitas pelos realizadores e críticos, defendendo-se, em muitos 

casos, de acusações de «decalque»388, permitem-nos conhecer alguns nomes concretos 

produzindo, porém, algumas dúvidas. Assim, Leitão de Barros referia Pabst como uma 

                                            
382 Cf. Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 31. 
383 Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
384 Parsi, Jacques (2002). Manoel de Oliveira. Cinéaste portugauis XXe. Siècle.Paris : Centre Culturel 
Calouste Gulbenkian. ISBN : 972-8462-23-9, p. 57. 
385 Termo francófono que é utilizado, grosso modo, como sinónimo de planificação. Veja-se: Estética da 
Montagem. 
386 Cf. Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 27. Título original: Sunrise: A Songo f 
Two Humans. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
387 Veja-se: Aumont, Jacques. & Marie, Michel. (2009). A análise do filme. Lisboa: Texto & Grafia, pp. 
64-72. 
388 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 184. 
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forte influência389, bem como A Mãe de Pudovkin, ou A Linha Geral de Eisenstein e 

Alexandrov390, contudo, refere também O Couraçado Potemkin, que não fora exibido, à 

data, em Portugal. Do mesmo modo, também o crítico Roberto Nobre refere os trabalhos 

de Alexander Dovzhenko391.  

Note-se que poderá ter sido por intermédio de descrições, de fotogramas e de 

fotografias de cena publicadas nas revistas ilustradas que, quer o público, quer os 

colaboradores encontraram material para consolidar a sua apropriação de princípios 

estéticos e soluções técnicas providenciados pelos filmes estrangeiros.        

As datas precisas destes contactos estão ainda por esclarecer e se é certo que nas 

filmagens de Nazaré… são já visíveis reflexos da cinematografia internacional, quer de 

um ponto de vista técnico, quer de um ponto de vista estético, o momento de viragem 

seria realmente o ano de 1930, com os filmes Maria do Mar e Lisboa, Crónica Anedótica. 

Com Maria do Mar, e explorando as possibilidades do «documentário 

romanceado», Leitão de Barros desenvolve as imagens de Nazaré… no sentido da 

valorização das suas qualidades plásticas através da fotografia, caso da utilização do plano 

inclinado392, ou da montagem. Atentando na sequência do suicídio do Arrais Falacha 

(MM01), percebemos um olhar pleno de formalismo na conceção dos planos, explorando 

e intercalando a simetria e a assimetria, isolando os corpos e fragmentando os rostos, quer 

através da multiplicação de planos tomados de ângulos diferentes, quer através da 

captação muito próxima que os afasta, progressivamente do referente real como em 

alguns planos do filme A Mãe de Pudovkin. A valorização do plano enquanto superfície 

plástica é ainda visível nas tomadas de vista do areal, dos padrões das roupas dos 

pescadores ou das embarcações na praia. Potenciando as qualidades plásticas da 

fotografia, a montagem permite a mudança brusca de escala ou a transição suave e onírica 

nas reações dos pescadores. Tratados, uma vez mais, como esculturas, os rostos gastos 

dos velhos pescadores e das suas mulheres são contrastados com o recorte dos perfis dos 

                                            
389 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 183. 
390 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 184. 
391 Cf. Nobre, Roberto (1964). Singularidades do Cinema Português. Lisboa: s/n., p. 164. Veja-se: Volume 
II – Apêndice 9. 
392 Veja-se: Sá, Sérgio M. L. C. B. (2013). Triunfos e Contradições da Vontade. Para uma Releitura de 
Lopes Ribeiro e Leitão de Barros no Contexto do Cinema de Propaganda. Tese de Doutoramento em 
Estudos Artísticos – Estudos do Cinema e Audiovisual. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
Disponível em: http://hdl.handle.net/10451/9191.  (Última consulta: 19.12.2016), pp. 412-426. 

http://hdl.handle.net/10451/9191


IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

127 
 

jovens. A câmara móvel aumenta o dramatismo e gravidade da caminhada do Arrais, bem 

como as reações dos que, sem nada conseguirem fazer, preveem o desfecho. No momento 

decisivo, e intercaladas com a marcha, as sequências em sobreimpressão reduzem as 

imagens fotográficas a formas abstracizantes, como se os rostos dos habitantes da praia 

se fundissem na urdidura das suas vestes, elevando o padrão a elemento aglutinador de 

vidas e tornando o Arrais em metáfora de uma cultura que ao mar tudo deve e do mar 

tudo teme.  

No mesmo ano, Alfama (A Velha Lisboa) distingue-se igualmente por um arrojado 

experimentalismo técnico, embora não possuindo o lirismo ou a consistência dramática 

de Maria do Mar, algo que estaria, de qualquer modo, para lá dos seus propósitos 

enquanto estrito documentário. As possíveis referências das vanguardas internacionais 

são aqui menos evidentes enquanto apropriação estética, delas ficando a vontade de 

inovar e as qualidades plásticas da fotografia de Artur Costa de Macedo que, como em 

Nazaré…, tira pleno partido da topografia, dos efeitos de luz e do desenho da malha 

urbana.  

É também evidente uma preocupação com o passado da cidade, chegando 

mesmo a ser rodado um plano que mostra o livro Lisboa Antiga393 de Júlio de Castilho 

junto ao seu busto (AVL06)394. À semelhança do trabalho do olissipógrafo, também o 

aguarelista Alfredo Roque Gameiro, sogro de Leitão de Barros, se debruçara sobre o 

passado da cidade, editando, em 1925, um álbum justamente intitulado de «Lisboa 

Velha», com prefácio de Afonso Lopes Vieira395.  

No que diz respeito à fotografia, abundam os ângulos em contrapicado, a quase 

90º, acompanhando a altura das casas que se apertam entre si em perspetivas sufocantes, 

contrastando com as panorâmicas picadas, tomadas a partir dos telhados (AVL01). A 

geometrização dos telhados é valorizada, tal como os efeitos plásticos do claro-escuro no 

desenho dos arcos e gradeamentos (AVL02). São também ensaiados procedimentos 

técnicos como a câmara à mão, percorrendo rapidamente as estreitas ruas e salientando o 

piso irregular (AVL03), a filmagem sob um carro (AVL04) ou ainda a montagem da 

câmara num cesto que, puxado por uma corda, permite uma agonizante viagem do olhar 

(AVL05). Com o formalismo dos planos das arquiteturas convive o realismo das imagens 

                                            
393 Castilho, Júlio (1904). Lisboa Antiga. Lisboa: Bertrand.  
394 Não é feita, porém, qualquer referência direta a ilustrações provenientes da obra.  
395 Cf. Abreu, Maria Lucília (2005). Roque Gameiro. O Homem e a Obra. Lisboa: ACD Editores, pp. 217-
219. Afonso Lopes Vieira colaborara ainda com Leitão de Barros em Camões…. Veja-se: Volume II – 
Apêndice 1 – Camões… .  
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dos habitantes, recordando as imagens de Nazaré… e anunciando as imagens de Douro, 

Faina Fluvial.  

 

Douro, Faina Fluvial 

 

 O primeiro filme de Manoel de Oliveira surgia precisamente de um destes 

encontros com as vanguardas europeias. Numa entrevista conduzida por Sérgio C. 

Andrade, em 2001, e da qual é necessário salientar a distância temporal, e cultural, com 

que estabelece a sua leitura retrospetiva do passado, o realizador afirma: 

  

«Entretanto vi “A Sinfonia de uma Capital” e senti que aquilo me tocava. Era uma proposta para 

a qual eu me sentia capaz. Nessa altura, eu já lia muitas coisas, sobre cinema e não só, e já estava 

muito mais amadurecido sobre a arte cinematográfica.»396 

  

 É através da Berlim de Ruttmann que Manoel de Oliveira constrói um primeiro 

olhar sobre o Porto, mote inicial do filme, contudo, a cidade era «mais pequena, mais 

provinciana»397, pelo que, a partir de «uma imagem com um barco e uma âncora num 

rio»398, possivelmente de Jacques Feyder399, voltaria as suas atenções para o mundo do 

trabalho nas margens do Douro.  

 As origens do filme e a sua apresentação no V Congresso Internacional da Crítica, 

em 1931, pela mão de António Lopes Ribeiro, integraram já plenamente a “mitologia” do 

realizador400. Pateado pela maioria dos portugueses e louvado pelos críticos estrangeiros, 

Douro… encontraria facilmente o seu lugar nas vanguardas coevas, integrando-se nas já 

referidas “sinfonias urbanas”401, e acabando algumas das suas imagens por serem 

recuperadas pelo próprio Ruttmann no filme Aço de 1933402, em clara inversão do 

                                            
396 Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 25. 
397 Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 28. 
398 Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 28. 
399 Cf. Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 28. 
400 Para uma interpretação crítica dos “mitos” em torno do realizador veja-se: Cruchinho, Fausto (1995). 
Manoel de Oliveira ou Manuel de Oliveira. In Senso. I, pp. 55-62 
401 Cf. Preto, António (2005). Manoel de Oliveira. O Cinema Inventado à Letra. Porto: Público e Fundação 
de Serralves, p. 19. 
402 Título original: Acciaio. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. Sobre a receção do filme veja-se: Parsi, 
Jacques (2002). Manoel de Oliveira. Cinéaste portugauis XXe. Siècle.Paris : Centre Culturel Calouste 
Gulbenkian. ISBN : 972-8462-23-9, pp. 61-67.  
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percurso de transmissão das imagens. A carreira de Manoel de Oliveira e as características 

dominantes do seu trabalho foram e continuam a ser amplamente discutidas403, pelo que 

salientaremos apenas alguns aspetos relevantes para este estudo. 

 O filme fora realizado em condições amadoras e a equipa reduzia-se a Manoel de 

Oliveira e ao seu amigo, e fotógrafo amador, António Mendes. A câmara utilizada era 

uma Kinamo, oferecida pelo pai de Oliveira com objetivas de 40, 75 e 130 mm escolhidas 

por Mendes, que reunira o material necessário para a revelação da película404. Devido ao 

trabalho de António Mendes, que lhe permitia apenas libertar os fins-de-semana, a 

rodagem estender-se-ia por dois anos405.  

 Entre a apresentação de 1931 e a estreia comercial o filme teria sofrido algumas 

transformações, incluindo uma correção da montagem, ainda provisória, que acarretaria 

a supressão de alguns planos406, à qual se sucederia uma transformação maior no processo 

de sonorização em 1934. Segundo Jacques Parsi, a montagem foi alterada sem o 

consentimento do realizador e o enquadramento foi mutilado para a inclusão física da 

banda sonora407. Somente com a descoberta de uma cópia muda, mantendo o 

enquadramento original, foi possível à Cinemateca Portuguesa restaurar o filme, 

permitindo igualmente que o realizador recuperasse a montagem original, embora com 

algumas alterações, e a sonorizasse com música de Emmanuel Nunes408. Para o nosso 

estudo baseamo-nos nas cópias editadas em DVD, assumindo a versão “de 1934”, com 

música de Luís de Freitas Branco, como a que estreou comercialmente e que será aquela 

à qual reportaremos.  

 A relação com o filme de Ruttmann é evidente na sequência da chegada ao Porto 

através da Ponte Luiz I (DFF01). Aqui, e quando comparada com a sequência da chegada 

a Berlim (BSC01), percebemos que Manoel de Oliveira se apropriou do ritmo de 

                                            
403 Para uma leitura crítica da sua bio-filmografia e análise do seu trabalha veja-se: Preto, António (2011). 
Manoel de Oliveira. Cinéma et Littérature. Thèse de doctorat en Histoire et sémiologie du texte et de 
l'image. Études cinématographiques. Université Paris-Diderot – Paris 7.  
404 Cf. Parsi, Jacques (2002). Manoel de Oliveira. Cinéaste portugauis XXe. Siècle.Paris : Centre Culturel 
Calouste Gulbenkian. ISBN : 972-8462-23-9, p. 58. 
405 Cf. Parsi, Jacques (2002). Manoel de Oliveira. Cinéaste portugauis XXe. Siècle.Paris : Centre Culturel 
Calouste Gulbenkian. ISBN : 972-8462-23-9, p. 59. 
406 Cf. Parsi, Jacques (2002). Manoel de Oliveira. Cinéaste portugauis XXe. Siècle.Paris : Centre Culturel 
Calouste Gulbenkian. ISBN : 972-8462-23-9, p. 62.  
407 Cf. Parsi, Jacques (2002). Manoel de Oliveira. Cinéaste portugauis XXe. Siècle.Paris : Centre Culturel 
Calouste Gulbenkian. ISBN : 972-8462-23-9, p. 66. 
408 Cf. Parsi, Jacques (2002). Manoel de Oliveira. Cinéaste portugauis XXe. Siècle.Paris : Centre Culturel 
Calouste Gulbenkian. ISBN : 972-8462-23-9, p. 66. Veja-se também: Introdução de José Manuel Costa a 
Douro Faina Fluvial. In Oliveira, Manoel (realiz.). (1942). Aniki Bóbó, 1942 (2010). [DVD] Lisboa: Zon 
Lusomundo. 
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montagem e do formalismo dos planos, os quais transformam as estruturas em elementos 

plásticos que desfilam na superfície da imagem. Note-se que Oliveira vai mais longe e, 

ignorando a coerência geográfica, potencia a imagem enquanto elemento plástico e 

simbólico, combinando planos dos dois tabuleiros numa só sequência narrativa409.  

Em Berlim, a formação e percurso anteriores de Ruttmann como abstracionista 

estão ainda presentes nas sequências de animação com que aquele se despede do “filme 

abstrato” ou “absoluto” para entrar nos campos da “nova objetividade”. No filme 

português, a passagem da abstração para a “objetividade” parece ser a ideia base dos 

planos 039 e 040 (DFF02) através da utilização da focagem progressiva até à nitidez, 

fazendo-se assim a revelação do referente real pelo trabalho de fotografia e não pela 

animação sequencial.  

Uma comparação de ambos os filmes permite perceber que Berlim… foi, acima 

de tudo, um pretexto e que, quando Manoel de Oliveira chega ao Douro, o seu filme segue 

um rumo diferenciado. Se tal atitude é visível no tratamento do humano e da sua relação 

com o progresso, por oposição a uma atitude acrítica de Ruttmann410, salientando-se a 

referência feita pelo realizador a Robert Flaherty e ao «cinema realista inglês»411, ela está 

também patente em termos técnicos. Os planos de Douro… são, na sua maioria, muito 

mais curtos que os utilizados por Ruttmann e até mesmo por Vertov nas respetivas 

“sinfonias urbanas”, aproximando-se de Pudovkin na sua montagem ritmada, com base 

em cortes constantes, originando uma sucessão de planos de curta duração. Podemos 

igualmente aproximar a montagem rápida do trabalho de Abel Gance em A Roda412, que 

o realizador refere como aquele que «usa pela primeira vez a montagem rápida, mas de 

forma desordenada»413.      

Contudo, e dado o longo período de rodagem, que terminaria somente em 1931, 

Oliveira poderia ter sido permeável a outras influências. Nesse sentido, importa ensaiar 

algumas comparações não só com as produções internacionais mas também com obras 

nacionais procurando estabelecer alguns caminhos para a transmissão da imagem que, 

                                            
409 Veja-se: Volume II – Apêndice 7. Planos 047 e 048, por exemplo. Os planos referidos ao longo do texto 
e em nota reportarão a esta decomposição plano-a-plano. 
410 Cf. Preto, António (2011). Manoel de Oliveira. Cinéma et Littérature. Thèse de doctorat en Histoire et 
sémiologie du texte et de l'image. Études cinématographiques. Université Paris-Diderot – Paris 7, p. 14. 
411 Cf. Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 25. 
412 Título original: La Roue. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
413 Cf. Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 25 
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mesmo não traduzindo claramente uma influência permitam uma aproximação de temas 

e soluções.  

Assim, a presença dos elementos encenados em Douro… pode estar relacionada 

não só com Berlim… mas também com Lisboa, Crónica Anedótica de Leitão de Barros, 

que se alimenta, como vimos, e em parte, de fontes semelhantes. Em Berlim…, o suicídio 

da mulher junto ao cais (BSC02) é claramente encenado, tal como o “episódio” do 

acidente de trabalho no Arsenal (LC09), no filme de Leitão de Barros, protagonizado pelo 

ator Alves da Cunha. Em Douro…, e sem recurso a atores profissionais, será também um 

acidente de trabalho, provocado pela distração originada pela passagem de um avião, que 

coloca a vida de um jovem trabalhador em risco. A sequência414 (DFF03), que tira pleno 

partido das valências da montagem intelectual, contém planos que recordam a população 

que acorre ao cais para ver o suicídio em Berlim (plano 308) ou o apoio dos trabalhadores 

ao colega ferido (plano 313) que encontramos também em Lisboa….  

Do mesmo modo, e ainda na referida sequência, encontramos um plano de um 

grito de uma rapariga (plano 301), expressivamente conseguido pela aproximação da 

câmara, que recorda igual efeito na sequência do suicídio do Arraias Falacha, também 

interpretado por Alves da Cunha, em Maria do Mar (MM01). Os planos do atropelamento 

(planos 295-300), filmados do ponto de vista da vítima, com o carro a passar por cima da 

câmara, assemelham-se às experiências de Artur Costa de Macedo em Alfama, Velha 

Lisboa (AVL04). 

Com o filme de João de Sá é possível estabelecer ainda outras relações (AVL01 e 

DFF04), como no plano do trabalhador a lavar a cabeça no balde (Figuras 20 e 21) ou nos 

vários planos em contrapicado da apertada malha urbana da Ribeira (planos 234-236), 

bem como das panorâmicas a partir dos telhados (planos 238-239). É notório que, numa 

                                            
414 Planos 258-337. 

Figura 21 – Fotograma digital extraído do filme 
Alfama (A Velha Lisboa). 

Figura 21 – Fotograma digital extraído do plano 
395 do filme Douro, Faina Fluvial. 
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carta dirigida a Casais Monteiro, ainda em 1931, o próprio realizador levante a hipótese 

de a pateada na «altura em que aparece o casario» se ter devido «talvez pelo que de 

semelhante podesse encontrar entre este e o de Alfama»415. 

Conhecemos alguns dados que nos permitem perceber como é que a equipa 

concebeu as imagens do filme. Segundo o realizador, na entrevista de 2001: 

 

«Ele [António Mendes] é que sabia de fotografia, ao passo que eu não sabia nada. (…) 

Era uma máquina portátil, tinha um tripé, mas em geral era à mão que a utilizávamos. Era mais 

fácil; improvisava-se a cada momento. Eu escolhia os ângulos, os pontos de vista, e o António 

Mendes filmava. Os enquadramentos eram dele – ele era já, então, um fotógrafo de nomeada. O 

“Douro” deve a sua qualidade fotográfica a António Mendes.»416  

 

É, deste modo, através da componente fotográfica que o filme adquire uma parte 

considerável das qualidades plásticas que o caracterizam. A decomposição plano-a-plano 

realça estes aspetos, que se traduzem não só nos enquadramentos de cuidada matriz 

geometrizante mas também no trabalho cuidado da luz e da sombra. Um claro exemplo 

está no tratamento da Ponte Luiz I, sobretudo na rápida sucessão de planos (58-68), 

maioritariamente estáticos, que a fragmentam, evidenciando as suas linhas, e a 

transformam, progressivamente, em geometrias. Estas qualidades, que afastavam a 

conceção do plano das funções de representação, contribuiriam certamente para a 

impressão que o filme causou no público estrangeiro e para a apropriação por Ruttmann, 

em clara comunhão de pesquisas plásticas tendentes a evidenciar os valores formais dos 

planos, do mais evidente destes exemplos (planos 259-262), no qual os elementos visuais 

estabelecem, pela sucessão das suas trajetórias através do campo, uma convergência de 

linhas para o centro do plano417.  

Note-se como esta tensão entre a imagem-representação e a imagem-forma é 

eloquentemente demonstrada na valorização da componente cinematográfica nos planos 

032 e 033 (DFF05), que, forçando a quebra do referente pelo enquadramento variável da 

ponte permitem a sua transformação em formas num sentido semelhante ao trabalho de 

                                            
415 Carta a Casais Monteiro In Buisel, Júlia (2002). Manoel de Oliveira. Fotobiografia. Porto: Figueirinhas, 
s/p. A carta, enviada do Porto, está datada de 27 de Setembro de 1931. 
416 Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 27. 
417 Cf. Baptista, Tiago (2009). Documentário, modernismo e revista em Lisboa, Crónica Anedótica.  DOC 
On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, nº. 6, Agosto 2009, pp. 109-127. Disponível em 
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf 
(Última consulta: 18.12.2016), p. 117. 

https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
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focagem progressiva dos planos 039 e 040. Outras variantes desta tendência para a 

abstração serão veiculadas pela componente fotográfica da imagem em movimento e 

potenciadas, como veremos, pela montagem, como nos planos 091-104. Contudo, tal é 

ainda visível na seleção do espaço profílmico enquadrado pela câmara, como nos planos 

da agitação das águas e dos reflexos nos planos 412 a 424 (DFF06) em que assistimos a 

uma progressiva perda do referente.      

Nesse sentido, e embora seja possível, como vimos, estabelecer relações com 

outros filmes nacionais coevos, as qualidades plásticas do trabalho de Manoel de Oliveira 

e António Mendes aproximam-se mais das pesquisas de Berlim de Ruttmann. Podemos, 

em certa medida, dizer que o direcionamento para os aspetos plásticos da imagem é ainda 

mais evidente em Douro, mas tal deve-se igualmente à montagem rápida de planos de 

curta duração que, como vimos, se aproxima mais das práticas soviéticas e francesas. 

É o próprio realizador quem afirma, na comparação com O Pintor e a Cidade418, 

de 1956, que Douro… é um filme de montagem419. A preparação do filme coincidia com 

uma época em que a montagem era considerada «muito importante»420. Na entrevista de 

2001, que temos vindo a utilizar como uma das fontes principais deste estudo de Douro…, 

Manoel de Oliveira faz uma leitura em retrospetiva do pensamento cinematográfico da 

época: 

 

«E o Eisenstein é que dá realmente um sentido a isso tudo. Eles estavam em controvérsia, 

o Dziga Vertov e o Eisenstein (…) segundo Vertov, o homem era feliz, não havia sofrimento, não 

havia paixão, não havia nada… Em contrapartida, Eisenstein fez filmes que contrariavam isso. 

Depois veio o Pudovkin… Tudo figuras que fizeram o cinema soviético, e a que procuravam dar 

uma razão política. O Eisenstein pretendia chegar à montagem dialética – mas isso é uma tríade 

muito antiga, que ele utiliza de uma forma marxista.»421 

 

Não dispomos ainda de dados que nos permitam analisar com precisão a receção 

à época das teorias de montagem soviética, embora, como vimos, e para lá dos encontros 

entre realizadores, alguns textos fossem publicados ou referidos. Nesse sentido, optámos 

                                            
418 Veja-se: Volume II – Apêndice 1. 
419 Cf. Lardeau, Yann; Tancelin, Philippe, Parsi, Jacques (1988). Manoel de Oliveira. Paris : Editions Dis 
Voir, p. 94. Veja-se também : Preto, António (2011). Manoel de Oliveira. Cinéma et Littérature. Thèse de 
doctorat en Histoire et sémiologie du texte et de l'image. Études cinématographiques. Université Paris-
Diderot – Paris 7, p. 179. 
420 Cf. Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 25. 
421 Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, pp. 25-27. 
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por analisar alguns dos aspetos formais da montagem sem a pretensão de a filiar em uma 

ou várias das diferentes conceções teóricas de Eisenstein, Pudovkin, Vertov ou Kuleshov.  

Através da decomposição plano-a-plano percebemos que, para lá dos intentos 

narrativos, são sobretudo as relações formais que orientam a articulação dos planos, numa 

apropriação e interpretação das práticas de montagem soviética que se traduz numa 

multiplicidade de resultados associáveis a alguns dos seus princípios teóricos422.  

Assim, e seguindo uma sequência de planos do mercado (091 a 104), percebemos 

que entre as imagens se estabelecem relações de continuidade (planos 091-092) ou de 

oposição formal (planos 103-104), através da manutenção ou alternância das linhas 

orientadoras da composição. Para tal, e em alguns casos, parece inverter-se um dos planos 

(planos 093-094; planos 095-096) e, noutros, repetem-se as sequências de diálogo formal 

(planos 099-102). Nesta sequência as relações são sobretudo formais, associando objetos 

pelas qualidades plásticas dos planos, contudo, e em outros casos, é dada primazia ao 

assunto narrado. A montagem de Douro parece partir da noção de que cada plano é válido 

como uma imagem independente, sendo dela exploradas, com diferentes intuitos 

narrativos, quer as possibilidades intrinsecamente narrativas, quer as possibilidades 

plásticas, fomentando e orientando também no público a construção de um olhar sensível 

para as qualidades plásticas dos objetos e locais fotografados (planos 239-240). 

O olhar sobre a realidade diegética é, deste modo, construído e orientado através 

de uma síntese de imagens que resulta da articulação entre os valores formais e 

representacionais num sentido ulterior de tomada da consciência das possibilidades da 

linguagem cinematográfica, especialmente da montagem e na constante tensão entre 

plano e movimento423. 

 Oliveira serve-se também de vários artifícios para valorizar a ação narrada. Na 

sequência do baixar da placa (planos 116-119), que procura valorizar simbolicamente o 

pousar do dinheiro para a compra do peixe, estamos perante uma falsa repetição, 

conseguida pela sucessão muito rápida de quatro planos diferentes, variando 

inclusivamente os trabalhadores presentes, que representavam o mesmo assunto. Note-se 

que o comentário de uma ação pela outra vinha a ser preparado desde o plano 108, 

                                            
422 Cf. Preto, António (2011). Manoel de Oliveira. Cinéma et Littérature. Thèse de doctorat en Histoire et 
sémiologie du texte et de l'image. Études cinématographiques. Université Paris-Diderot – Paris 7, p. 206. 
423 Cf. Preto, António (2005). Manoel de Oliveira. O Cinema Inventado à Letra. Porto: Público e Fundação 
de Serralves, p. 19. 
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encadeando-se ambas de acordo com os princípios da montagem intelectual de Eisenstein 

(DFF07).  

Um outro exemplo, agora unicamente destinado a salientar a constante atividade 

dos trabalhadores e a eficiência da máquina pode ser encontrado na descarga dos baldes 

de carvão (planos 355-359). Em outros casos, temos um rápido corte e um avanço no 

tempo (136-137) que aumenta o dinamismo da ação, ou a sua fragmentação em falsa 

continuidade (173-174), na linha do que Eisenstein utiliza para exacerbar as reações na 

famosa cena da escadaria de Odessa de O Couraçado Potemkin (OCP). A fragmentação 

pode igualmente servir para prolongar uma ação no tempo, potenciando a sua 

expressividade como no caso dos planos 391-393 (DFF08).  

O princípio de construção de uma significação pela oposição de imagens, que 

norteia a montagem intelectual, aproximando-as de uma relação dialética, é a mais usada 

e é através dela que o filme exprime uma visão cética do progresso e da substituição do 

trabalho manual pelo da máquina. A sua utilização torna-se quase sistemática a partir do 

plano 240 (DFF09), salientando-se a oposição entre os camiões e os carros de bois (planos 

249-257), pela relação de enquadramentos, e a longa relação entre o trabalhador, com o 

apoio do animal, e a máquina (338-388), agora já conseguida pelo tratamento da imagem 

enquanto representação de ações e de princípios como a força (DFF10).  

 Contudo, não nos podemos esquecer neste estudo que Douro… é, tal como o 

conhecemos na sua versão “original”, de 1934, um filme sonorizado. A leitura que 

fazemos das suas imagens está, deste modo, condicionada pelo comentário musical. A 

relação do realizador com a sonorização não foi, como vimos, pacífica. Não temos dados 

que nos permitam conhecer como é que se estabeleceu o diálogo entre a música de Luís 

de Freitas Branco, escolhido por António Lopes Ribeiro, e o filme. Manoel de Oliveira 

diz que acompanhou o compositor numa projeção, contudo, não sabemos que montagem 

foi apresentada424. Embora, inicialmente, não tenha gostado, acabou por aceitar o 

resultado final, salientando que lhe agradava que «não fosse uma música 

onomatopaica»425.  

 Para percebermos o impacto da música e as mencionadas alterações da montagem, 

podemos fazer uma comparação entre a sequência do salto da ponte segundo a montagem 

                                            
424 Cf. Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 30. 
425 Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 30. 



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

136 
 

de 1934 (DFF11), com a música de Freitas Branco, e segundo a reportada reconstituição 

da montagem original, retirando o som à versão de 1994 (DFF1931). Na versão de 1934, 

a música vinha a desenvolver um crescendo que atinge o seu clímax no topo da ponte 

depois de a revelar, progressivamente, como uma nova montanha romântica, plena de 

sublime. O clímax é cortado pelo início de um conjunto de temas tradicionais que, em 

revisitação classicizante, lhes salienta a estrutura rítmica. De um ponto de vista diegético, 

“aterramos” no mercado da Ribeira, sem que a sequência anterior tenha um outro sentido 

que não o revelar da ponte em toda a sua magnificência. No mercado, o efeito global é o 

da exacerbação do pitoresco das imagens e a perda de muita da sua força. Na versão 

“muda”, o salto parece ser expressão da vertigem modernista, leitura mitigada na versão 

de 1934 pela música de Freitas Branco. Iniciado pelo aumento da velocidade, a imagem 

em movimento fragmenta a ponte e continua o seu caminho no rio, dado que o olhar da 

câmara supera os limites do olhar humano.  

Note-se que, a alteração da ordem dos planos faz igualmente com que a ponte atue 

verdadeiramente como elemento configurador de um espaço definido, a montante, por si 

e, a jusante, pela barra426, acessível por carro, barco e comboio. Na montagem de 1934, a 

organização das imagens parece submeter-se a uma lógica menos geográfica, através de 

uma leitura mais evocativa do ambiente matinal das margens e do começo da faina, bem 

como dos aspetos poéticos da relação entre a natureza, o homem e os aspetos materiais 

da civilização.    

 Em alguns casos, a música de 1934 parece criar um ambiente propício ao 

desenvolvimento dos valores plásticos das imagens, caso da sequência do acordeonista 

(planos 193-197), em que os efeitos de luz e sombra são valorizados pela montagem 

alternada de acordo com as linhas de força da composição, salientado pelo ritmo da 

música ilusoriamente diegética que se prolonga para lá das imagens do acordeonista427 

(DFF12). Note-se que estas imagens recordam um outro filme de Ruttmann, já sonoro, 

Melodie der Welt, de 1929428.  

Um outro exemplo é o dos planos abstratizantes dos navios e dos seus reflexos 

(412-424) em progressiva estilização formal que a música acompanha num dos seus 

momentos de sabor mais modernista (DFF06). Note-se, porém, que, no Congresso 

                                            
426 Cf. Preto, António (2005). Manoel de Oliveira. O Cinema Inventado à Letra. Porto: Público e Fundação 
de Serralves, p. 19. 
427 O tema parece ser a canção das lavadeiras do filme Gado Bravo, de que Douro era o complemento.  
428 Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
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Internacional da Crítica, o filme foi exibido totalmente mudo, o que, segundo o realizador, 

poderá ter contribuído para a sua difícil receção429.  

 Através desta breve comparação percebemos a importância da música na perceção 

das imagens e no sentido que é conferido à sua leitura. Importa, deste modo, perceber 

quais as versões que serviram de base às diversas críticas do filme. Tome-se, como 

exemplo, a crítica que José Régio, após ter escrito sobre o filme em 1931, faz da versão 

de 1934, a qual não salienta quaisquer diferenças entre elas, reforçando a validade como 

«documentário» e como «obra de arte» do trabalho de Manoel de Oliveira430. Do mesmo 

modo, e para outros filmes ainda do período mudo, é importante notar que estes eram 

geralmente visionados com acompanhamento musical que, como no caso de Lisboa, 

Crónica Anedótica, variara de acordo com a versão exibida431. 

 

O Douro e o Porto  
 

 Na sua relação com a cidade, Douro… funciona, num primeiro olhar, como um 

multifacetado documento432. A comparação dos locais no tempo do filme e no presente, 

                                            
429 Cf. Carta a Casais Monteiro In Buisel, Júlia (2002). Manoel de Oliveira. Fotobiografia. Porto: 
Figueirinhas, s/p.  
430 Presença. Coimbra. 43 (1934). 
431 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, pp. 196-197. 
432 Para uma leitura da relação de Douro… com a cidade em comparação com o filme Porto da Minha 
Infância, veja-se: Alves, Pedro (2016). A cidade como cenário de significados: Manoel de Oliveira e o 
Porto em “Douro Faina Fluvial” (1931) e “Porto da Minha Infância” (2001). In García García, F., García 
Guardia, M.L., Taborda-Hernández, E. (Coord). Actas IV Congreso Internacional Cuidades Creativas. 
Editorial Icono 14. ISBN: 978-84-940289-9-1. Disponível em: 
http://congreso2016.ciudadescreativas.es/Ciudades_Creativas_2016_tomo1.pdf  (Última Consulta: 
17.12.2016) 

Figura 23 – Fotograma digital extraído do plano 
075 do filme Douro, Faina Fluvial. 

Figura 23 – Recriação aproximada do enquadramento 
do plano 075. 

http://congreso2016.ciudadescreativas.es/Ciudades_Creativas_2016_tomo1.pdf
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através da recriação aproximada de enquadramentos (Figuras 22 e 23), permite-nos 

perceber não só o que se alterou fisicamente na cidade, mas também as transformações 

das vivências dos seus espaços. 

 Nesse sentido, o valor documental de Douro… é revelado também numa outra 

linha de pensamento, que permite a indagação e aproximação ao processo de construção 

do olhar do realizador na sua relação com os locais que, como constatamos, se alteraram 

radicalmente. 

 Construída por fragmentos dispersos no tempo, incorporando ações voluntária ou 

involuntariamente captadas pela câmara, a imagem em movimento de Douro… é, deste 

modo, fruto de uma vontade ordenadora que a liberta das amarras dos referentes e se 

apropria dos seus valores narratológicos intrínsecos para a construção de um significado 

global. Atentando no fotograma da esquerda (Figura 24), retirado do plano 308, 

proveniente da sequência do “acidente” a que já aludimos, e comparando-o com a 

fotografia que recria o seu enquadramento (Figura 25), percebemos que, na realidade, 

desconhecemos o que motivara a reação das pessoas. A única relação de causa-efeito é-

nos dada pela montagem, englobando, dessa forma, um espectro mais alargado da 

comunidade no drama de alguns dos seus membros. Se, pelo contrário, o plano se 

assemelhasse ao captado pela fotografia, em que as figuras não se identificam com a 

comunidade, o efeito provocado seria o da indiferença, embora, em ambas as imagens, 

estejamos perante duas imagens do quotidiano no mesmo local, descontextualizadas de 

motivações exteriores, mas, porém, com cerca de oitenta anos de distância.  

Note-se que, conhecendo ou não os seus princípios teóricos, Manoel de Oliveira 

utilizou a relação entre imagens desenvolvida por Lev Kuleshov, nomeadamente as 

noções de geografia criativa e o valor da construção de uma interpretação por associação 

Figura 25 - Fotograma digital extraído do plano 
308 do filme Douro, Faina Fluvial. 

Figura 25 - Recriação aproximada do enquadramento 
do plano 308. 
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de imagens num novo contexto. Este tipo de libertação e catalisação da imagem será a 

base, como veremos, para a construção da “cidade” de Aniki-Bóbó. 

As imagens de interpretação permitiram igualmente perceber no realizador um 

olhar que, cioso das possibilidades plásticas de um espaço potenciado pela sua revelação 

fotográfica, dita pontos de vista que António Mendes estabiliza plasticamente através das 

qualidades da sua técnica (Figuras 26 e 27)433. 

     

 Torna-se, assim, evidente um desejo de exploração de novas maneiras de ver 

(Figuras 26 e 27), e dar a ver, a cidade, revelando-se o interesse pelo inusitado e pelo 

efeito transformador de uma abordagem orientada para o formalismo. Em alguns 

momentos, Douro… toma a componente fotográfica da imagem como a principal voz do 

seu discurso, transformando-se numa sucessão de fotografias estáticas de uma qualidade 

impressionante. Importaria, deste modo, perceber até que ponto o trabalho prévio de 

António Mendes poderia ter orientado o olhar de Manoel de Oliveira. 

  

                                            
433 Vejam-se: Figuras 1 e 2 na página 65. 

Figura 27 – Fotograma digital extraído do plano 
402 do filme Douro, Faina Fluvial. 

Figura 27 – Imagem de interpretação do plano 402. 

Figura 29 – Fotograma digital extraído do plano  
180 do filme Douro, Faina Fluvial. 

Figura 29 – Imagem de interpretação do plano 180. 
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 O “Porto-Douro” de Oliveira é uma cidade feita de seleções, da qual não só vemos 

apenas uma reduzida parte da sua geografia física, como estamos também perante uma 

leitura da sua dimensão social que, baseada na matéria do real, é, todavia, veículo para a 

expressão de uma tese sobre a condição humana. Filmados propositadamente, in loco e, 

em muitos casos, a uma curta distância, as difíceis condições de vida dos trabalhadores 

(Figuras 28 e 29), bem como a sua resiliência, encontram no olhar de Oliveira um 

cúmplice que, revelando-os na medida certa, nem os celebra como heróis vazios nem os 

expõe como objeto de pitoresco e piedade.  

Contudo, no nosso entender, as qualidades formais e plásticas da fotografia do 

filme estabelecem uma relação tensa com a cumplicidade do olhar. Para tal contribui 

igualmente a presença da encenação, como se pode ver na sequência da compra do peixe 

(planos 105-122) nomeadamente no formalismo, em planos como o plano 105, ou na 

dramatização das ações, como no plano 106 (DFF07). Esta intromissão do meio, quer 

através da sua componente fotográfica, quer através dos efeitos do processo sobre a ação, 

atuam como fator de distanciamento, reforçando o valor expressivo das imagens e 

afastando-as do registo cândido que, à primeira vista, poderiam parecer suportar. Na 

sequência anterior, e como já referimos, a montagem tem um papel determinante, 

reforçando também este mecanismo de distanciamento.   

 Inadvertidamente captados em planos, ou fazendo pose para a câmara (Figuras 30 

e 31), os habitantes de Douro… são, eles próprios, meios para a exposição de 

comportamentos e vivências que, embora reveladoras do seu enquadramento social, não 

são necessariamente as suas em particulares. A decomposição plano-a-plano permite-nos 

perceber uma certa recorrência de figurantes que assumem diversos “papéis” (o 

trabalhador ferido, a rapariga que transporta o almoço, a rapariga que grita), que só uma 

análise em profundidade, e que vai para lá dos nossos objetivos, revelaria na sua 

verdadeira dimensão.  
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A título de exemplo, atentemos na sequência do almoço (planos 172 a 192), na 

qual vemos uma rapariga que, transportando um cesto, chama um trabalhador nos planos 

174 a 178. Reencontramo-la a almoçar com um outro rapaz nos planos 183 a 192, em 

sequência visivelmente encenada na qual o rapaz revela, reforçado pela utilização da 

montagem intelectual, o desejo pela sua companheira, em reminiscência do erotismo já 

referido a propósito de alguns planos de A Linha Geral434 (DFF13 e ALG01).     

Em ambas as sequências encontramos imagens que podem, uma vez mais, reportar 

a fontes externas ao filme. Na primeira sequência, os planos 172 a 175 são semelhantes à 

composição de uma fotografia de 1929, do Alto Douro Vinhateiro, da Foto Beleza435 

(Figura 33), cujo tema parecem desenvolver em movimento (Figura 32). Note-se, porém, 

que embora a empresa fotográfica estivesse sediada no Porto, não há nenhum indício do 

documental que comprove que António Mendes ou Manoel de Oliveira conhecessem este 

trabalho em particular.  

                                            
434 A propósito da «sexualização da imagem» em Oliveira, veja-se: Preto, António (2005). Manoel de 
Oliveira. O Cinema Inventado à Letra. Porto: Público e Fundação de Serralves, p. 96. 
435 Cf. Espólio Fotográfico Português. Mulher à espera dos barcos. Disponível em: 
http://www.espoliofotograficoportugues.pt/Default.aspx?ID=78&ProductID=PROD2177195 (Última 
consulta: 19.12.2016). 

Figura 31 – Fotograma digital extraído do plano 
183 do filme Douro, Faina Fluvial. 

Figura 31 – Imagem de interpretação do plano 183. 

http://www.espoliofotograficoportugues.pt/Default.aspx?ID=78&ProductID=PROD2177195
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A sequência seguinte recorda, nos enquadramentos, sobretudo dos planos 187 e 

189 (Figuras 34 e 35), um dos “episódios” de Nazaré… de Leitão de Barros (NPP01) no 

qual um marinheiro exprime o seu interesse pelas raparigas que passam por si. Embora 

com semelhanças nos enquadramentos, o tratamento do tema faz-se de forma diferente, 

dado que em Nazaré… tudo é filmado num só plano-sequência, tirando partido, como 

vimos, da focagem diferenciada e da profundidade de campo, enquanto em Douro… a 

sequência assenta na montagem intelectual.  

 

Figura 35 – Fotograma digital extraído do plano 189 
do filme Douro, Faina Fluvial. 

Figura 35 – Fotograma digital extraído do filme 
Nazaré, Praia de Pescadores. 

Figura 33 – Positivo fotográfico do Alto Douro 
Vinhateiro - Fotografia Beleza (1929). 

Figura 33 – Fotogramas digitais extraídos 
dos planos 173 e 174 do filme Douro, Faina 

Fluvial 
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 Contudo, e como vimos, a cidade física e humana de Douro… de Manoel de 

Oliveira é feita de seleções. As suas crianças sobrevivem nas ruas, as suas “brincadeiras” 

não são mais que um prefiguração da difícil vida adulta que as espera. Confinado ao cais, 

o Porto volta a ser porto, e as transformações que, para lá da máquina, a cidade começava 

a experienciar no traçado urbano e nas suas vivências estão completamente ausentes. O 

resultado mais evidente é que, de um ponto de vista estritamente documental, a montagem 

de Douro… não é orientada por relações de continuidade geográfica. Para lá dos planos 

de edifícios e objetos, os espaços do filme existem apenas em função da ação que neles 

decorre e sintetizam um espaço global que não tem equivalente fora da tela. 

 Os procedimentos da cidade “sintética” de Douro… são levados até às últimas 

consequências em Aniki-Bóbó, de 1942, a primeira longa-metragem de Manoel de 

Oliveira. Para este filme podemos contar com uma planificação publicada436, que nos 

serviu de base de trabalho, embora, ao longo do nosso estudo ela se revelasse um pouco 

diferente da montagem final do filme. Os locais são indicados apenas em função do seu 

papel no filme, sem nomes de ruas ou referências reais. A partir do excerto, que 

corresponde à “Scene 39”, da planificação e, grosso modo, aos planos 197-201437, 

percebemos que esta circunstância de produção se presta como metáfora de uma 

abordagem que utilizou, uma vez mais, os espaços da cidade como cenário (AB01). 

 Assim, Carlitos e Pistarim, depois do banho no rio, sobem para o cais e veem 

Terezinha saindo da “Loja das Tentações”, aproximando-se da menina e parando junto à 

montra. Ao atentarmos nas imagens é percetível que o plano do cais foi captado em Vila 

Nova de Gaia, perto da Ponte Luiz I, com a ribeira do Porto ao fundo, enquanto no plano 

filmado a partir da montra percebemos que já estamos no Porto e, graças à investigação 

que realizamos, foi possível identificar o local concreto, a Rua de Sobreiras (VII – Figura 

30). A continuidade da ação e, por conseguinte, a relação entre planos, existem 

unicamente em função do olhar, que nos revela que Carlitos vira Terezinha ainda ao sair 

do cais, originando um enorme “salto” geográfico como se pode ver na Figura 36. 

 

                                            
436 Straumann, Patrick e Lima, Anne (Eds.) (2013). Manoel de Oliveira. Aniki-Bóbó. Enfants dans la ville. 
Paris : Éditions Chandeigne. 
437 Seguimos aqui a numeração da planificação publicada. 
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 Estas quebras no raccord, ou continuidade, foram notadas na época pelo público 

portuense mais familiarizado com a cidade438. Na entrevista com Carlos C. Andrade, o 

realizador afirma que tal tinha também motivos estéticos e simbólicos: 

 

«A cidade [Porto] estava sempre presente. E isso dava também outro efeito: o daqueles meninos 

pobres que viviam lá nas margens… Aquilo que a cidade escorre, que vem para baixo, é o mais 

pobre.»439 

 

 Porto e Vila Nova de Gaia são, deste modo, uma nova modalidade da cidade-

síntese, tratada como cenário e potenciada pela geografia criativa da imagem em 

movimento. Com a cidade real combina-se a sua recriação em estúdio, graças ao trabalho 

do arquiteto José Porto assistido por Silvino Vieira440. Realizador e arquiteto conheceram-

se no contexto da preparação do projeto de uma habitação para Oliveira441, tendo aquele 

pedido ao arquiteto a sua colaboração no filme, o que este fez graciosamente. Construídos 

na Tóbis, os cenários beneficiavam da experiência que José Porto havia tido em Paris, 

                                            
438 Cf. Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 32. 
439 Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 32. 
440 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Aniki-Bóbó.  
441 Almeida, Carla Margarida de Sousa (2013). José Porto: Um percurso na arquitectura portuguesa. 
Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Disponível em: 
https://sigarra.up.pt/fbaup/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=23565 (Última Consulta: 19.12.2016), 
p. 62. 

Figura 36 – A localização da “Loja das Tentações”, à esquerda, e o local de banhos 
junto à ponte, à direita. 

https://sigarra.up.pt/fbaup/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=23565
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utilizando ângulos exagerados nas paredes que permitiam uma melhor colocação do 

material e conferiam um acentuado efeito perspético442.   

 Note-se que, em cenários como o do interior da escola (AB02) são visíveis 

reminiscências de O Anjo Azul443 (1930), realizado por Josef von Sternberg que, como 

iremos ver, marcaria o primeiro sonoro português, extensíveis igualmente à interação 

entre os alunos e o professor (AZ01). Do mesmo modo, a canção de rua, na Ribeira 

(AB03), recorda um outro filme marcante do primeiro sonoro, Sob os Telhados de Paris 

(ST01), cujo tratamento cenográfico, de considerável sabor plástico, nos parece 

igualmente evocado na estilização dos telhados de estúdio do “Porto” (AB04).  

 As reminiscências dos anos 30 não se ficam por aqui, pois é de comboio que o 

público chega ao Porto, tal como chegara de comboio à Berlim de Ruttmann. A 

velocidade e o progresso, que distraíram os trabalhadores de Douro… originando um 

acidente, são aqui também o pretexto para uma tragédia, na qual o grito de Terezinha, 

acentuado pelo tratamento sonoplástico, recorda o grito “mudo” de Douro… (AB05). 

 Tal como acontecia com o espaço, também o tempo de Douro… era delimitado 

pelo farol, que assinalava o nascer e o pôr-do-sol (planos 001 e 443). Em Aniki…, o tempo 

é delimitado pelas horas do relógio do Palácio da Bolsa (VII – Figura 31), pelo que, uma 

vez mais, é a cidade que ordena a própria ação para a qual se presta como cenário. Tal é 

tanto mais significativo quando, em Aniki… Manoel de Oliveira toma o ponto de vista 

das crianças como referencial. O seu mundo é fechado e à sua escala, os planos revelam-

se como olhar subjetivo e transformam os espaços de acordo com o mundo interior de 

Carlitos, do qual se tornam extensão (AB06).  

Assim, e nas sombras das ruas tortuosas do Bairro da Sé, Carlitos, consumido pela 

culpa do delito, vê o jogo dos “Polícias e Ladrões” transformar-se em agonizante metáfora 

para a sua existência. Apanhado por Eduardo, é o verdadeiro polícia que ele primeiro vê, 

o qual, gradualmente, se transforma no polícia-Eduardo (AB07). Esta transformação, da 

cidade e das personagens, através das componentes profílmica, fotográfica e 

cinematográfica da imagem em movimento, convoca também o “expressionismo 

germânico” para o quadro de referências e suspende, por momentos, o realismo que 

domina o filme.     

                                            
442 Cf. Almeida, Carla Margarida de Sousa (2013). José Porto: Um percurso na arquitectura portuguesa. 
Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Disponível em: 
https://sigarra.up.pt/fbaup/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=23565 (Última Consulta: 19.12.2016), 
p. 62. 
443 Título original: Der blaue Engel. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 

https://sigarra.up.pt/fbaup/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=23565
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 A noite é terreno para o mistério (AB08), a utilização dos contrastes entre luz e 

sombra444, bem como o exacerbar da plasticidade destas, transformam o bairro num 

espaço sufocante, em que o olhar se dilui no medo e permite, como vimos, a entrada do 

subjetivo, na linha da perseguição de Maria em Metropolis (MET02). A visão subjetiva 

da cidade noturna, transformada em cenário dos medos, é a própria matéria do pesadelo 

de Carlitos (AB09).  

Sem as restrições da realidade, o expressionismo pode tomar conta e revisitar os 

espaços do filme produzindo imagens que demonstram igualmente possíveis 

contaminações das vanguardas francesas associadas ao surrealismo. A cidade noturna é 

agora uma sucessão de fragmentos, transformada para lá dos referentes, recria-se em 

estúdio com o dramatismo que podemos encontrar em Murnau, com filmes como Fausto, 

e reforçada pela iluminação e pelo trabalho das sombras em movimento. Nesta matéria 

de pesadelos convive ainda o cinema-cenário, pois é através de planos do próprio filme 

que Carlitos se vê a si próprio, vê Terezinha e vê o acidente. Tal como nas cenas de 

sonho445, o pesadelo permite liberdades técnicas e estéticas que, por recurso a trucagens, 

se afastam totalmente do realismo, corporizando um mundo que é, por irreal e totalmente 

subjetivo, antitético da própria realidade de que se alimenta. 

 Para explorar o olhar de Manoel de Oliveira sobre a cidade é necessário sair da 

cronologia base do nosso corpus. Com a devida consciência de alterações dos paradigmas 

estéticos e técnicos, incluímos o filme O Pintor e a Cidade de 1956, o qual abordaremos 

em jeito de corolário da leitura que fizemos dos filmes anteriores.  

Aqui, e tal como em Douro…, voltamos ao filme de equipa reduzida, sendo o 

próprio realizador a assumir as funções de operador446, contando com a assistência de 

Lopes Fernandes447. Tratando-se do primeiro filme de Manoel de Oliveira a cores, e 

resultando de um estágio em Leverkusen, na Agfa448, estamos, naturalmente, perante uma 

oportunidade para o realizador desenvolver novas experiências, tendo por base o trabalho 

da cor e do som, entretanto consideravelmente melhorado em termos técnicos.  

                                            
444 Veja-se: Preto, António (2011). Manoel de Oliveira. Cinéma et Littérature. Thèse de doctorat en 
Histoire et sémiologie du texte et de l'image. Études cinématographiques. Université Paris-Diderot – Paris 
7.  
445 Veja-se a “sequência de sonho” de A Canção de Lisboa no ponto 2.2. 
446 Cf. Parsi, Jacques (2002). Manoel de Oliveira. Cinéaste portugauis XXe. Siècle.Paris : Centre Culturel 
Calouste Gulbenkian, p. 88.  
447 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – O Pintor e a Cidade. 
448 Cf. Parsi, Jacques (2002). Manoel de Oliveira. Cinéaste portugauis XXe. Siècle.Paris : Centre Culturel 
Calouste Gulbenkian, p. 87. Segundo o autor, António Mendes fora convidado por Oliveira para frequentar 
consigo o estágio mas recusara por não poder deixar o emprego.  
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Se, como vimos, nas palavras de Oliveira, Douro… era um filme de montagem, 

aqui, e pelo contrário, estamos perante um filme que tem por base o tempo próprio do 

plano449. Assim, e segundo o realizador: 

 

 «Para restituir a cor em toda a sua força era necessário alongar o plano, o que, 

praticamente, eliminava a montagem. Fazer durar cada plano de maneira a atingir, para cada um, 

uma visão quase cósmica, o esplendor da cor.»450   

 

 Os «intérpretes» escolhidos, o pintor, António Cruz, a cidade, o Porto, e as 

«gravuras do século XIX» (PC01), estão também relacionados com as questões inerentes 

à cor451. Porém, as intenções de Oliveira não eram fazer Douro… a cores mas, e pelo 

contrário, reagir à visão sintética da montagem omnipresente do filme inicial452. Através 

da comparação entre a decomposição plano-a-plano de ambos os filmes, é igualmente 

possível perceber as diferenças, traduzidas no número de planos e na duração respetiva. 

Para lá da sequência “animada” final, O Pintor…, com quase 30 minutos de duração, tem 

pouco mais de 200 planos453 por oposição aos 443 planos que correspondem aos cerca de 

18 minutos de Douro.... 

 A figura de António Cruz atua, sobretudo, como aquele que “empresta” o olhar 

ao filme, sendo justamente pela sua mão que, ao abrir da porta do estúdio, entramos na 

cidade no plano 13 (PC02). O papel de mediador é feito de diversas formas, quer no plano 

diegético, como vimos, quer e sobretudo, através da sua pintura, um outro olhar 

emprestado sobre a cidade, com a qual este “outro cinema” dialoga. Assim, entre o plano 

13 e o plano 14, a transição faz-se pela duplicação aproximada da aguarela no 

enquadramento, estratégia que, com variantes que não iremos desenvolver, reaparece ao 

longo do filme. Os “duplos” cinematográficos das pinturas não só lhes conferem 

movimento mas também as inundam de som, num consciente comentário intermedial 

sobre as naturezas técnicas de ambos os meios (PC03). 

                                            
449 Cf. Lardeau, Yann; Tancelin, Philippe, Parsi, Jacques (1988). Manoel de Oliveira. Paris : Editions Dis 
Voir, p. 94 – Veja-se também: Castro, Laura – “Na cidade, no cinema e na arte: Carlos Carneiro, António 
Cruz e António Sampaio”. In SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos (coord). Actas do I Congresso O Porto 
Romântico. Volume I. Porto: Universidade Católica Editora, p. 261-278. 
450 Lardeau, Yann; Tancelin, Philippe, Parsi, Jacques (1988). Manoel de Oliveira. Paris : Editions Dis Voir 
p. 94. 
451 Sobre António Cruz e a sua relação com o filme veja-se: Castro, Laura – “Na cidade, no cinema e na 
arte: Carlos Carneiro, António Cruz e António Sampaio”. In Sousa, Gonçalo de Vasconcelos (coord). Actas 
do I Congresso O Porto Romântico. Volume I. Porto: Universidade Católica Editora, p. 261-278. 
452 Cf. Preto, António (2011). Manoel de Oliveira. Cinéma et Littérature. Thèse de doctorat en Histoire et 
sémiologie du texte et de l'image. Études cinématographiques. Université Paris-Diderot – Paris 7, p. 179. 
453 Veja-se: Volume II – Apêndice 8. 
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Desta forma, no filme de 1956, à cor alia-se o trabalho da sonoplastia, tendo por 

base a captação in loco dos sons da cidade que, à semelhança da luz e da cor da mesma 

se revelam, demorada e quase ostensivamente, para serem plenamente apreendidos pelo 

público. Com o som direto convive a música da própria cidade, composta pelo Padre Luiz 

Rodrigues tendo por base «temas tradicionais da cidade recolhidos por Rebelo Bonito». 

Os sons da cidade, quer os que por ela são emitidos, quer os que, por interposição, aquela 

produziu, reconhecem-se também ao abrir da porta, inundando, juntamente com a luz e 

com a cor, o atelier do pintor com a música que parece vir da própria cidade.  

Os atos de ver, e note-se que é através de uma janela “de atelier” que o primeiro 

plano do filme (plano 010) nos deixa ver a ação, e de ouvir estão, deste modo, em 

constante questionamento, tal como o distanciamento que o meio pode provocar. Na 

sequência de planos 056-063 (PC04), percebemos que talvez muitos dos nossos olhares 

sejam, na realidade, planos subjetivos do pintor, numa constante tensão entre a revelação 

da cidade e a presença de António Cruz. Contudo, é graças à nova abordagem de Oliveira 

que o filme permite diluir o distanciamento medial que, por comparação com Douro…, 

quer a fotografia, quer a duração dos planos, tornavam por demais evidente. O tempo da 

ação diegética é o da própria ação real, sendo dela o primado, tal como é a topografia da 

cidade que dita as composições e os ritmos de uma montagem que se pretende anular, 

como se pode ver nos planos 033 a 041.  

Neste aspeto, e como salienta Jacques Parsi, O Pintor… aproxima-se mais de 

Berlim454 que até o próprio Douro…, confirmando que, como víramos em Aniki…, as 

pesquisas de Oliveira seguiam um caminho de continuidade acumulativa. As aguarelas 

permitiram-nos chegar à Estação de São Bento (026-028), numa revisitação quase 

antitética no dinamismo, da chegada de Berlim e de Aniki…. O Porto de 1956 revela-se e 

descobre-se, voltando-se para dentro de si, graças ao convocar de figuras de convite como 

as esculturas da fachada da igreja do Carmo, as quais nos emprestam também o seu olhar 

sobre a cidade que evolui a seus pés nos planos 048-050 (PC05). O escalar das fachadas 

(044-45), no retomar das pesquisas de analogia formal entre planos que víramos já em 

Douro…, recorda por sua vez uma outra viagem a partir dos elementos da cidade, em A 

Canção de Lisboa, no qual, em 1933, Manoel de Oliveira fora ator455. 

                                            
454 Cf. Parsi, Jacques (2002). Manoel de Oliveira. Cinéaste portugauis XXe. Siècle.Paris : Centre Culturel 
Calouste Gulbenkian, p. 88. 
455 Veja-se: ponto 2.2 do Capítulo 2. 
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No seu novo filme, Oliveira comenta não só a pintura como o próprio cinema, e 

também Douro… é convocado. Assim, na sequência de imagens à volta da ponte, nos 

planos 127 a 139 (PC06) o filme convoca um curioso flashback tendo por base uma 

gravura colorida, que nos mostra a Ponte das Barcas e uma pintura alusiva ao desastre de 

29 de março de 1809, presente na igreja de São José das Taipas, e destinada a assinalar a 

intenção do culto pelas almas dos que morreram no contexto das invasões francesas456. O 

espaço pictórico é explorado pela sucessão de três planos (129-131), em novo diálogo 

intermedial, que liberta da pintura, através da sonoplastia, os sons inerentes à imagem. 

Daí somos conduzidos às “Alminhas da Ponte”, com o bronze de Teixeira Lopes Pai, 

recordando os planos do Douro… (035-037), na caixinha da qual uma senhora coloca 

uma esmola. Oliveira continua a sua narrativa histórica, transportando-nos no tempo, e 

por interpostas novas gravuras coloridas, até a uma pintura do presente, já de António 

Cruz, que nos permite chegar à ponte verdadeira. A relação entre as “Alminhas” e a ponte 

havia sido explorada em Douro… mas aqui Oliveira vai mais longe e faz com que a 

sequência assuma um curioso sentido de recriação histórica ainda no seu estado 

primordial, feita de documentos que a imagem e o som do filme animam como que dando 

expressão aos pensamentos do realizador-pintor-público457.   

O comentário ao Douro… continua nos planos 142 a 146 (PC07) que se 

aproximam de alguns dos planos daquele (DFF11). Mas, em O Pintor…, o formalismo 

da estrutura não vem da síntese produzida pela montagem, mas antes do seu referencial, 

o olhar que lhe descobriu as possibilidades de leitura poética. Em novo momento de 

surpresa, e alongando o plano 142, captado com câmara móvel, de modo a que o 

observador sinta a ponte, Oliveira, nos planos 143 e 144, diz-nos que podemos estar 

perante um plano subjetivo, vendo a ponte pelos olhos de António Cruz. A duplicidade 

do olhar tem um curioso, e não sabemos se calculado, efeito através do olhar cúmplice do 

soldado que parece procurar o motivo da atenção do pintor. Mas a ponte de 1956 é, tal 

como o fora em Aniki…, também passagem para a outra margem do rio, numa vontade de 

multiplicar as possibilidades de leitura da cidade e dos seus elementos. 

Chegados à margem de Vila Nova de Gaia, o diálogo intermedial parece atingir 

um novo pico quando, no plano 193 (PC08) uns meninos, reminiscentes de Aniki…, 

                                            
456 Cf. Sistema de Informação para o Património Arquitectónico. Igreja de São José das Taipas. Disponível 
em: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5565 (Última consulta: 19.12.2016).  
457 A sonorização das pinturas é um dos processos recorrentes neste filme como se pode ver na constante 
utilização do som “transbordante” em planos como os 171 e 172. 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5565
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brincam ao lado do pintor que se assoma da margem458. Na entrevista, o realizador alude 

a esta retoma «nas últimas cenas, que mostram a cidade ao fundo e as crianças ali a brincar 

com a sua maneira de vestir e de estar»459. No nosso entender, a cidade de Aniki… traz 

consigo a própria ideia do meio – o cinema – que, por interposição do menino que, vindo 

de fora do campo, de junto da câmara, para o lado do pintor, o olha com a curiosidade 

breve e desafiante com que o cinema se enamora fugazmente da pintura para seguir o seu 

próprio caminho. Nesse sentido, e neste jogo de figuras interpostas, em última análise, o 

menino-cinema, seria também o menino-Oliveira que se aproximava da pintura.  

Contudo, nos planos seguintes (194-197), percebemos que a distância que 

separava o Porto de Douro… e de Aniki… era muito curta e que a condição do humano, 

o centro das preocupações do realizador, continua a ser, afinal, o leitmotiv deste filme. 

Tal como nos filmes anteriores, e tal como na “sinfonia urbana”, é também a cidade, com 

as suas características topográficas e a sua organização que, em revelação da sua 

verdadeira natureza como realidade antrópica, condiciona a vida dos seus habitantes. 

Com o final do dia (PC09), os trabalhadores saem das fábricas e a zona oriental da cidade, 

em raro documento coevo, pulsa de uma vida que se afirma como corolário das apressadas 

caminhadas na baixa ou dos passeios no parque.  

O realizador explora a noção da ordem que, de um plano superior, condiciona a 

vida dos habitantes e a sua condição460 (PC10) numa sequência que, à semelhança das 

sequências de sonho, funciona quer como uma interrupção, quer como comentário da 

narrativa principal. Assim, e ao longo dos planos 082 a 106, as componentes fotográfica, 

cinematográfica e sonora são convocadas para, numa interrupção de matriz formalista, o 

realizador comentar aquilo que vemos e nos colocar perante uma metáfora de autoridade. 

Em ritmo paulatino de desconstrução, percebemos que o sinaleiro não só controla o 

trânsito como é ativado enquanto representação da ordem. A duração dos planos diminui 

e o ritmo acelera, com nova representação através do semáforo que, uma vez mais, dita 

as leis do movimento na cidade sintetizada pela montagem até que, no plano 088, o 

sinaleiro apita e as pessoas avançam. Com o plano 089, e preparada a transição, o registo 

muda e as esculturas da cidade, através dos enquadramentos, perdem a sua condição 

                                            
458 Recordemos o comboio que, no plano 19, se assemelhava à sequência do acidente de Aniki…. 
459 Andrade, Sérgio C. (2001). “O Porto é a minha casa”. Entrevista com Manoel de Oliveira. Andrade, 
Sérgio C. O Porto na História do Cinema. Porto: Porto Editora, p. 32. 
460 Cf. Parsi, Jacques (2002). Manoel de Oliveira. Cinéaste portugauis XXe. Siècle.Paris : Centre Culturel 
Calouste Gulbenkian, p. 88. 
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referencial para se tornarem sinais de ordens461. A relação causa-efeito, tal como em 

Douro…, existe apenas pela montagem, reforçada agora através de uma sonoplastia que 

dobra as “ordens” com os apitos do sinaleiro e os passos com o som de marcha. Esta nova, 

e breve, cidade-síntese é também uma curiosa “contra-humanização” do espaço urbano, 

retirando a independência dos habitantes para a colocar nos objetos que, por eles criados, 

acabam por os controlar. O comentário de Oliveira retoma, deste modo, uma ideia de 

sinédoque de que Douro… fora a exploração inicial, conseguida pelos mesmos artifícios 

técnicos e que, novamente, nos coloca perante um progresso que parece estranho, nos 

seus ritmos, à vida da cidade. 

Ainda neste sentido, na sequência que precede a que comentámos (PC11) 

correspondente aos planos 074 a 082, Oliveira retoma um motivo que ensaiara 

brevemente (planos 064 a 066) com a interrupção, literal, da narrativa através da 

intromissão de uma sucessão de planos estáticos, de evidente formalismo nos 

enquadramentos, comentados por uma cacofonia que se assemelha a uma rápida mudança 

de sintonia num rádio analógico e que atua como contraposição da duração e sonoridade 

mais frequentes nas imagens da cidade462. As imagens são de uma nova arquitetura, 

moderna e radical463, praticamente ausente das imagens anteriores, ou nelas muito 

mitigada, que parecia interromper, também literalmente, pela sua escala e implantação, o 

desenho secular e orgânico da cidade. Espaço e meio atuam em simbiose em alusão à 

nova cidade em construção que, todavia, é ainda demasiado recente para ser tratada com 

distanciamento, sendo antes vista com um misto de suspeição e curiosidade, 

demonstrando igualmente que a cidade de O Pintor… é, afinal, uma nova seleção da 

realidade.   

Entre as sequências, vemos o pintor em ação, reforçando que, tal como as pinturas 

de António Cruz, a cidade se constrói a todo o instante e diante do olhar dos seus 

habitantes, numa constante convocação do registo de processos que são também 

comentários do próprio registo fílmico. Tal como o pintor nos revela a cidade na sua 

pintura, é também o filme (PC12) que a revela ao percorrer a malha urbana mais antiga 

(planos 109 a 119), que fora já explorada, também a partir de dentro, em Douro…. Para 

lá das imposições da ordem (des)humana, é a própria cidade que nos surpreende, 

                                            
461 Note-se que, também em Berlim, Ruttmann direcionava por vezes o olhar através dos sinais da própria 
cidade. 
462 Cf. Preto, António (2005). Manoel de Oliveira. O Cinema Inventado à Letra. Porto: Público e Fundação 
de Serralves, p. 28. 
463 Construída maioritariamente já na primeira metade da década de 50.  
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condicionando os nossos caminhos e o nosso olhar. O percurso até ao Largo do Colégio 

(planos 117 a 119) é eloquente na revelação que, em outros tempos, também o progresso 

e a dissonância conferiram uma nova cor à cidade. Impondo-se pela sua escala e pela sua 

erudição na vernacularidade que a rodeia, a imponente fachada de São Lourenço, que se 

antecipa aos nossos passos no plano 118 é sinestesicamente revelada no plano 119 como 

uma nova interrupção formal no espaço e tempo da cidade.  

À medida que nos aproximamos do final do filme, as interrupções do tempo 

alongado do plano começam a tornam-se mais frequentes e permitem, como que num 

gesto conciliador, o regresso da montagem. Concomitantemente, é também a encenação 

que se torna cada vez mais presente, reforçando-se a tensão entre a realidade e a ficção, 

que vimos já atravessar Douro…. Como se pode ver nos planos 175 a 183 (PC13), da 

parada da Guarda Nacional Republicana, passamos à sua encenação através de um 

“pequeno exército” que, na linha de Aniki…, brincando aos adultos, entra em conflito 

com os seus semelhantes. O plano é rapidamente cortado para a escapatória do jogo, que 

é, afinal, um novo lugar de conflitos consentidos e de concentração de energias que, na 

sua fugacidade, se pode entender como nova interrupção do ritmo lento da cidade.     

Pelo que foi exposto, O Pintor… pode ser visto como um epílogo da “sinfonia 

urbana” do período mudo, revisitando a cidade de uma forma geograficamente mais 

abrangente que em Douro… e utilizando agora a figura do pintor que, à semelhança do 

farol do filme anterior assinala o começo e o fim do dia, bem como o começo e final da 

vida. Assim, a partir do plano 200, na sequência de animação (PC14) o pintor revela-se 

também como o criador das possibilidades da cidade-pintura, tal como o operador, fora o 

criador das possibilidades da cidade-cinema de O Homem da Câmara de Filmar464.   

Voltando ao plano 134 (PC06), note-se como, no alongamento do plano e no 

distanciamento físico da câmara estamos perante a sua virtual anulação enfatizando-se o 

revelar da ação perante o olhar e contrariando a sua tensa omnipresença, quer física, quer 

medial, em Douro…. O interesse das expressões cinematográficas de vanguarda 

associadas à “sinfonia urbana” na exploração da tensão inerente à relação entre o objeto 

e meio, coloca o cinema, nas palavras de António Preto, «no centro de um processo de 

pensamento que toma consciência de si mesmo num jogo de causalidade recíproca»465. 

                                            
464 Veja-se a interpretação do farol de Douro… como metáfora para o meio que permite a produção da 
imagem em: Preto, António (2005). Manoel de Oliveira. O Cinema Inventado à Letra. Porto: Público e 
Fundação de Serralves, p. 19 e p. 139. 
465 Preto, António (2005). Manoel de Oliveira. O Cinema Inventado à Letra. Porto: Público e Fundação de 
Serralves, p. 19. 
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Tal faz com que, por oposição à cidade revelada ao olhar de O Pintor…, a cidade do 

Douro… se afirme muito mais como expressão de um olhar, e documento do mesmo, e 

menos como registo efetivo, e “verdadeiro”, de si própria.  

Este aspeto é ainda mais evidente ao termos confirmado, no decorrer das 

operações de decomposição plano-a-plano, que, tal como em muitos filmes do período 

mudo, Douro…, nas suas diversas versões, é projetado acelerado em relação à velocidade 

da captação. Fazendo um ajuste aproximado da proporção entre os 24 fotogramas por 

segundo, velocidade estimada de projeção466, e os 18 fotogramas por segundo, velocidade 

estimada de rodagem467, obtemos um fator de retardamento de 0.75. O resultado 

(DFF1934) é um conjunto de imagens que embora revelando os artifícios da montagem 

e da encenação, fazendo com que estes se tornem verdadeiramente distrativos, devolve o 

documento (registo) ao olhar, sendo possível perceber claramente os ritmos, expressões, 

palavras e gestos, bem como a própria fisicalidade das ações realizadas no espaço 

profílmico e captados pela câmara.  

A quebra da continuidade narrativa assegurada pela montagem e o contrariar da 

rápida velocidade de apreensão da imagem em movimento libertou o plano enquanto 

representação e demonstra igualmente como grande parte da plasticidade de Douro… 

assenta não só na montagem mas também na aceleração da imagem. Deste modo, e 

através deste exercício de desconstrução da síntese que é a imagem em movimento, o 

filme revela-se igualmente como documento de um processo de construção da imagem 

que, partindo da realidade registada, pretende apresentar não um documento mas uma 

expressão medial da mesma.  

          

Entre o filme experimental e a experimentação  
 

 Vimos como algumas das propostas exploradas em Douro… são retomadas por 

Manoel de Oliveira em Aniki-Bóbó. Entre o filme experimental e a longa-metragem, 

mesmo que concebida no espírito a que associamos o primeiro, exploratório e de reação 

a um cinema “indústria”, destinado ao lucro fácil, vai uma considerável distância no que 

diz respeito às condições de produção, dimensão das equipas, controlo das opções por 

parte do realizador, entre muitos outros fatores. Assim, importa perceber que não só as 

vanguardas comportam um amplo espectro de referências estéticas e técnicas, mas 

                                            
466 A partir das diferentes versões em DVD. Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Douro, Faina Fluvial. 
467 E velocidade a que estão registados digitalmente a maioria dos filmes mudos da Cinemateca Digital. 
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também espraiam a sua produção em diferentes escalas que vão do filme experimental, 

concebido por uma equipa reduzida e com meios económicos limitados, a uma gigantesca 

e dispendiosa produção como Metropolis468, com iguais diferenças nos circuitos de 

distribuição.  

 Com o advento do sonoro, e como veremos, dá-se uma alteração que reduz, em 

grande medida, as possibilidades do filme experimental no novo paradigma técnico. 

Contudo, novas propostas de leitura, da relação entre o cinema de vanguarda e o primeiro 

sonoro, revelaram que esta era muito mais complexa e dialogante do que se poderia 

pensar, originando, segundo Malte Hagener, não só «o colapso das barreiras entre a 

tradicional “cultura erudita” e a menosprezada “cultura de massas”, mas também a 

dissolução da oposição entre indústria e vanguarda»469. 

 Embora a discussão desta relação saia do âmbito deste trabalho, importa atentar 

nestes caminhos de transmissão de imagens e questões, entre a produção mais 

imediatamente associável ao filme experimental e as longas-metragens. 

 Realizado em 1929 por Jorge Brum do Canto, A Dança dos Paroxismos é um 

filme que, a partir do que dele conhecemos470, se revela como um momento de particular 

experimentação. O jovem realizador, que assumia o papel de ator principal, foi o autor do 

argumento e teve igualmente a seu cargo a conceção dos cenários, figurinos, 

caracterização, bem como a montagem e as legendas. No setor da fotografia, Brum do 

Canto contava com o experimentado Manuel Luís Vieira, que assumira já funções de 

realizador e produtor nos anos 20. O argumento do filme, baseado no poema Les Elfes de 

Leconte de Lisle471, retoma as temáticas mitológicas, que Manuel Luís Vieira 

desenvolvera, como argumentista e realizador, em 1926, em O Fauno das Montanhas472, 

e que, quer nas suas versões nórdicas, quer nas suas versões clássicas, estão muito pouco 

                                            
468 Sobre as questões inerentes ao filme experimental e à sua relação com outras produções veja-se: Rees, 
A. L. (2005). A history of experimental film and video : from the canonical avant-garde to contemporary 
british practice. London: British Film Institute. Veja-se também: Hagener, Malte (2007). Moving Forward, 
Looking Back. The European Avant-garde and the Invention of Film Culture, 1919-1939. Amsterdam 
University Press. ISBN:9789053569603. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/j.ctt46msnh.  
469 Hagener, Malte (2014). Gado Bravo. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.) (2014). O Cinema Português 
Através dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 41. 
470 Veja-se: Volume II – Apêndice 1. Para uma análise do filme veja-se: Castello Branco, Patrícia 
Silveirinha (2013). A Dança dos Paroxismos e a desorganização da paisagem rural portuguesa. Lopes, F., 
Pereira, A. C. (Eds.). Filmes Falados. Covilhã: Livros LabCom. Disponível em: http://www.labcom-
ifp.ubi.pt/ficheiros/20130802-201304_filmesfalados_flopesacpereira.pdf  (Última consulta: 17.12.2016) 
471 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 256. 
472 Veja-se: CINEPT – Cinema Português. O Fauno das Montanhas. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2704/O+Fauno+das+Montanhas (Última consulta: 19.12.2016). 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt46msnh
http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20130802-201304_filmesfalados_flopesacpereira.pdf
http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20130802-201304_filmesfalados_flopesacpereira.pdf
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/2704/O+Fauno+das+Montanhas
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presentes na cinematografia portuguesa. Embora não nos seja possível desenvolver esta 

relação e, consequentemente, um outro elo geracional, não podemos deixar de salientar 

algumas semelhanças nas imagens de ambos os filmes, nomeadamente nas bailarinas 

companheiras do Fauno e nos silfos de Brum do Canto.  

 Dado que o realizador assume o filme como um «ensaio visual» e dedica-o a 

Marcel L’Herbier, estamos perante aquela que é a única referência declarada à 

cinematografia de vanguarda, de que temos conhecimento, no panorama nacional coevo. 

Contudo, Brum do Canto afirmava que o seu filme não é «vanguardista, como 

impropriamente o poderiam intitular à semelhança do que costuma suceder com qualquer 

obra que possua certa ousadia»473. O realizador afirmava ter apenas procurado «neste 

ensaio, nesta dança visual, reunir em um só bloco o máximo paroxismo das actuais 

possibilidades objectivas do Cinema que já de si são paroxismos»474. O filme é um 

repositório de técnicas que vão dos domínios da fotografia (câmara móvel, planos 

inclinados, trabalho de focagem) à cinematografia (técnicas de montagem, falsa 

continuidade, ecrã tripartido) e demonstra igualmente um ecletismo estético que convoca 

a mitologia nórdica, os costumes portugueses, os “bailados russos” e o universo 

medieval475.  

 Embora Brum do Canto tenha decidido não estrear o filme comercialmente476 e 

tenha deixado incompleto um outro filme, Paisagem, percebemos em A Dança… não só 

uma vontade de experimentar técnicas mas, e sobretudo, de ensaiar e perceber as 

possibilidades estéticas da imagem em movimento, assumindo, nesse sentido, a 

verdadeira vocação de ensaio e pesquisa do filme experimental. Após colaborar em outras 

produções, e na realização de documentários477, Brum do Canto realizaria o seu primeiro 

filme de longa-metragem em 1938.  

A Canção da Terra surgia, uma vez mais, das mãos de uma equipa pequena, 

embora mais alargada que no filme de 1929, na qual o realizador assumia também a 

autoria do argumento, a planificação e supervisão da montagem, bem como a conceção 

                                            
473 Jorge Brum do Canto citado em: Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do 
Cinema Português 1896-1949. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 256. 
474 Jorge Brum do Canto citado em: Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do 
Cinema Português 1896-1949. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 256. 
475 Para a ligação ao filme veja-se: Volume II – Apêndice 1 – A Dança dos Paroxismos. 
476 A única exibição foi no Cinema Central para colaboradores e convidados. Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). 
Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 
256. 
477 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 376. 
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dos cenários. Articulando as atividades com as componentes da imagem em movimento, 

percebemos que Jorge Brum do Canto interveio, com exceção da fotografia e dos aspetos 

técnicos do som, em todos os restantes aspetos do filme. Do ponto de vista da fotografia, 

Aquilino Mendes participara já com o realizador em documentários e com ele 

desenvolvera relações de amizades, construindo-se o projeto em estrita colaboração478.  

O argumento tinha por base a sobrevivência nas exigentes condições da ilha de 

Porto Santo, que Brum do Canto conhecia bem, refletindo esse olhar quase documental 

na estrita relação entre o humano e a paisagem. A maior parte do material de exteriores 

foi rodado em Porto Santo, sendo o filme, após uma série de vicissitudes, terminado, com 

as cenas de interiores e alguns exteriores, na Tobis por ação da influência de Chianca de 

Garcia479. 

As imagens de A Canção da Terra refletem a consolidação dos caminhos 

ensaiados na Dança…. Assim, Brum do Canto demonstra uma liberdade invulgar no 

tratamento do espaço profílmico, expandindo-o graças à ativação frequente do fora de 

campo quer visual, quer sonoramente (ACT01).  

Oscilando entre os registos do documentário, que Brum do Canto assume como a 

sua matriz, e os da ficção, designando o filme como um western, o realizador posiciona-

se, uma vez mais, numa das características das vanguardas, e que vimos já a propósito de 

Douro…, a ambiguidade entre documentário e ficção. A sua abordagem da realidade de 

Porto Santo é poética, dizendo que o seu «documentário é dado, também, de dentro para 

fora, através das almas dos porto-santenses e não de fora para dentro»480. Porém, é 

também um western, pois tem todos os seus arquétipos (o bom, o mau, a rapariga, a 

disputa) e, sobretudo, a sua relação com a paisagem e o seu ritmo «que foi o pai de todo 

o cinema de hoje, que lhe deu o equilíbrio e ajudou a encontrar-se a si próprio»481. 

Salientando esta especificidade do meio, Brum do Canto coloca-se, e paradoxalmente 

através de um “género comercial”, no âmago de uma das problemáticas das vanguardas.  

Do mesmo modo, e tirando partido da sua multifacetada atividade na equipa, as 

suas imagens revelam uma particular utilização dos cenários de interior e dos elementos 

                                            
478 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 376. 
479 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 377. 
480 Jorge Brum do Canto citado em: Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do 
Cinema Português 1896-1949. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 378. 
481 Jorge Brum do Canto citado em: Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do 
Cinema Português 1896-1949. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 378. 
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do espaço profílmico. Na tradição do kammerspielfilm alemão482, espaços e adereços são 

tratados como extensão das personagens, interagindo ativamente e revelando-se em 

explorações perante a câmara (ACT02). Do mesmo modo, a narrativa é quase contínua e, 

como diz o realizador, «a ação nunca para, nunca se detém em superficialidades»483. 

Contudo, é no tratamento dos exteriores em Porto Santo que o filme revela o 

cuidado com que foi concebida a componente fotográfica, de uma qualidade 

impressionante, quer no que diz respeito ao tratamento da luz e da sombra, quer no que 

diz respeito aos enquadramentos, sendo as marcas das imagens poéticas de Marcel 

L’Herbier muito evidentes. Por outro lado, o filme recorda a abordagem poética de 

Alexander Dovzhenko, que era, de entre os russos, aquele que tirava maior partido da 

componente fotográfica e não da montagem para conseguir as suas imagens. A relação 

entre as personagens e a paisagem, no seu telurismo e simbologia, bem como a utilização 

da fotografia, são reminiscentes de A Terra484, de 1930.  

Nesse sentido, e para uma das cenas mais marcantes do filme (ACT03), quando a 

ilha humana espera pela chuva e pelo fim da impiedosa seca que grassa na ilha telúrica, 

Brum do Canto e Aquilino Mendes parecem explorar um motivo que António Lopes 

Ribeiro explorara em Gado Bravo de 1934 (GB04). E enquanto no filme mais antigo, as 

qualidades formais do grupo de trabalhadores são diluídas pela música jocosa e 

trabalhados quase como demonstração técnica, no filme de Brum do Canto o motivo é 

desenvolvido formalmente e potenciado enquanto evidência da angústia da população. 

Assim, e espalhadas pelas encostas, de olhos postos nas nuvens, as diferentes gerações 

esperam, de enxada ao ombro, a possibilidade de extraírem os frutos da terra e 

assegurarem, desse modo, a sobrevivência do presente e a possibilidade do futuro. 

 

Chianca de Garcia e Aldeia da Roupa Branca 
 

 Se nos primeiros filmes de Brum do Canto, à semelhança do que vemos com 

Manoel de Oliveira, se pode falar num primeiro registo experimental que permite o 

ensaiar de técnicas e abordagens estéticas que serão desenvolvidas nas mais onerosas 

longas-metragens, no caso de Chianca de Garcia estamos perante um caminho bem 

diferente.  

                                            
482 Do qual falaremos no ponto 2.3. 
483 Jorge Brum do Canto citado em: Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do 
Cinema Português 1896-1949. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 378. 
484 Tìtulo original: Zemlya. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
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Como diretor técnico do Teatro São Luiz, criara no seu gabinete uma tertúlia 

cinematográfica que estaria na origem da primeira revista Imagem485, tirando partido de 

um espaço definido por Leitão de Barros como uma «grandiosa universidade livre de arte 

cénica»486. No próximo ponto veremos como foi muito motivado pelo seu entusiasmo, 

bem como pelo de Leitão de Barros e pelo de António Lopes Ribeiro, que Portugal 

enveredaria pelos caminhos do seu primeiro sonoro no início da década de 30, 

demonstrando-se as claras preocupações em trazer para o âmbito nacional as condições 

técnicas e financeiras que assegurariam produções de maior envergadura, sendo 

igualmente relevante o seu papel como supervisor de A Canção de Lisboa.  

Seria, porém em 1930, ainda no período mudo e no seio do São Luiz, que Chianca, 

para animar o Carnaval, exploraria a sua primeira longa-metragem, Ver e Amar!. A partir 

dos dados de Félix Ribeiro, que colaborou na produção487, percebemos que a equipa 

derivara da própria tertúlia, contando com nomes como Fred Kradolfer e Bernardo 

Marques, nos cenários e decoração, bem como António Lopes Ribeiro, Jaime Silva Filho, 

Carlos Botelho e Leitão de Barros como colaboradores. As legendas estariam a cargo de 

José Gomes Ferreira e o comentário musical a cargo de René Bohet488, os quais, 

juntamente com Botelho, e como veremos, colaborarão em A Canção de Lisboa489.  

O filme foi rodado no estúdio improvisado do jardim de inverno do Teatro e no 

próprio palco490 e o seu argumento tinha por base as aspirações ao teatro de revista de 

uma costureirinha. Dado que praticamente nada restou do filme491, não podemos explorar 

este trabalho inicial de Chianca de Garcia, contudo, percebemos desde já uma vontade de 

colocar em diálogo o teatro e o cinema que, como veremos quer em A Canção de Lisboa, 

quer em Aldeia da Roupa Branca, quer, sobretudo, em O Pai Tirano, irá ser uma 

recorrência na futura “comédia à portuguesa”, género que o filme parece ensaiar492. 

                                            
485 Cf. Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. Aldeia da Roupa Branca. Lisboa: Tugaland., p. 16.  
486 Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 182. Nota 758. 
487 Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 259. 
488 Veja-se: CINEPT – Cinema Português. Ver e Amar!. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/4131/Ver+e+Amar%21  (Última consulta: 19.12.2016).  
489 Cf. Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. Aldeia da Roupa Branca. Lisboa: Tugaland., p. 16 
490 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 257. 
491 Cf. CINEPT – Cinema Português. Ver e Amar!. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/4131/Ver+e+Amar%21  (Última consulta: 19.12.2016). 
492 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 260. 

http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/4131/Ver+e+Amar%21
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/4131/Ver+e+Amar%21
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A fotografia era, uma vez mais, de Manuel Luís Vieira, embora o trabalho 

principal fosse de Salazar Dinis493, o qual trabalhara já em Maria do Mar. De um ponto 

de vista técnico, o filme era inovador na medida em que utilizava um sistema 

experimental de sincronização sonora baseada em discos reproduzidos em paralelo com 

a projeção, incluindo, desta forma, algumas cenas sonoras nas canções494. O título de 

trabalho, «São Luiz Melody», aportuguesamento da Broadway Melody495, demonstrava 

que o musical americano era uma das matrizes de referência.   

A partir das fotografias existentes e dos dados de Félix Ribeiro, percebemos que 

o filme continha uma curiosa paródia “revisteira” de uma das sumptuosas, e tecnicamente 

inovadoras, produções de Hollywood, Ben-Hur (1925), realizado por Fred Niblo. Na 

paródia Erico Braga fazia de Messala nas corridas de quadrigas496 e, através de uma 

fotografia (VII – Figura 32) é bem visível a estilização modernista dos veículos, na linha 

das liberdades e inovações plásticas que as colaborações dos artistas produziam no palco 

da “revista”497.  

Note-se que, à semelhança das modalidades francesas e germânicas do cabaret, 

ou do vaudeville americano, o teatro ligeiro, livre das restrições do palco académico, era 

particularmente permeável a inovações técnicas e estéticas, bem como à colaboração das 

vanguardas artísticas, como se veria por muitas das modalidades iniciais das práticas 

performativas, avant la lettre entendidas498. Nesse sentido, não estranharia que, em 

Portugal, o “teatro de revista” recebesse a colaboração plástica de muitos dos nomes do 

modernismo que temos vindo a referir.    

Em 1936, Chianca realizava a muito onerosa produção sonora O Trevo de Quatro 

Folhas, filme também perdido. Aqui, os colaboradores na direção artística foram 

                                            
493 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 257. 
494 Cf. CINEPT – Cinema Português. Ver e Amar!. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/4131/Ver+e+Amar%21  (Última consulta: 19.12.2016) . Veja-se 
também: Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 259. 
495 The Broadway Melody, de 1929, realizado por Harry Beaumont, foi o primeiro ensaio nos caminhos do 
musical da Metro-Goldwyn-Mayer, tendo ainda como completo referente, quer nos números, quer na 
equipa, o palco da Broadway. Veja-se: American Film Institute. The Broadway Melody. Disponível em: 
http://www.afi.com/members/catalog/DetailView.aspx?s=&Movie=3068 (Última consulta: 19.12.2016). 
496 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 258. 
497 Sobre o teatro de revista veja-se: Santos, Vítor Pavão (1978). Revista à Portuguesa. 
Uma Breve História do Teatro de Revista. Lisboa: Edições O Jornal. 
498 Veja-se: Goldberg, Roselee (2012). A Arte da Performance. Lisboa: Orfeu Negro. 

http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/4131/Ver+e+Amar%21
http://www.afi.com/members/catalog/DetailView.aspx?s=&Movie=3068
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Bernardo Marques e Keil do Amaral499, destacando-se os seus cenários, como podemos 

ver pelas fotografias (VII – Figuras 33, 34, 35 e 36). De sabor Art Déco, particularmente 

próximos da via elegante e mais despojada de Mallet-Stevens, transpunham para o espaço 

profílmico os principais caminhos do modernismo arquitetónico coevo. Note-se que, em 

1932, com a inauguração do edifício de passageiros da Estação Fluvial do Sul e Sueste, 

desenhado por Cottinelli Telmo, o público passava a ter acesso à Art Déco pela primeira 

vez num edifício público promovido pelo Estado500.  

Segundo Félix Ribeiro501, os cenários contavam com um espaço de hotel de luxo, 

que nos parece recordar os trabalhos congéneres de Cedric Gibbons, figura de destaque 

do universo da direção artística americana à frente do departamento da Metro-Goldwyn-

Mayer. Ainda segundo o mesmo autor, e dado tratar-se de um filme que voltava a dialogar 

com o palco, foi construído um teatro com capacidade para cerca de 300 pessoas e que 

permitia uma muito maior liberdade de filmagens que um teatro real502. Completava os 

cenários um conjunto de mobiliário, adereços e guarda-roupa que, pela documentação 

fotográfica que conhecemos, lhe acentuavam a sofisticada elegância característica da Art 

Déco e que, juntamente com pinturas aparentemente modernizantes, confeririam ao 

espaço profílmico características plásticas e urbanas pouco habituais na imagem em 

movimento coeva em Portugal.  

A relação com o setor de fotografia, da qual não conhecemos quaisquer outras 

referências visuais, foi particularmente tumultuosa503, contando com diversos 

estrangeiros e com a presença de Aquilino Mendes504.  

Seria justamente por intermédio de Aquilino Mendes e de Jorge Brum do Canto, 

seu assistente de realização em O Trevo…, que, estimulado por A Canção da Terra, 

Chianca de Garcia resgataria um projeto que estivera para ser o primeiro filme sonoro da 

                                            
499 Cf. CINEPT – Cinema Português. O Trevo de Quatro Folhas. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/1396/O+Trevo+de+Quatro+Folhas   (Última consulta: 19.12.2016).  
500 Cf. Martins, João Paulo (2015). A Arquitectura dos nossos dias. In Carvalho, Margarida Kol de; 
Cameira, Maria Cecília; Martins, João Paulo (coord.). Cottinelli Telmo. Os arquitectos são poetas também. 
Lisboa: EGEAC, EM, pp. 26-27. 
501 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 350. 
502 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 350. 
503 Cf. Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. Aldeia da Roupa Branca. Lisboa: Tugaland., p. 17. 
504 CINEPT – Cinema Português. O Trevo de Quatro Folhas. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/1396/O+Trevo+de+Quatro+Folhas   (Última consulta: 19.12.2016). 

http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/1396/O+Trevo+de+Quatro+Folhas
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/1396/O+Trevo+de+Quatro+Folhas
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Tobis: «O velho e o novo», título de trabalho daquele que viria a ser Aldeia da Roupa 

Branca505. 

 

O ecletismo das referências 
 

 Pelo percurso que apresentámos percebemos que Chianca de Garcia, embora 

através de longas-metragens, desenvolvia uma série de pesquisas recorrentes: a relação 

com o palco, particularmente com o “teatro de revista”; a colaboração de figuras do 

modernismo, quer na linha da estilização plástica dos palcos, quer das arquiteturas e das 

artes plásticas; o cinema de Hollywood e o musical; o trabalho de fotografia.  

Paralelamente, e como o próprio Chianca admitia em entrevista já nos anos 80:  

 

«A Linha Geral de Eisenstein tinha sido estreado em Lisboa a 12 de Novembro de 1930 

e entusiasmara a jovem geração cinéfila formada a partir das imagens de Nazaré, de Leitão de 

Barros, este também um filme decisivamente influenciado pelo cinema soviético dos grandes 

criadores.»506  

 

Com um título de trabalho semelhante ao título alternativo da obra de Eisenstein, 

Aldeia da Roupa Branca nasce, deste modo, de uma nova matriz que, embora adivinhável, 

pelo que vimos, em Chianca de Garcia, não podemos confirmar estar presente nos filmes 

anteriores. Do mesmo modo, e à luz do que temos vindo a ver, não seria também de 

estranhar encontrarmos reminiscências das vanguardas alemãs e francesas. Será 

precisamente à luz deste quadro de referências particularmente eclético, bem como na 

vontade de inovar do realizador, que enquadraremos Aldeia da Roupa Branca.  

Contudo, será ainda necessário perceber que aquilo que motivou Chianca foi a 

criação de um filme português507. Nas palavras do próprio realizador: 

 

«E é um filme do povo, e um filme de ar livre, porque eu entendo que é essa a única 

maneira que nós, os portugueses, temos de fazer cinema. Nem os palácios, nem a vida mundana 

de Lisboa, nem os casinos, nem as praias elegantes, podem fornecer-nos material plástico para 

                                            
505 Cf. Pina, Luís de (1988). Espontaneidade do conjunto. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. 
Aldeia da Roupa Branca. Lisboa: Tugaland., p. 39. 
506 Pina, Luís de (1988). Espontaneidade do conjunto. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. 
Aldeia da Roupa Branca. Lisboa: Tugaland., p. 39 
507 Cf. Garcia, Chianca (1939). Como realizei «Aldeia da Roupa Branca». In Rosa, Vasco (2007). Beatriz 
Costa 100 anos. Aldeia da Roupa Branca. Lisboa: Tugaland, p. 41. 
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criar, em cinema, um espectáculo com raça. Portugal está nos conflitos e nas brigas do seu povo. 

Portugal é a sua paisagem e os seus costumes.»508 

 

Assim, e no nosso entender, estamos perante a chave para encontrar outra 

referência para o filme de Chianca: o cinema português. E, a este propósito, note-se que 

as galeras com as lavadeiras figuravam já em Lisboa, Crónica Anedótica (LC10). 

 

A equipa 
 

 Aldeia…509 contava, uma vez mais, com José Gomes Ferreira na planificação e 

sequência, colaborando também no argumento, José Galhardo, Raúl Portela e Raúl 

Ferrão, que haviam colaborado já em A Canção de Lisboa510, nas canções. Ramada Curto 

foi o responsável pelos diálogos e, na fotografia, Aquilino Mendes, que Chianca fora 

buscar ao filme de Brum do Canto, era assistido por Octávio Bobone. Na montagem 

encontramos o já referido Vieira de Sousa assistido por Regina Fróis.  

 Um conjunto de assistentes de imagem completavam o quadro técnico, entre os 

quais Perdigão Queiroga, futuro realizador, e Manuel Soeiro, que colaborara em A 

Canção da Terra.   

 

Os espaços 
 

 Félix Ribeiro diz-nos que para o filme «foi construído especialmente no terreno 

ao lado do estúdio um complexo representando uma aldeia saloia sob projecto do 

arquitecto Arcindo Madeira»511. À semelhança do que encontráramos em As Pupilas…, 

fora construída uma nova aldeia, contudo, estamos perante um espaço que, embora 

representando o campo, tem como matriz o presente e, tanto quanto sabemos, não tem 

quaisquer referências visuais concretamente identificáveis, embora Luís de Pina refira 

que há no filme um certo «pitoresco de estúdio» que recorda Leitão de Barros512.  

                                            
508 Garcia, Chianca (1939). Como realizei «Aldeia da Roupa Branca». In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 
100 anos. Aldeia da Roupa Branca. Lisboa: Tugaland, p. 42. 
509 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Aldeia da Roupa Branca.  
510 Tal como veremos no ponto seguinte. 
511 Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 396. Veja-se: Volume II – Apêndice 11. 
512 Cf. Pina, Luís de (1988). Espontaneidade do conjunto. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. 
Aldeia da Roupa Branca. Lisboa: Tugaland, p. 40. 
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Desenvolvida ao longo de um plano inclinado e aproveitando, possivelmente, 

outros espaços exteriores, a aldeia cinematográfica tem novamente uma rua principal, 

paralela à igreja que domina a praça onde terá lugar a Festa à Senhora do Sardão 

(segmento 23)513 e que funciona como o centro das principais ações.  

 Paralelamente, e para que se pudesse gerar o conflito necessário à dialética 

implícita na matriz do filme, a cidade é também convocada, desde logo associada à 

máquina, simbolizada pelo automóvel, no segmento 10 e à fadista, no segmento 11, os 

quais irão “invadir” a aldeia, inicialmente de uma forma hostil, no segmento 26, e, 

finalmente, para resolver o conflito, no segmento 35c, com a chegada do carro em clara 

relação dialética com a presença das carroças junto da Viúva Quitéria (ARB01). 

 

A fotografia e a cinematografia 
 

 Optamos aqui por articular as componentes fotográfica e cinematográfica deste 

filme, quer pela brevidade deste estudo, quer pela sua estrita relação, o que faremos 

através da análise dos segmentos seguintes, igualmente reveladores de outras 

preocupações.  

O trabalho de Aquilino Mendes, muito elogiado à época, revela-se bastante 

devedor da experiência que foi A Canção da Terra. Encontramos no segmento 23 

(ARB02) um certo sabor documentarista, que nos faz, uma vez mais, questionar, como 

em relação ao filme de Jorge Brum do Canto, se estamos perante fragmentos de um 

documentário, sem contudo esquecer o bom humor, como no “estacionamento” para 

burros. Ainda neste segmento encontramos a utilização da focagem seletiva reveladora 

do interesse de Zé da Iria por uma mulher, na linha de um dos “episódios” de Nazaré 

(NPP01), a que já fizemos referência, e que Chianca apontara como um filme formador 

da sua geração.  

 No segmento 11 encontramos outra recuperação, de A Canção de Lisboa, com o 

travelling que apresenta a assistência da casa de fados (ARB03 e ACL01). Contudo, aqui, 

o olhar revela-se já mais crítico e caricatural, repousando sobre as mesas e apresentando 

uma série de motivos que, por convocar os mesmos figurantes, serão desenvolvidos no 

segmento 26.  

                                            
513 Veja-se: Volume II – Apêndice 4. Os segmentos referenciados dirão respeito a esta segmentação. 
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Em relação ao filme de Brum do Canto, encontramos também algumas 

revisitações diretas. Como se pode ver nas Figuras 37 e 38, o enquadramento de ambos 

os planos, tirando partido da profundidade de campo e utilizando as folhas, em primeiro 

plano, como reforço da composição é muito semelhante, tendo ambas as vistas sido 

captadas a partir de um ponto semelhante.  

   

 Dado o filme girar em torno do conflito, também em termos fotográficos este é 

assumido. À fotografia do campo, plena de luz nos exteriores, em que a profundidade da 

imagem e amplitude do horizonte são exploradas, opõe-se uma cidade composta por 

planos apertados, maioritariamente constituída por interiores e vistas noturnas de 

tendência mais formalista. Confirmamo-lo quando, no segmento 16, acompanhamos o 

dilema de Chico num conjunto de planos subjetivos (ARB04). O confronto interior 

campo-cidade é, deste modo, expresso através de uma fantasia visual que, contra o 

pictorialismo da fotografia do campo, impõe imagens formalistas da cidade em montagem 

dinâmica e cacofónica que anuncia o duelo de bandas do segmento 24d. 

 

Recorrências e estilização de motivos 

 

 Nos segmentos 17 e 18 (ARB05), Chianca parece explorar um motivo que, como 

veremos, fora já utilizado em A Canção de Lisboa, utilizando uma peça de teatro para 

comentar a ação. Esta incursão no “teatro filmado”, em diálogo intermedial, desenvolve-

se na linha do que aconteceram já em Ver e Amar! e em O Trevo…, contudo, e embora a 

peça tenha vindo de Lisboa, não temos os elegantes palcos urbanos, mas uma peça 

amadora e candidamente representada por crianças.  

Figura 38 – Fotograma digital extraído do filme 
Aldeia da Roupa Branca. 

Figura 38 – Fotograma digital extraído do filme A 
Canção da Terra. 
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 A passagem para o segmento seguinte, em convenção de musical americano, 

amplifica a música diegética e torna-se suporte para um momento de evasão da tendência 

realista dominante e assegurada pela fotografia. Antecipada pelas convenções teatrais do 

segmento 17, estamos agora em pleno terreno de formalismo na captação dos planos e na 

sua articulação mais baseada em diálogos visuais do que em preocupações diegéticas. Os 

grandes planos e montagem rápida recordam não só a omnipresente referência russa dos 

rostos de A Linha Geral, mas também parecem retomar os planos da festa em Maria do 

Mar (MM04).  

 

As lavadeiras 
 

 Contudo, a sequência mais marcante do filme, porque, no nosso entender, anuncia 

uma proposta estética, é a do segmento 02 (ARB06), fornecendo imagens à interpretação 

da famosa Canção da Roupa Branca. Aquilino Mendes trabalha a luz de modo a salientar 

as sombras e a brancura da roupa, que quase parece brilhar, integrando perfeitamente a 

ação e as personagens na paisagem. A unidade dos planos, assim criada, é potenciada pela 

constante alteração dos pontos de vista, que a montagem cadencia na sua escala e nas 

linhas de força dos enquadramentos para, ao som da música, criar uma série de ritmos 

visuais que dialogam constantemente. Do mesmo modo, e graças à focagem cuidada, são 

revelados os jogos de padrões das roupas das lavadeiras. Contudo, não estamos apenas 

perante um exercício de representação do pitoresco, mas antes, pela proximidade da 

câmara, e demora da mesma em panorâmicas verticais, numa autêntica vontade de libertar 

as potencialidades plásticas dos padrões geometrizantes.  

 O tema não era novo e merecera já a atenção de Jorge Brum do Canto em A Dança 

dos Paroximos (DP01), de António Lopes Ribeiro em Gado Bravo (GB01) e de Leitão 

de Ramos em As Pupilas… (PSR04). Chianca parece ter tomado como referências o olhar 

plástico de Brum do Canto e o ritmo visual de Lopes Ribeiro. A sua atitude é, porém, a 

da declarada estilização modernizante, na linha do que revelara ser já uma preocupação 

recorrente em trabalhos anteriores.  

Neste filme, porém, já não será a pintura ou a arquitetura a tornar o mundo 

plástico, mas antes a fotografia e a montagem, com o referido trabalho de variação da 

escala e o diálogos de ângulos picados e contrapicados, bem como a manipulação da 

altura da linha do horizonte que, como em A Canção da Terra, parece, por vezes, quase 

submergir o observador na experiência avassaladora da paisagem.  
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 Por fim, e ao som de uma música que é tratada com alguma independência rítmica 

na sua sincronia com a imagem, estamos, em alguns casos, e graças ao contrapicado, 

perante a monumentalização do motivo das lavadeiras, como já fizera José Malhoa em 

Clara (1903) através do alongamento da figura e da composição vertical, e onde já era 

explorado o efeito plástico da roupa branca deixada a corar na paisagem Figuras 39 e 40.   

 

 

 

 

 

A festa à noite 
 

 A festa à noite, no segmento 31 (ARB07), é novo motivo para exploração plástica, 

retomando algo que já interessara a Leitão de Barros em Maria do Mar (MM04) e em A 

Figura 40 – Clara (1903), óleo sobre tela de José 
Malhoa. 

Figura 40 – Fotogramas digitais extraídos de 
planos não sequenciais do  filme Aldeia da Roupa 

Branca. 
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Severa (AS04). A crítica coeva notara já algumas semelhanças na «cena da fogueira»514 

que, como aparece mutilada na versão editada em DVD, não podemos explorar com 

precisão. Aqui, e à semelhança do que encontramos em algumas imagens de As Pupilas…, 

com a estética russa combina-se o expressionismo alemão. Contudo, Chianca, estilizando 

as imagens da festa, aproveita os recursos formais para criar um ambiente fantástico, que 

oscila entre o sonho e o pesadelo, e que serve pano de fundo para a tristeza de Gracinda. 

Os grandes planos, em contrapicado, dos rostos das raparigas, com grande 

dinamismo na montagem, contrastam com os momentos de maior introspeção e 

desenvolvimento da poética do noturno, como o plano do homem que transporta a 

lanterna ao longo do caminho ou, muito especialmente, os planos de Gracinda. As 

sombras projetam-se como autênticos motivos plásticos, alongadas, na parede da igreja, 

e desfilam, em cortejos etéreos, pelas paredes. Alguns planos do acordeonista, pela sua 

qualidade plástica, recordam Douro… de Manoel de Oliveira e, em todo o caso, a 

expressiva utilização da sombra e das possibilidades da fotografia noturna antecipam já 

Aniki-Bóbó.    

 

A corrida de galeras 
 

 No segmento 21 (ARB08), e sensivelmente a meio do filme, como ponto alto do 

mesmo e como primeiro conflito declarado entre «o velho e o novo», surge a famosa 

corrida de galeras que foi à época batizada como o «Ben-Hur saloio»515. Tendo como 

evidente referência a cena da corrida de quadrigas do filme de Fred Niblo, a corrida de 

Aldeia… revisita, como vimos, um tema já explorado por Chianca em Ver e Amar!. À 

paródia de um filme pelo olhar estilizante do modernismo “revisteiro”, sucedeu um novo 

mecanismo, o da apropriação de um tema e do seu tratamento estético e técnico.  

 Utilizando a corrida como metáfora para o conflito, Chianca consegue 

desenvolver o tema sem tornar a sua inserção despropositada, encontrando, desta forma, 

maneira de desenvolver as suas pesquisas e de demonstrar um virtuosismo técnico que 

iria surpreender o público. Se, por um lado, a equipa dispõe já de meios sonoros, por 

outro, não dispõe dos meios de produção de Niblo, que lhe permitiram utilizar numerosas 

câmaras simultaneamente, pelo que terá de recorrer a uma cuidadosa montagem e 

                                            
514 Araújo, Norberto (s/d). In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. Aldeia da Roupa Branca. Lisboa: 
Tugaland, p. 46. 
515 Cf. Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. Aldeia da Roupa Branca. Lisboa: Tugaland, p. 24. 
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artifícios de estúdio para assegurar o dinamismo e vivacidade necessários. A corrida 

decorre em duas partes principais, a primeira, em que Chico vai à frente, seguido por 

Luís, e uma segunda, em que ambos estão lado a lado na mesma estrada, sendo ambas 

rodadas mudas e sonorizadas em pós-produção, de modo a permitir o controlo da 

velocidade da imagem.  

Na primeira parte, os planos começam por ser mais afastados, aproximando-se, 

progressivamente, tirando partido da aceleração e da filmagem em estúdio. As alterações 

de escala suportam o dramatismo que a música, em constante crescendo, impulsiona. Os 

efeitos sonoros, com o som dos carros, dos cavalos, das rédeas e do chicote, procuram 

acompanhar a distância de captação. Ao passar junto às casas, a corrida perturba tudo à 

sua volta, começando a convocar elementos exteriores para tornar a cena mais complexa. 

Ao soltar-se a roupa a música recupera a melodia da Canção da Roupa Branca que 

prepara uma transição musical para um motivo de oposição que será desenvolvido 

visualmente. À semelhança do que acontece em Douro… a aceleração não só é usada para 

assegurar uma velocidade da ação superior à que fora captada, mas também para tornar 

expressivas as reações das pessoas à corrida.  

Tal é claramente evidente na sequência da família que atravessa a estrada e é quase 

atropelada, confirmando-se que, à semelhança do que acontecia em outras imagens, a 

estética russa é dominante. Acentuado pela música, o formalismo está patente no diálogo 

de composições opostas entre o homem e a mulher do casal, expressivamente filmada de 

costas como se pode ver na Figura 41. Sucede-se o confronto com a burricada, filmado a 

partir da galera e comentado por uma imagem, do burro com o chapéu de palha, em jeito 

de metáfora visual. Ambos os confrontos haviam sido antecipados por planos muito 

Figura 41 – Fotogramas extraídos de planos não sequenciais do filme Aldeia da Roupa Branca. 
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próximos das rodas das galeras e dos perfis dos cavalos, respetivamente, antecipando os 

principais motivos da segunda parte.  

Esta começa com um reforçar musical da tensão e é aqui que se dá uma maior 

aproximação a Ben-Hur. O conflito entre a parelha de cavalos brancos, os “bons”, a de 

cavalos pretos, os “maus”, que já se antecipava, é aqui plenamente desenvolvida. As 

alterações de escala são agora constantes, bem como os planos aproximados dos rostos e 

respetivas reações, com a velocidade de corte a ser, por vezes, aceleradíssima. Um 

conjunto de planos muito breves de rodas, cavalos e fragmentos dos veículos e da estrada, 

oscilam entre o objetivo e o subjetivo, sendo já claramente subjetivo, a partir do olhar de 

Chico, o plano da câmara móvel sobre a ribanceira. O 

grito de Gracinda interrompe o caráter quase onírico 

da corrida, recordando o grito mudo de Douro… e 

preparando o desenlace com a queda da galera de 

Chico. 

 

O duelo de bandas 
 

 O minucioso trabalho de montagem e 

sonoplastia da corrida de galeras encontra paralelo 

numa outra metáfora para o conflito, no segmento 

24d, com o duelo de bandas (ARB09). Depois de 

anunciada nos segmentos anteriores, a ação prepara-

se a partir do segmento 24a, com a apresentação da 

banda de Quitéria. No segmento seguinte, e com a 

chegada da banda de Jacinto antecipada pelo seu tema, 

é fornecido um primeiro elemento formal para a 

construção do conflito, com o tema a ser desenvolvido 

enquanto observamos a festa, permitindo a sua 

integração completa na ação e a sua familiarização por 

parte do espectador. Os planos estáticos e 

aproximados do público delirante combinam-se com 

os travellings que acompanham a banda iniciando-se 

um motivo visual de enorme dinamismo que se irá 

tornar recorrente. No segmento seguinte, 24c, é 

Figura 42 – Fotogramas digitais 
extraídos de uma sequência de planos 

do filme Aldeia da Roupa Branca. 
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apresentado o tema da banda de Quitéria, cortado 

diretamente, na passagem para o segmento 24d, 

quando se mostra o coreto, o objetivo da querela, e 

ouvindo-se novamente o tema da banda de Jacinto. 

Com a música a continuar a tocar, prepara-se aquilo 

que se revelará como uma intriga secundária, a partir 

do começo da venda de um porquinho, 

aparentemente exterior ao conflito.  

 O confronto das duas bandas no percurso começa a 

acontecer e os temas começam a ser ouvidos em 

alternância de acordo com os músicos que estão 

presentes na banda imagem. A montagem conta 

agora com um novo elemento, um conjunto de planos 

de pormenor dos músicos, vendo-se os dedos nas 

chaves e válvulas dos instrumentos intensamente 

iluminados. Aparentemente filmados contra um 

fundo retroprojetado, numa estratégia que, como 

veremos, permitira a sonorização de partes de A 

Severa (AS02), estes planos originam uma cada vez 

maior fragmentação da ação.  

Intercalando-os com as reações do público, 

através dos planos estáticos, e com travellings mais 

afastados da banda, a montagem tem aqui os seus 

elementos principais, que geram uma tensão 

crescente que é reforçada por uma sonoplastia cada 

vez mais cacofónica. À medida que o conflito se 

intensifica, alguns planos tornam-se extremamente 

fragmentados e aproximados, em expressivos 

contrapicados das reações do público (Figuras 42 e 

43).  

Novo plano do coreto reforça o aumento da 

velocidade e da fragmentação. Vemos agora apenas 

mãos a aplaudir, boinas no ar e fragmentos de 

instrumentos intercalados com a transação comercial e com um pedinte aparentemente 

Figura 43 - Fotogramas digitais extraídos 
de uma sequência de planos do filme 

Aldeia da Roupa Branca. 
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alheios à agitação. Na transição para o segmento 24e, o confronto entre as bandas e os 

respetivos apoiantes transforma-se em luta generalizada quando um deles “invade” a 

transação comercial espalhando o dinheiro pelo chão. Potencia-se, deste modo, um 

alastrar do confronto que engloba agora toda a aldeia. 

Percebemos, pela descrição analítica que temos vindo a fazer, que o duelo de 

bandas foi conseguido graças à articulação de um conjunto de temas visuais que são 

explorados por meio de variantes. No nosso entender, procurou-se não descrever 

cinematograficamente a ação mas traduzi-la cinematograficamente enquanto experiência, 

numa utilização plena das capacidades da imagem em movimento. 

A partir do momento em que o duelo começa, o ponto de vista é sempre o do 

público, que vê a banda a passar diante de si, vê o restante público e vê o coreto. Com o 

aumentar do caos, e sem conseguir absorver tudo, vê apenas fragmentos, instrumentos 

que o encandeiam ao passarem diante de si, e que tenta associar à indistinção do que ouve, 

vendo também os seus companheiros, entregues a um entusiasmo coletivo que já saiu do 

seu controlo, enquanto os sons se sobrepõem e os temas se misturam.   

O declarado formalismo do resultado final, em que a estética fotográfica de alguns 

planos do público recorda, uma vez mais, o cinema russo, não foi arbitrário ou destinado 

a um mero exercício formal. À semelhança do que acontecera com a corrida de galeras, 

Chianca e a sua equipa procuraram traduzir cinematograficamente uma experiência de 

forma a torna-la imersiva, na medida do que a técnica da época permitia, explorando as 

potencialidades da linguagem cinematográfica. 

No segmento 24e, com a luta generalizada, é desenvolvido o motivo da briga de 

arraial que já aparecera em A Canção de Lisboa. A transformação da briga em batalha 

campal, com a utilização de bombinhas e as metáforas visuais das vítimas, com trucagens 

e um humor de sabor mais americano que europeu, antecipa o que veremos em O Pátio 

das Cantigas, sem, contudo, aparentar tratar-se de uma alusão concreta. Bénard da Costa 

aponta a existência de afinidades com Os Alegres Foliões516 (1934), realizado por 

Alexandrov, e que foi o último filme soviético autorizado em Portugal517. Essas 

afinidades (AF01) são evidentes na dinâmica da luta, na utilização de metáforas visuais e 

numa revisitação do slapstick americano através do olhar russo e que, no caso português, 

é ainda mais eclética nas referências.    

                                            
516 Título original: Vessiolye Rebyate. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
517 Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, p. 
72. 
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Por fim, e paralelamente ao conflito, com o confronto de Jacinto  Quitéria no 

coreto, assistimos a uma peculiar desconstrução da linguagem cinemetográfica no 

tratamento do campo e contra-campo do diálogo, com uma velocidade de corte que faz 

com que “as falas” se sobreponham constantemente e que o mesmo resulte fragmentado 

e dinâmico. Desconhecemos as intenções ou referências concretas, mas conseguimos 

encontrar algumas afinidades com o tratamento da luta de trabalhadores em Gado Bravo 

(GB02).   

A experiência cinematográfica do duelo de bandas foi, na estreia do Tivoli, 

completada pela sua duplicação “ao vivo”, num raro ensaio de criação de uma experiência 

participativa para o público tendo por base o filme que haviam visto e que colocavam 

ambos os registos em confronto.  

 

«O final do espectáculo foi de verdadeiro delírio, quando Beatriz Costa apareceu no palco 

a agradecer. E, daí a momentos, quando irromperam as duas filarmónicas, uma de cada lado, o 

público enlouqueceu, cantando em coro, cerca de uma dúzia de vezes, uma das canções do filme. 

E, para apoteose, formou-se um cortejo, com as duas músicas, que levou Beatriz Costa em triunfo 

pela Avenida, desde o Tivoli até ao Parque Mayer. Uma coisa como nunca se tinha visto!»518 

 

Assim, e como vimos nesta breve exploração, embora numa longa-metragem, 

Chianca, no formalismo das imagens, na experimentação, e na procura de uma 

especificidade do meio, aproxima o seu trabalho consideravelmente das preocupações das 

vanguardas. Se o ecletismo das suas referências e a sua recuperação de temas o aproxima 

de Leitão de Barros, Chianca é, porém, mais direcionado para uma experimentação 

técnica aliada à experimentação estética. Este ecletismo de referências e procedimentos 

não nos surpreende, tendo em conta a formação de matriz oitocentista, e portanto eclética, 

no que diz respeito às artes visuais, de Leitão de Barros, Cottinelli Telmo, entre muitos 

outros colaboradores e membros das tertúlias, bem como dos seus professores no percurso 

liceal. Ao admitirem a convivência dos “estilos” do passado, bem como a sua 

“atualização”, em sínteses que, em maior ou menor grau, procuravam refletir o seu 

próprio tempo519, e ao terem por base a cópia de elementos formais ou de obras 

precedentes como mecanismo de aprendizagem, as práticas académicas datavam os 

                                            
518 Da República (s/d) In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. Aldeia da Roupa Branca. Lisboa: 
Tugaland, pp. 48-49. 
519 Cf. Martins, João Paulo (2015). A Arquitectura dos nossos dias. In Carvalho, Margarida Kol de; 
Cameira, Maria Cecília; Martins, João Paulo (coord.). Cottinelli Telmo. Os arquitectos são poetas também. 
Lisboa: EGEAC, EM, p. 22. 
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estudantes de uma capacidade de apreensão dos aspetos técnicos e estéticos que poderia 

ser transposta para o novo meio. 

Em última análise, podemos dizer que, na sua consistência e direcionamento, bem 

como na sua vontade de apreender e desenvolver aspetos técnicos tendo por base os 

motivos plásticos do repositório tradicional português, Chianca se aproxima, em 

continuidade e em novo meio de expressão, das pesquisas do primeiro modernismo na 

pintura, com nomes como Amadeo de Sousa Cardozo ou Eduardo Viana, o que se 

integrava igualmente num panorama marcado por experiências similares por parte da 

geração dos “Independentes”, como se pode ver na capa de Almada para o catálogo do I 

Salão de 1930520.  

Com campos de atuação e propósitos bem diferenciados num sentido lato, 

encontramos, todavia, este olhar que resgata a essência plástica dos temas e os potencia 

de um ponto de vista técnico na procura de uma síntese global que, pelo abandono do 

país, deixaria apenas como promessa.  

 

 

    

    

    

  

                                            
520 Cf, França, José-Augusto (1974). A Arte em Portugal no Século XX. Lisboa: Bertand, p. 194. 
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2.2. Imagens sonoras 

 

Entre paradigmas técnicos e colaborações internacionais 

 

 A Canção de Lisboa, filme realizado em 1933 pelo arquiteto Cottinelli Telmo 

secundado por uma equipa de formações e nacionalidades diversificadas foi recebido à 

época, antes de mais, como um filme sonoro, ou “fonofilme”, o primeiro produzido, na 

sua totalidade, em Portugal e com meios portugueses521, aspeto bem salientado pela 

publicidade do filme que nos cartazes concebidos por Almada Negreiros, exibia a legenda 

«O primeiro filme português feito por portugueses» (VII – Figuras 24 e 25). 

 Para enquadrar, ainda que brevemente, A Canção de Lisboa enquanto fonofilme 

português será necessário explorar a ânsia que transparecia nas vozes mais ativas da 

imagem em movimento em Portugal no sentido de tornar possível a produção sonora 

nacional. Empresa que se perspetivava como necessária mas para a qual era requerida 

vasta mobilização de recursos humanos e materiais.  

Segundo as tendências historiográficas em vigor, o início do processo remontava 

a 1927 com a “Lei dos Cem Metros”, data que se presta, de qualquer modo, como 

metáfora, dado que coincide com a estreia comercial do talkie que fez o mundo do cinema 

despertar do sonho do silêncio. Assim, nesse mesmo ano, a Warner Brothers estreava The 

Jazz Singer, com Al Johlson e realizado por Alan Crosland, que inaugurava o género 

musical, muito mais cantado que falado e ainda com o sistema Vitaphone de som em 

disco522. No mesmo ano, na Alemanha, Fritz Lang terminara Metropolis, um dos 

expoentes da vanguarda cinematográfica germânica, tirando pleno partido das 

capacidades narrativas da imagem, repleto de cenários gigantescos potenciados por 

engenhosas trucagens visuais. As impressionantes imagens de Metropolis eram 

acompanhadas pela partitura original de Gottfried Hupertz que, à semelhança do trabalho 

de Lang, demonstrava os estreitos laços que uniam as vanguardas germânicas ao 

                                            
521 Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 312. 
522 Já utilizado em 1926 pelo mesmo realizador para sincronizar música e efeitos sonoros em D. Juan, do 
mesmo realizador. Veja-se: O Nascimento do Som: Como Os Filmes Aprenderam a Falar. (2007). [DVD]. 
(s/l): Turner Entertainment. 
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romantismo tardio. O filme estrearia em Portugal no ano seguinte523, com a sua 

“superprodução” atentamente acompanhada pelos períodos da especialidade. 

Ainda no ano anterior, a incipiente indústria cinematográfica começava a reagir 

ao Artigo 136 do Decreto-Lei de 6 de Maio de 1927 onde podemos ler: 

 

«Art. 136.º Torna-se obrigatória, em todos os espectáculos cinematográficos, a exibição de uma 

película de indústria portuguesa com o mínimo de 100 metros, que deverá ser mudada todas as 

semanas e, sempre que seja possível, apresentada alternadamente, de paisagem, e de argumento e 

interpretação portugueses.»524 

 

 Os méritos e resultados concretos da lei são discutíveis525, associando-se, em 

grande medida, a uma produção de parca qualidade. Dificultando o problema da sua 

avaliação, devemos atentar na sua inscrição numa conjuntura em que se consolidava a 

força de implantação do cinema em Portugal, com aumento dos distribuidores 

estrangeiros, pelo que se pode atribuir sobretudo a este fator a grande força 

impulsionadora da construção dos novos estúdios e laboratórios da Lisboa Filme e da 

Ulysseia entre 1928 e 1929526. 

 Note-se que o período entre a “lei” e a construção dos novos equipamentos 

corresponde, grosso modo, ao da paulatina transição para o cinema sonoro nos Estados 

Unidos da América e por toda a Europa. Encarado com suspeição inicial por muitos 

teóricos527, o “sonoro” ameaçava pôr fim a uma forma de expressão puramente visual. 

Permitindo, como vimos, um reequacionar da imagem em movimento, a presença do som 

na montagem iria também conquistar adeptos que por ela ansiavam, tal como Jean 

                                            
523 Veja-se: Volume II – Apêndice 9. Note-se que a sua distribuição internacional alterou severamente a 
montagem original, pelo que não sabemos como estreou em Portugal. Vejam-se, a este respeito, os 
documentários: Patalas, Enno (realiz.). (2003). Der Fall Metropolis. (2010). [Blu-Ray]. Valladolid: Divisa 
Home Video e Demenok, Artem (realiz.). (2010). Die Reise nach Metropolis. (2010). [Blu-Ray]. 
Valladolid: Divisa Home Video.  
524 Cf. Decreto n.º 13564. Diário do Governo. 7ª Série, n.º 92. 6 de Maio de 1927, p. 699.  
525 Salienta-se a péssima receção junto dos diversos setores do cinema nacional. Contudo, é ao abrigo da 
lei que se produzem grande parte dos filmes do final da década de 20. Veja-se, a este respeito: Ribeiro, M. 
Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. Lisboa: Cinemateca 
Portuguesa, pp. 231-232; Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional 
– Casa da Moeda, pp. 45-46; Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme 
de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 192-193.  
526 Note-se que estes laboratórios irão realizar adaptações ao mudo, através da inserção de legendas, dos 
primeiros filmes sonoros distribuídos em Portugal. 
527 Veja-se, por exemplo: Arnheim, Rudolf (1960). A Arte do Cinema. Lisboa: Editorial Aster. 
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Renoir528. Outros, como o referido Fritz Lang, não partilhando do mesmo entusiasmo529, 

iriam porém utilizar a nova tecnologia de uma forma superlativa e inovadora, estendendo 

ao som, em grande medida, as estratégias concetuais que vinham aplicando à imagem. 

Contudo, para a esmagadora maioria do público, o som chegaria através de filmes 

visualmente desinteressantes, fator exacerbado pelas limitações técnicas iniciais530, que 

exploram a novidade sonora de forma pouco imaginativa e granjeiam uma aura de 

superficialidade aos talkies531.  

 Os meios técnicos evoluiriam rapidamente e, com eles, regressariam as qualidades 

visuais a um cinema sonoro que viera para ficar532. David Parkinson defende que muitas 

das críticas iniciais dos «puristas» revelavam uma incompreensão das possibilidades do 

som e da procura do seu equivalente visual por parte do cinema mudo, bem como da 

vantagem em eliminar os entretítulos que quebravam visualmente a narrativa533. 

Sintomática é a desejada redução de legendas em filmes das vanguardas francesas ou na 

chamada “sinfonia urbana”534. 

Assim, com a má qualidade visual de grande parte da primeira produção sonora 

americana que dominava a maioria dos mercados desde os finais do mudo, com exceção 

da Alemanha535, surgiam, como alternativas, as propostas assíncronas ou 

contrapontísticas de René Clair e dos soviéticos536. Cedo a sonoplastia começaria a ser 

utilizada como complemento potenciador das qualidades narrativas da imagem, criando-

                                            
528 Grafe, F., Patalas, E. e Prinzler, H. H. (1993). Fritz Lang. Coleção Horizonte de Cinema: 22.Lisboa: 
Livros Horizonte, p. 6. 
529 Grafe, F., Patalas, E. e Prinzler, H. H. (1993). Fritz Lang. Coleção Horizonte de Cinema: 22.Lisboa: 
Livros Horizonte, p. 6. 
530 Veja-se, a este respeito, o documentário: O Nascimento do Som: Como Os Filmes Aprenderam a Falar. 
(2007). [DVD]. (s/l): Turner Entertainment. Veja-se também a paródia dos inícios do sonoro feita em 
Singin’in the Rain (realizado por Stanley Donen e Gene Kelly em 1951): Kelly, Gene; Donen, Stanley 
(realiz.). (1952). Singin’ in the rain. (2012). [Blu-Ray]. (s/l): Turner Entertainment. 
531 Note-se que, a propósito de alguns dos primeiros talkies feitos para o mercado nacional, a crítica 
apressou-se a qualifica-los de «idiotas». Veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal 
(1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 223.  
532 Sobre a implementação do som veja-se: Chion, Michel (2011). A Audiovisão. Lisboa : Edições Texto & 
Grafia. Veja-se ainda: Dominique Nasta & Didier Huvelle (eds.). (2004). Le son en perspective : nouvelles 
recherches. Bruxelles : Peter Lang. 
533 Cf. Parkinson, David (2012). History of Film. London: Thames & Hudson, pp. 85-86. O autor refere-se 
especialmente a Paul Rotha. 
534 Para uma leitura da relação do sonoro com as vanguardas veja-se: Hagener, Malte (2007). Moving 
Forward, Looking Back. The European Avant-garde and the Invention of Film Culture, 1919-1939. 
Amsterdam University Press. ISBN:9789053569603. Disponível em: 
http://www.jstor.org/stable/j.ctt46msnh. 
535 Cf. Barnier, Martin (2014). A Severa. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através 
dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 21. 
536 Cf. Parkinson, David (2012). History of Film. London: Thames & Hudson, p. 86. 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt46msnh
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se autênticos ambientes sinestésicos possibilitados por uma crescente sofisticação 

técnica537, incorrendo-se igualmente em caminhos de autorreferenciação comos os 

seguidos por René Clair em Sob os Telhados de Paris ou Josef von Stenberg em O Anjo 

Azul, ambos de 1930538.   

 A exibição do cinema sonoro em Portugal começara a 5 de abril de 1930 com um 

dos primeiros talkies americanos, Sombras Brancas dos Mares do Sul539, realizado por 

W. S. Van Dyke e por Robert Flaherty, assentando a banda sonora sobretudo na música 

e nos efeitos sonoros, permitindo porém a Portugal ouvir alguns «sons humanos»540. O 

Cantor de Jazz estreara em Portugal em versão muda acompanhada por discos de Al 

Jolson por iniciativa do músico René Bohet541, como vimos. Os filmes europeus, mais 

sofisticados na utilização do som, cedo se seguiriam e, ainda no mesmo ano, organizava-

se no Jardim de Inverno do São Luiz um julgamento público do cinema sonoro542. Com 

Cottinelli Telmo como ministério público e com António Lopes Ribeiro como advogado 

de defesa, foram convocados a depor, do lado da acusação, nomes como Brum do Canto 

ou Erico Braga, enquanto Leitão de Barros, José Gomes Ferreira, René Bohet e Chianca 

de Garcia, entre outros, foram chamados a depor pela defesa.  

 Neste autocrítico exercício de debate esboçava-se parte núcleo de colaboradores 

da futura cinematografia, já plenamente sonora, da década de 30, que transitava, 

paulatinamente, do plano jornalístico para o da produção. Seria, deste modo, em revistas 

como a Cinéfilo de Avelino de Almeida, e, sobretudo, a Imagem de Chianca de Garcia e 

                                            
537 Cf. Parkinson, David (2012). History of Film. London: Thames & Hudson, pp. 86-87. 
538 Veja-se: Volume II – Apêndice 9. Atente-se no efeito de comentário à música diegética propiciada pelo 
gramofone em Sob os Telhados de Paris e (ST02), em ambos, a utilização expressiva do som e do silêncio. 
Os dois filmes foram produzidos com equipamento da Tobis. Veja-se, a este respeito: Hagener, Malte 
(2014), Gado Bravo. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através dos seus Filmes. 
Lisboa: Edições 70, p. 38.  
539 Título original: White Shadows of the South Seas. A estreia deu-se no Cine Royal, recentemente 
equipado para o efeito. Cf. Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional 
– Casa da Moeda, p. 47. Veja-se também: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-
1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 196. 
540 . Barnier, Martin (2014). A Severa. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através 
dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 23 
541 Cf. Diário de Lisboa. 9 de abril de 1930. Ano 10. Número 2759, p. 3. O artigo fornece igualmente 
algumas indicações para a compreensão do sonoro funcional, e dos seus antepassados, em território 
nacional.  
542 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 223. 
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a Kino de António Lopes Ribeiro, que teria lugar o maior esforço pela implementação do 

cinema sonoro em Portugal543.  

 As pressões da novidade aumentaram também porque a Paramount, na sua sede 

em Paris, se apressara a fazer versões em português de filmes americanos destinados aos 

mercados português e brasileiro, contando para isso com nomes do teatro como Beatriz 

Costa544. A língua portuguesa começava, através destes filmes e de uma breve sequência 

protagonizada por Arthur Duarte em Liebe im Ring545 a ser reproduzida pelos altifalantes 

mecânicos dos novos equipamentos sonoros entre os mesmos anos de 1930 e 1931. 

Cottinelli Telmo, na Kino, ilustra humoristicamente as boas e más possibilidades 

do “sonoro”, numa dialética visual (Figura 44). Contudo, estão ainda por analisar em 

detalhe as expectativas que os vários cineastas portugueses de charneira tinham em 

relação ao novo paradigma técnico, algo que contribuiria, certamente, para enquadrar as 

suas futuras incursões no sonoro546. Entre 1930 e 1931, e à semelhança do que acontecia 

além-fronteiras, estes cineastas iriam ainda, como vimos, realizar algumas das suas obras 

mais próximas dos caminhos das vanguardas “mudas” europeias, pelo que é notória a sua 

multiplicidade de interesses.  

                                            
543 Cf. Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
p. 46. A Kino faria a cobertura do julgamento. Veja-se também: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez 
(2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da 
Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 223. 
544 Cf. Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
p. 48. 
545 Amor no Ringue, realizado por Reinhold Schunzel e estreado a 8 de maio de 1930. Cf. Pinto, Afonso 
Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. Tese de 
Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 223. 
546 Como vimos no ponto anterior, Chianca de Garcia, em Aldeia da Roupa Branca, fundiu, ecleticamente, 
diferentes aspetos das correntes de vanguarda muda europeias com elementos do cinema mudo americano 
e com uma cuidadosa utilização da sonoplastia na tradição do sonoro progressista europeu.   
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Figura 44 – Ilustração de Cottinelli na capa da revista Kino. Ano 1, nº2 [8.05.1930].   

 

Sintomático desta confluência de caminhos, em muitos casos antitéticos, e fruto 

das pressões conjunturais, criava-se uma «Comissão de Estudo do Cinema Português», a 

25 de outubro de 1930. O propósito do Inspetor Geral dos Espetáculos, Capitão Óscar de 

Fritas, era a tão desejada criação «de um estúdio para produção de fonofilmes e, bem 

assim, a resolução do problema cinematográfico nacional, na sua globalidade»547.  

 A Comissão congregava nomes como Ricardo Jorge e Raul Lino, representando 

o setor da exibição com o São Luiz e o Tivoli, respetivamente, João Botto de Carvalho, 

da Sociedade Geral de Filmes, e Castello Lopes, pelo setor da distribuição, Leitão de 

Barros, representando a Sociedade Universal de Superfilmes e Aníbal Contreiras, 

                                            
547 Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 278. 
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representando a Lisboa Filme, como produtores e Chianca de Garcia e António Lopes 

Ribeiro como representantes da imprensa cinematográfica. Bénard da Costa não hesita 

em dizer que esta data marca a «tomada de poder pelos cineastas dessa geração»548 e é 

notório constatar como no importante setor da produção encontramos alguém ligado às 

tendências pioneiras, Aníbal Contreiras, e o principal impulsionador de uma emergente 

tendência renovadora, Leitão de Barros. Do mesmo modo, consolida-se o papel de uma 

nova crítica informada, bem como de um crescente corpus teórico, sobretudo de 

importação estrangeira, através da imprensa dinamizada por dois novos futuros cineastas 

de vanguarda: Lopes Ribeiro e Chianca e Garcia. Catalisava-se, deste modo, uma 

mudança geracional na qual importará atentar. 

 Em pouco tempo se encetariam contactos com empresas internacionais de modo 

a adquirir o equipamento para suprir as necessidades de produção, tendo-se optado pela 

alemã Tobis Klangfilm549. Constituindo-se a Sociedade de Filmes Sonoros Portugueses, 

em 1932550, o Conselho de Produção conta a direção artística de Leitão de Barros e com 

António Ferro, Cottinelli Telmo e Chianca de Garcia, entre outros, em cargos não 

especificados551. Foram adquiridos os terrenos da Quinta das Conchas, ao Lumiar, e foi 

convidado A. P. Richard, técnico francês, a visitar o local de modo a colaborar com 

Cottinelli Telmo e os engenheiros Coelho da Fonseca e Carlos Santos na construção dos 

estúdios552. Arrancariam pouco depois os trabalhos, a cargo do construtor civil 

Diamantino Tojal, e após revisão por parte dos técnicos alemães553.  

O Notícias Ilustrado, dirigido por Leitão de Barros, noticiava amplamente as 

movimentações e recebia, com autêntico júbilo, a eminente chegada dos «camions para 

                                            
548 Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, p. 
49. 
549 O processo é narrado por Félix Ribeiro. Veja-se: Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da 
História do Cinema Português 1896-1949. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, pp. 277-279. A este respeito 
veja-se também: Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 
1896-1949. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, pp. 237-241. 
550 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 237-239. O nome seria posteriormente alterado para 
Companhia Portuguesa de Filmes Sonoros Tobis Klangfilm, ficando rapidamente conhecida por Tobis 
Portuguesa. Veja-se: Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 
1896-1949. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 292. 
551 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 237. 
552 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 293. 
553 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 305. 
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tomada de som»554. Note-se que, na imprensa internacional, o novo equipamento era 

considerado de primeira qualidade e representaria, à época, o estado da arte 

tecnológico555. Os estúdios, ainda incompletos, foram inaugurados a 6 abril de 1933556. 

 Firmava-se, através da construção de estúdios e de equipamentos, uma 

colaboração entre técnicos alemães e portugueses que marcaria, indelevelmente, os 

caminhos da imagem em movimento ao longo da década de 30. Tal contacto teria uma 

expressão concreta no filme português Gado Bravo, com laivos e aspirações 

internacionais, dirigido por António Lopes Ribeiro entre 1933 e 1934557.  

Paralelamente, em agosto de 1930, a Sociedade Universal de Superfilmes, 

encabeçada por Leitão de Barros anunciava a decisão de adaptar A Severa, de Júlio 

Dantas, a fonofilme558. A sua estreia, a 18 de junho de 1931, poria fim à discussão sobre 

o sonoro em Portugal, confirmando a sua vitória559, mas seria ainda em 1930, com o início 

da produção, que se retomariam as colaborações luso-francesas que haviam animado a 

produção muda, e maioritariamente portuense, da década de 20560. 

 

A Severa e o sonoro avant la lettre 

 

 Ainda sem os equipamentos ou os estúdios necessários para a rodagem de um 

filme sonoro em Portugal, o projeto de Leitão de Barros representava, antes de mais, uma 

complexa operação logística, de elevado risco financeiro, que acarretaria um período de 

                                            
554 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 239-240. 
555 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 240. Veja-se também: Barnier, Martin (2004). Les deux 
premiers films parlants produits au Portugal. In Dominique Nasta & Didier Huvelle (eds.) Le son en 
perspective : nouvelles recherches. Bruxelles : Peter Lang, pp. 169-184. 
556 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 241. 
557 Veja-se, a respeito das colaborações e do filme: Hagener, Malte (2014), Gado Bravo. In Ferreira, Carolin 
Overhoff (org.). O Cinema Português Através dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, pp. 32-42. 
558 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 216. 
559 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 223. 
560 Veja-se, a respeito dos técnicos franceses em Portugal: Baptista, Tiago (org.) (2003). Lion, Mariaud, 
Pallu: Franceses Tipicamente Portugueses. Lisboa: Cinemateca Portuguesa. 
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rodagens de exteriores, em Portugal e um outro, de interiores, bem como de pós-

sonorização, em Paris561.  

 Para conseguir um nível técnico capaz de assegurar o ensejo, Leitão de Barros 

recorreu aos estúdios Eclair, da “Tobis francesa”, em Epinay-sur-Seine, onde, em 1930, 

Eisenstein e Alexandrov rodaram Romanza Sentimentale562. Sob os Telhados de Paris, o 

sofisticado filme que havia granjeado fama a René Clair, fora também rodado no mesmo 

local, pelo que Leitão de Barros, após algumas tomadas de vistas em Portugal, se reunia 

com o realizador francês para pedir a sua orientação563. Na reunião estavam também 

presentes Hamílcar da Costa, produtor e importador cinematográfico, a sua esposa, Mme. 

Buttuller da Costa e Jacques Bernard Brunius, tendo nela se discutido a organização da 

montagem564. Brunius, que se viria a revelar uma importante figura do surrealismo e do 

documentário francês565, assistiria Leitão de Barros, depois de Clair se ter desligado do 

projeto566, contando a planificação e sequência ainda com a colaboração de Jacques 

Coutance. 

 As filmagens “mudas”, de exteriores, continuariam em Portugal, após as quais o 

realizador, um dos atores, António Luís Lopes, Salazar Dinis, responsável pela fotografia, 

e Frederico de Freitas, compositor da partitura, foram para os estúdios de Epinay para 

iniciarem a rodagem de interiores, chegando o restante elenco em fevereiro de 1931567. 

Em 1958, Leitão de Barros afirmava que dispôs apenas de dez dias para este trabalho, 

ficando o filme, na realidade, por acabar, tendo-se completado com «salvados de 

                                            
561 Cf. Barnier, Martin (2014). A Severa. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através 
dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 24. 
562 Cf. Barnier, Martin (2014). A Severa. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através 
dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 25. Veja-se também: Volume II – Apêndice 9.  
563 Sobre esta reunião veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um 
Filme de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 219-221. 
564 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 219. 
565 Sobre Brunius veja-se: Internet Movie Database. Jacques B. Brunius. Disponível em: 
http://www.imdb.com/name/nm0096293/?ref_=fn_al_nm_1  (Última consulta: 19.12.2016). Note-se que, 
em 1930, Brunius fora assistente de Louis Buñuel em L’Âge d’or. 
566 CF. Barnier, Martin (2014). A Severa. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através 
dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 25. Note-se que a colaboração efetiva de René Clair está ainda por 
esclarecer para lá da extensa publicitação feita na imprensa portuguesa e posterior fortuna crítica a ela 
associada.  
567 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 221. 

http://www.imdb.com/name/nm0096293/?ref_=fn_al_nm_1
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montagem e os exteriores post-sonorizados»568. Martin Barnier, no seu estudo sobre os 

aspetos sonoros do filme569, salienta justamente o mérito do planeamento e dos resultados 

traduzidos através de uma montagem coerente e bem conseguida de planos filmados em 

condições tão díspares.  

O complexo processo fora levado a cabo em Epinay, envolvendo o realizador570, 

que segundo Barnier foi o responsável pela conceção da montagem571, Lilly Jumele, na 

sonoplastia, e tendo como assistentes de montagem Olavo d’Eça Leal, colaborador do 

Notícias Ilustrado572, e Raúl Reis, no som, sendo Waldemar Most o diretor de tomada 

sonora. Na fotografia, Paul Guichard, «antigo colaborador de Jean Epstein e René 

Clair»573, partilhou responsabilidades com Salazar Dinis, tendo o fotógrafo francês Eli 

Lotar montado os laboratórios574. O filme constituiu uma importante etapa formativa para 

Leitão de Barros e a sua equipa, podendo, deste modo, contactar com condições técnicas 

e profissionais semelhantes às que se desejava poder implementar em Portugal. Tirando 

partido dos avanços que a indústria conheceu entre 1930 e 1931575, o filme desenvolve a 

sonoplastia de modo a criar ambientes com recurso quer à partitura de Frederico de Freitas 

quer aos efeitos sonoros.  

Note-se que a música, precedendo a imagem, inicia verdadeiramente o filme, com 

o ecrã negro que dá lugar a um primeiro cartão, com louvores do Inspetor Óscar de Freitas, 

somente na segunda exposição do tema musical. Estamos, deste modo, numa clara 

demonstração do novo paradigma tecnológico e num dispositivo, que à semelhança da 

                                            
568 Cf. Calixto, Vasco (1958). A Severa estreou-se há 27 anos. In Matos-Cruz, José de (coord.)(1982). J. 
Leitão de Barros. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 44. 
569 Barnier, Martin (2014). A Severa. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através dos 
seus Filmes. Lisboa: Edições 70, pp. 21-31. O mesmo estudo, um pouco mais desenvolvido e completado 
com um pequeno estudo de A Canção de Lisboa pode ser consultado em: Barnier, Martin (2004). Les deux 
premiers films parlants produits au Portugal. In Dominique Nasta & Didier Huvelle (eds.) Le son en 
perspective : nouvelles recherches. Bruxelles : Peter Lang, pp. 169-184. 
570 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 220. 
571 Cf. Barnier, Martin (2014). A Severa. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através 
dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 28. 
572 Veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 218. 
573 Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. 
Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, p. 218. 
574 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 218. 
575 Cf. Barnier, Martin (2014). A Severa. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através 
dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 28. 
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música de fosso na sala, mergulha o espectador numa atmosfera por aquela sugerida. Ao 

longo do filme a música será praticamente contínua, com os diálogos em sobreposição576 

e, em alguns casos, seja ou não acompanhada de letra, presta-se a comentário atmosférico, 

acentuando o caráter onírico das imagens, como no caso dos planos iniciais junto da casa 

pobres camponeses (AS01)577. Em outros casos faz avançar a narrativa, com recurso à 

montagem, como acontece quando Severa começa a cantar junto a Romão, 

transformando-se a cena, através de uma elipse visual, na interpretação de Ó Rua do 

Capelão, pela já fadista de sucesso (AS05). O mesmo artifício será posteriormente 

utilizado em A Canção de Lisboa, no segmento 18b, em que Vasco canta o Fado do 

Estudante (ACL01). Contudo, no filme de 1931 ainda se recorre uma legenda por 

sobreimpressão, «E o seu fado levou-a ao coração da Mouraria», coincidindo com uma 

esbatido em fundo negro de ambos os planos e com um crossfade de ambas as músicas.  

Uma das mais famosas músicas do filme, o Sol-e-dó do Timpanas Bolieiro, com 

música de Frederico de Freitas e versos de Júlio Dantas, cantada por Silvestre Alegrim, 

constitui um excelente exemplo da complexa articulação, e anulação, através da 

montagem, dos diferentes tempos e espaços das imagens, coordenadas ritmicamente pela 

componente sonora (AS02). Apresentado o tema na cena anterior, lugar de mais uma 

disputa pela fadista, o Sol-e-dó regressa em pleno através de um plano do cartaz da 

«Grande Corrida Real», que a câmara acompanha, anunciando a espera dos touros que se 

seguirá. Entre as duas cenas principais, a figura do Boleeiro vem com o seu “séquito”, 

estrada fora, interpretando o início da música, numa tomada de vista de exteriores com 

câmara móvel, constituindo um travelling que explora as dinâmicas das oblíquas.  

Quando Timpanas começa a cantar, um grande plano, a ¾, mostra o ator, com o 

violinista em segundo plano e o braço da guitarra entre os dois, em aparente continuação 

da marcha. Uma nova exposição do refrão, com a melodia assobiada, faz alternar os dois 

planos, repetindo-se como música de fundo para um plano de carruagens que passam ao 

longo da estrada, alternado com um plano de cavaleiros que percorrem a diagonal de 

campo. Nova estrofe, com novo plano a ¾, seguida de nova exposição do refrão em 

assobio, através de um plano de conjunto, mais aproximado, alternado com o grande 

plano. Na repetição vemos uma panorâmica de um enorme grupo de figurantes que 

                                            
576 Cf. Barnier, Martin (2014). A Severa. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através 
dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 27. 
577 Veja-se: Barnier, Martin (2014). A Severa. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português 
Através dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 26. 
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esperam a chegada dos touros. Nova estrofe, segundo o modo anterior, é seguida da 

exposição do refrão assobiada, com travelling do grupo visto de costas. A partitura marca 

o término da canção e recupera a melodia, expandindo as forças orquestrais e servindo 

agora de música de fundo a um longo travelling do grupo de figurantes que espera os 

touros, permitindo a transição para um novo fado da Severa através de um conjunto de 

planos de cavaleiros. 

Recorrendo ao que sabemos das circunstâncias técnicas de produção, percebemos 

que a interpretação da canção do Timpanas é composta por planos mudos, rodados nos 

exteriores portugueses, e planos rodados nos estúdios da Tobis em Epinay. Em momentos 

em que a sincronização não é relevante, como nos planos dos figurantes, ou é menos 

importante, como nos entrechos musicais ou assobiados, a câmara, mantendo-se a uma 

distância segura, filma os exteriores, sonorizadas em pós-produção, combinando-se estes, 

através da montagem, com os grandes planos de Silvestre Alegrim, avançando 

fingidamente em frente a um fundo desenhado em movimento578.  

Animado pelo ritmo da música, o resultado é bem conseguido, embora com alguns 

lapsos, transparecendo uma talvez não intencional estilização que parece, em todo o caso, 

dominar um filme que procura, em experiência pioneira, um lugar para o sonoro 

português e que se tornaria recurso expressivo recorrente no musical. Em A Severa, seria 

ainda utilizado nas filmagens das marchas, no final do filme (AS04), numa articulação 

mais dinâmica e complexa com outros planos. Como vimos, em Aldeia da Roupa Branca, 

o artifício técnico parece ser igualmente retomado embora já como um “efeito especial”, 

na corrida de galeras (ARB08), ou para criar uma imagem quase onírica dos músicos no 

duelo de bandas (ARB09). 

 Paralelamente à música, e graças ao diálogo, a palavra pode assumir plenamente 

a carga de duplos sentidos que, no mudo, era apenas conseguida com a intromissão do 

cartão de entretítulo. Tal é explorado em cenas como a disputa de preços sobre um animal, 

numa possível alusão aos destinos de Severa579, ou em diversos momentos de humor que 

anunciam os futuros desenvolvimentos na linha da Revista que encontraremos em A 

Canção de Lisboa, como na cena com a modista francesa.   

 Por outro lado, no duelo (AS03), maioritariamente filmado mudo, é a música que 

confere o dinamismo, tendo por base uma montagem rápida que explora igualmente a 

                                            
578 Este tipo de solução seria utilizada, no mesmo ano, por René Clair em Viva a Liberdade! (VL01). 
579 Cf. Barnier, Martin (2014). A Severa. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através 
dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 29. 
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relação de campo e contra campo. Semelhante tratamento fora já utilizado em D. Juan580 

(1926), realizado por Alan Crosland, e que, como vimos fora o primeiro filme a utilizar 

música e alguns efeitos sonoros no processo Vitaphone. Na possível apropriação do duelo 

de D. Juan, além de se constatar uma “construção” do sonoro por acumulação de 

experiências, Leitão de Barros denota, nos ângulos em contrapicado e nos expressivos 

planos de pormenor do rosto de Silvestre Alegrim, uma vez mais, uma eclética capacidade 

de revisitar e combinar os procedimentos técnicos americanos com uma estética mais 

próxima das vanguardas germânica e russa.  

 Barnier saúda o esforço técnico de Leitão de Barros considerando que A Severa 

nada deve à produção sonora coeva da europa581. Na sua receção portuguesa o filme 

conheceu um êxito esmagador que abriu, definitivamente, como já referimos, as portas 

do sonoro582, não deixando, por outro lado, de demonstrar o encargo financeiro da nova 

aventura tecnológica583. 

 Graças à autêntica campanha publicitária que rodeou o filme584, o público 

português pode contactar, pela primeira vez, com o processo de filmagem em estúdio 

sonoro. Contrariando as práticas de rodagem do mudo, que se iam tornando cada vez mais 

familiares585, e que, com exceção da iluminação, podiam decorrer praticamente em 

quaisquer condições, o sonoro acarretava, paradoxalmente, a manutenção do silêncio. 

Logo em 1933, Cottinelli se referiria às indiscrições do microfone586 e, em 1936, quando 

alguns dos planos de Bocage são rodados na Exposição Lisboa Antiga587, os pedidos de 

silêncio e demais complicações logísticas fariam as delícias dos humoristas (VII – Figura 

37). Silva Neto ilustra uma série de processos de insonorização da cidade e o desespero 

do realizador. Já Stuart de Carvalhais, que produziu numerosas ilustrações a partir das 

                                            
580 Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
581 Cf. Barnier, Martin (2014). A Severa. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português Através 
dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 30. 
582 Veja-se, a este respeito, Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme 
de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 221-224. 
583 Sobre este assunto veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um 
Filme de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 219-221. 
584 Veja-se a este respeito: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme 
de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 222-223. 
585 Veja-se, a título de exemplo, o segmento autorreferencial de Lisboa, Crónica Anedótica «Uma fita 
movimentada» (LC11), ao qual voltaremos no ponto seguinte. 
586 Rosa, p. 40. 
587 Sobre Bocage veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme 
de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 301-310. 
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filmagens de A Severa, deixava um pequeno desenho alusivo ao processo em que o 

realizador, de megafone recolhido, adverte os atores, entre os quais se reconhecem 

António Fagim e Silvestre Alegrim, para o silêncio que a desejada sonorização acarreta, 

como se pode ver na Figura 45. 

 

 

Figura 45 – Desenho de Stuart de Carvalhais alusivo ao filme A Severa (publicação original não 
identificada).  

 No que diz respeito a Leitão de Barros que, como vimos, no final do mudo, era 

justamente apreciado pela nova geração, este filme marca, a nosso ver, o início de um 

processo que revela uma certa inépcia no domínio da continuidade propiciada pelo som. 

Assim, se no cinema mudo, e mercê das legendas escritas, a composição do filme através 

de quadros588 mais ou menos isolados, articulados pela narrativa, é uma prática comum 

e, em muitos casos, inevitável, já o mesmo não se pode dizer do sonoro. No caso de A 

Severa, o pioneirismo e as circunstâncias de produção fazem com que o realizador 

recorra, naturalmente, à organização em partes do mudo, articulados já não por 

entretítulos mas por diálogos e pela música de fundo, aproximando-o, como salienta 

Bénard da Costa, de um seu outro filme mudo, Lisboa, Crónica Anedótica589, o qual é 

fortemente marcado pelos “quadros” da “revista à portuguesa”590. Avançando, porém, na 

obra de Leitão de Barros, e como vimos, os quadros, relativamente estanques, herdados 

do mudo, mantêm-se em grande parte dos seus filmes sonoros, tal como se denota em As 

                                            
588 Entendemos aqui quadro no seu sentido alargado, ou seja, como parte e não no sentido de 
enquadramento. 
589 Cf. Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
p. 51. 
590 É também neste sentido, o do “quadro”, que Bénard da Costa se refere ao filme de 1931. Sobre as marcas 
da “revista à portuguesa” em Lisboa, Crónica Anedótica, veja-se: Baptista, Tiago (2009). Documentário, 
modernismo e revista em Lisboa, Crónica Anedótica.  DOC On-line: Revista Digital de Cinema 
Documentário, nº. 6, Agosto 2009, pp. 109-127. Disponível em 
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf 
(Última consulta: 18.12.2016). 

https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
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Pupilas do Senhor Reitor, de 1935, Maria Papoila, de 1937, ou mesmo em Camões, já 

de 1946. Muitas vezes associado à sua formação como pintor, seria o comprometimento 

do conjunto, do filme na sua globalidade, independentemente da beleza das partes, a sua 

principal e recorrente crítica que decorria deste processo591. 

 

A Canção de Lisboa: filme sonoro 

 

 Após este breve enquadramento, facilmente se compreendem as expectativas à 

volta de A Canção de Lisboa. Com o incrível sucesso de A Severa, a crescente 

familiarização do público com o cinema sonoro e a publicitação aos investimentos na 

nova empresa, o primeiro filme por ela produzido deveria demonstrar as plenas 

possibilidades técnicas e estéticas do sonoro português. A expectativa, traduzida em 

ansiedade por parte da equipa, estava bem patente nas palavras de Cottinelli Telmo:  

 

«A publicidade feita em torno de «A Canção de Lisboa» deu lugar ao seguinte – estar o público à 

espera de «maravilhas!»… Ora «maravilha» só há uma: ter-se feito um filme sonoro em Portugal 

nas mesmas condições de normalidade em que lá fora os fazem. «Lá fora» quer dizer: nos países 

onde o cinema não nasceu ontem»592. 

 

 O tardio nascimento do cinema a que Cottinelli Telmo aludia seria uma referência 

à falta de condições, ao longo da década anterior, para, na maioria dos casos, ir além da 

produção esporádica com a qual o mudo, bem mais económico, se compadecia, e que o 

sonoro não aceitava593. Em todo o caso, o filme beneficiou, tal como A Severa, de um 

clima francamente propício à sua boa receção, graças ao trabalho da imprensa articulado 

com a entidade produtora594. 

 A Canção de Lisboa é considerado o filme fundador e matricial da “comédia à 

portuguesa” ou “comédia de Lisboa”595, chegando Bénard da Costa a afirmar que não há 

                                            
591 Veja-se, a este respeito, a opinião de A. Furtado Borges: [A. Furtado Borges] (1958). Panorâmica crítica. 
In Matos-Cruz, José de (coord.) (1982). J. Leitão de Barros. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 27. 
592 Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 318. 
593 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 311. 
594 Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 312. 
595 Designação alternativa proposta por autores como Tiago Baptista. Veja-se: Baptista, Tiago (2005). Na 
minha cidade não acontece nada. Lisboa no cinema (anos vinte – cinema novo) In Ler História, n.º 48. 
Lisboa. 
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«uma só, depois dela, que dela não dependa»596. Existem diversos estudos que procuram 

explorar a relação destas comédias com o regime597, analisando as suas características 

recorrentes e consolidando o papel do filme como matriz. Se os elementos recorrentes 

abundam, tal não será alheio a um caminho de transmissão da imagem que, como vimos 

no ponto anterior, alimenta, autofagicamente, a produção de novas imagens a partir de 

diversas fontes.  

Por outro lado, e tal como assinala Tiago Baptista, muitas das características 

destas comédias estariam já presentes, com as devidas distâncias, em Lisboa, Crónica 

Anedótica de Leitão de Barros598, sobretudo a estrita relação com a “revista à portuguesa”, 

explorado igualmente, tanto quanto percebemos, em Ver e Amar! de Chianca de Garcia599. 

Em ambos os filmes de 1930 se encontram elementos que a comédia utiliza, tais como a 

estrutura em “quadros”, o humor, a tipificação social e os atores do teatro de revista ou 

as estratégias próprias do palco enquanto espaço da ação. Neste sentido, enquanto o filme 

de Chianca é rodado em estúdio e utiliza o próprio palco do São Luiz, o filme de Leitão 

de Barros é caracterizado pela ausência de interiores, colocando os “quadros” da revista 

nos ambientes da cidade para os quais aquela remeteria, facilitando, desse modo, a criação 

de uma unidade espaço-tempo-ação e consolidando a alusão à situação real tipificada. A 

Canção de Lisboa parece combinar os dois mundos, beneficiando, como veremos, da 

própria cidade como ambiente para a ação e construindo um seu duplo em estúdio, que 

toma as vezes do espaço controlado e determinador do palco. Da comparação com os 

filmes da década seguinte facilmente se salientam as filmagens in loco utilizados por 

Cottinelli Telmo, sobretudo se recorrermos a O Pátio das Cantigas, de Francisco Ribeiro, 

o qual, na memória do público, se confunde frequentemente com o filme de 1933600.  

                                            
596 Costa, João Bénard da (1991). Histórias do Cinema. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, p. 
54. 
597 Veja-se: Granja, Paulo Jorge (2001). A cómedia à portuguesa ou a máquina de sonhos do Estado Novo. 
In Torgal, Luís Reis (coord.). O Cinema sob o olhar de Salazar. Lisboa: Círculo de Leitores – Temas e 
Debates, pp. 194-234. Veja-se também: Lopes, Frederico (2009). Representações do poder no filme matriz 
da “comédia à portuguesa” . In Actas do 6º Congresso SOPCOM , pp. 3505-3522.  Disponível em: 
http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/viewFile/351/336  
(Última consulta: 17.12.2016). 
598 Veja-se: Baptista, Tiago (2009). Documentário, modernismo e revista em Lisboa, Crónica 
Anedótica.  DOC On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, nº. 6, Agosto 2009, pp. 109-127. 
Disponível em https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-
revista_doconline.pdf (Última consulta: 18.12.2016). 
599 Como vimos no ponto anterior, dado que o filme está desaparecido, encontra-se ainda por esclarecer um 
possível valor matricial deste filme.   
600 Veja-se: Baptista, Tiago (2009). Documentário, modernismo e revista em Lisboa, Crónica 
Anedótica.  DOC On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, nº. 6, Agosto 2009, pp. 109-127. 
Disponível em https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-
revista_doconline.pdf (Última consulta: 18.12.2016). 

http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/viewFile/351/336
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
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Seria necessário analisar com profundidade a construção do género fílmico e as 

eventuais contaminações que, para além de A Canção de Lisboa, este possa ter sofrido na 

sua consolidação e cristalização posterior601, bem como efetuar uma comparação 

sistemática com o percurso coevo do teatro de revista. No nosso entender, o estatuto 

matricial atribuído a posteriori ao filme desviou as atenções da historiografia dos intentos 

que nortearam a sua criação, a produção de um filme sonoro em Portugal, sendo nesse 

sentido que o nosso estudo o procura enquadrar602. 

 

A importância da equipa   

   

Refletindo as condições de criação da “Tobis Portuguesa”, a produção resulta dos 

esforços de uma equipa constituída por portugueses, alemães e franceses, tal como se 

pode ver na ficha do filme no Apêndice 1603. Assim, foi sobretudo nos aspetos técnicos 

que o filme se constituiu como oportunidade formativa para a equipa nacional. Na 

fotografia, José César de Sá, que estava já ativo no documentário desde 1928604, 

colaborava com Henry Barreyre, que segundo o programa da estreia «consagrado em 

França, foi um colaborador dedicado de Cottinelli Telmo»605, sendo assistido por Octávio 

Bobone que conhecia, paralelamente a uma importante carreira na fotografia, o seu 

batismo cinematográfico606. Do mesmo modo, a captação sonora estava a cargo do 

                                            
601 Veja-se, a este respeito: Vasconcelos, António Pedro. (realiz.). (2011). Sonhar era fácil. Lisboa: RTP..  
602 O único estudo que conhecemos que analisa A Canção de Lisboa especificamente como filme sonoro é 
da autoria de Martin Barnier. Veja-se: Barnier, Martin (2004). Les deux premiers films parlants produits 
au Portugal. In Dominique Nasta & Didier Huvelle (eds.) Le son en perspective : nouvelles recherches. 
Bruxelles : Peter Lang, pp. 169-184.  Michael Colvin propõe um diálogo entre A Severa e A Canção de 
Lisboa, enfatizando a presença do fado, o tema principal do seu trabalho. Não sendo um estudo específico 
do filme como produção sonora, a comparação com A Severa e a focalização na música propícia, em todo 
caso, uma reflexão complementar e que se afasta igualmente das preocupações do género fílmico. Veja-se: 
Colvin, Michael (2016). Fado and the Urban Poor in Portuguese Cinema of the 1930s and 1940s. 
Woodbridge: Tamesis.  
603 Veja-se: Volume II – Apêndice 1. 
604 Cf. Veja-se também: CINEPT – Cinema Português. César de Sá. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143692817/Jos%C3%A9+C%C3%A9sar+de+S%C3%A1  (Última 
consulta: 19.12.2016).  Note-se que utilizamos a designação de documentário de forma lata e genérica, e 
não à luz da necessária discussão dos caminhos do documentário em Portugal.  
605 Paulo Borges (15.4.2014). Programa do filme «A Canção de Lisboa». [post de blog]. Disponível em: 
http://cinemaportugues.com.pt/?p=974 (Última consulta: 19.12.2016). Veja-se também: Internet Movie 
Database. Henri Barreyre. Disponível em:  http://www.imdb.com/name/nm0057339/?ref_=ttfc_fc_cr5/ 
(Última consulta: 19.12.2016).   
606 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 318. Veja-se também: CINEPT – Cinema Português. Octávio Bobone. 
Disponível em: http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143690761/Oct%C3%A1vio+Bobone (Última 
consulta: 19.12.2016).  

http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143692817/Jos%C3%A9+C%C3%A9sar+de+S%C3%A1
http://cinemaportugues.com.pt/?p=974
http://www.imdb.com/name/nm0149788/
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143690761/Oct%C3%A1vio+Bobone
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engenheiro alemão Hans Christian Wohlrab607, secundado por Paulo de Brito Aranha, que 

teria profícua carreira nesse departamento608, e assistido por Luís Sousa Santos609. Como 

salienta Martin Barnier, a imprensa estrangeira enaltecia a qualidade daquilo que 

considerava uma «grande produção», interpretada por portugueses mas com 

responsabilidades técnicas de estrangeiros610. Na caracterização, o arménio Acho 

Chakatouny, que havia colaborado em A Severa611 era secundado por Joaquim de Oliveira 

e Emmanuel Altberg. Três importantes nomes do teatro de revista colaboravam na música 

e no texto: Raul Portela612, Raul Ferrão613 e José Galhardo614. Paralelamente aos atores, a 

sua presença contribuiu em grande medida para a filiação do filme no humor e estratégias 

do teatro de revista, bem como para a criação, junto do público, de um certo ambiente de 

familiaridade e cumplicidade entre a tela e o palco, como veremos no ponto seguinte. 

Ainda na música, as presenças de René Bohet615 e Jaime Silva Filho616 reforçavam, como 

vimos, a filiação do filme num percurso de anteriores realizações desde o final da década 

de 20 e em algumas das experiências de sonorização.   

Na montagem encontramos, além do realizador, Tonka Taldy617 e, uma vez mais, 

José Gomes Ferreira, que estivera já envolvido no “julgamento” do sonoro e em Aldeia 

da Roupa Branca.  

                                            
607 Que realizaria alguns documentários em Portugal. Cf. CINEPT – Cinema Português. Hans Christof 
Wohlrab. Disponível em: http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143709608/Hans+Christof+Wohlrab  
(Última consulta: 19.12.2016). 
608 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 313. 
609 CINEPT – Cinema Português. Luís Sousa Santos. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143695824/Lu%C3%ADs+Sousa+Santos  (Última consulta: 
19.12.2016). 
610 Cf. Barnier, Martin (2004). Les deux premiers films parlants produits au Portugal. In Dominique Nasta 
& Didier Huvelle (eds.) Le son en perspective : nouvelles recherches. Bruxelles : Peter Lang, pp. 169-184, 
p. 179. Nota 21. Félix Ribeiro afirma que os técnicos estrangeiros confiaram a conclusão do filme aos 
colegas portugueses de modo a assegurarem responsabilidades nos países de origem. Cf. Ribeiro, M. Félix 
(1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. Lisboa: Cinemateca 
Portuguesa, p. 316. 
611 Cf. Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 20. Veja-se 
também: Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 318; Internet Movie Database. Acho Chakatouny. Disponível em: 
http://www.imdb.com/name/nm0149788/ (Última consulta: 19.12.2016).   
612 Ramos, Jorge Leitão (2012). Dicionário do Cinema Português. 1895-1961. Lisboa: Caminho, pp. 316-
318. 
613 Ramos, Jorge Leitão (2012). Dicionário do Cinema Português. 1895-1961. Lisboa: Caminho, pp. 158-
160. 
614 Ramos, Jorge Leitão (2012). Dicionário do Cinema Português. 1895-1961. Lisboa: Caminho, pp. 174-
176. 
615 Veja-se: CINEPT – Cinema Português. René Bohet. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143687133/Ren%C3%A9+Bohet (Última consulta: 19.12.2016).  
616 Veja-se: CINEPT – Cinema Português. Jaime Silva Filho. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143695768/Jaime+Silva+Filho  (Última consulta: 19.12.2016).  
617 M. Félix Ribeiro refere que ela teria como sucessora a francesa Jeannette Paron.  

http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143709608/Hans+Christof+Wohlrab
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143695824/Lu%C3%ADs+Sousa+Santos
http://www.imdb.com/name/nm0149788/
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143687133/Ren%C3%A9+Bohet
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143687133/Ren%C3%A9+Bohet
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143695768/Jaime+Silva+Filho
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143695768/Jaime+Silva+Filho
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Cottinelli Telmo, realizador, e também autor do argumento e da planificação, era, 

como vimos, o arquiteto que dirigia a construção do estúdio. A sua formação e múltiplas 

atividades618, em que se destacam, além da arquitetura, a banda desenhada, com as 

Aventuras Inacreditáveis, e com Razão, do Pirilau que Vendia Balões e a revista infantil 

«ABCzinho», levava Cottinelli Telmo a integrar uma elite cultural e artística que se 

refletia igualmente no circuito de colaboradores do filme. Logo no Liceu Pedro Nunes 

tornara-se, como vimos, amigo de Leitão de Barros, seu futuro genro, sendo ambos 

colegas na Escola de Belas-Artes de Carlos Botelho e do próprio Vasco Santana619. Em 

colaboração com Leitão de Barros, na Lusitânia Film, fora ainda «decorador» e figurante 

nas primeiras experiências cinematográficas daquele como realizador entre 1917 e 1918: 

Malmequer, Mal de Espanha e o inacabado O Homem dos Olhos Tortos. Ainda em 1918, 

colaborara com Almada Negreiros em experiências de bailado, iniciando em 1920 a 

atividade profissional como arquiteto, destacando-se as variadas obras ao serviço da C.P. 

e do Ministério das Obras Públicas620, em cujas obras, a partir do início da década de 30, 

as marcas do historicismo se tornavam cada vez mais abstratas621.  

No circuito das suas colaborações estava, como vimos, a presença nas revistas 

Kino e Imagem, onde o arquiteto colaborava, entre outros, com António Lopes Ribeiro, 

Bernardo Marques e Chianca e Garcia. Este último, que vimos ser o dinamizador da 

cinefilia no Teatro São Luiz, seria um importante colaborador na realização de A Canção 

de Lisboa, embora as suas funções estejam ainda por esclarecer. Não seria então de 

estranhar que o seu assistente fosse o pintor Carlos Botelho, que assumia carreira paralela 

na ilustração e banda desenhada com Os Ecos da Semana622, sendo Bernardo Marques, 

                                            
618 Sobre Cottinelli Telmo veja-se: Martins, João Paulo Rosário (1995). Cottinelli Telmo: 1897-1948: a 
obra do arquitecto. Dissertação de Mestrado em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa. Veja-se também: Martins, João Paulo (2015). A 
Arquitectura dos nossos dias. In Carvalho, Margarida Kol de; Cameira, Maria Cecília; Martins, João Paulo 
(coord.). Cottinelli Telmo. Os arquitectos são poetas também. Lisboa: EGEAC, EM, pp. 20-49 e 
Vasconcelos, António Pedro. (realiz.). (2015). Cottinelli Telmo: uma Vida interrompida. Lisboa: RTP. 
Disponível em: http://www.rtp.pt/arquivo/index.php?article=3458&tm=22&visual=4 (Última consulta: 
19.12.2016).  
619 Para dados sobre o percurso de formação de Cottinelli Telmo, Leitão de Barros, Carlos Botelho e Vasco 
Santana, entre outros colegas da Escola de Belas-Artes, veja-se: Martins, João Paulo Rosário (1995). 
Cottinelli Telmo: 1897-1948: a obra do arquitecto. Dissertação de Mestrado em História da Arte 
Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa.  
620 Cf. Cinemateca Portuguesa (1998). Cottinelli Telmo. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, pp. 4-5. 
621 Cf. Martins, João Paulo (2015). A Arquitectura dos nossos dias. In Carvalho, Margarida Kol de; 
Cameira, Maria Cecília; Martins, João Paulo (coord.). Cottinelli Telmo. Os arquitectos são poetas também. 
Lisboa: EGEAC, EM, p. 24. 
622 Sobre Botelho veja-se: Silva, Raquel Henriques; Botelho, Manuel (1995). Carlos Botelho. Lisboa: 
Editorial Presença. Veja-se também: AaVv (1989). Ecos da Semana. Botelho. 1928-1950. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian – Centro de Arte Moderna. 

http://www.rtp.pt/arquivo/index.php?article=3458&tm=22&visual=4
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que já fora fotógrafo de cena de A Severa, um outro colaborador623, embora se 

desconheçam as suas funções, e tendo Almada Negreiros sido chamado para os cartazes 

e títulos do filme.  

Através de dois depoimentos, do próprio realizador, ilustrado por Carlos Botelho 

(VII – Figura 38)624, e de Manoel de Oliveira, fornecidos à revista Imagem625, 

conseguimos perceber a distribuição das tarefas e a entrever alguns dos procedimentos 

técnicos do primeiro sonoro português. Assim, naquilo que poderíamos chamar, 

utilizando a terminologia atual, o departamento de arte, tínhamos o assistente de 

realização Carlos Botelho, que «vai reconstituir pela centésima vez, e já de olhos 

fechados, as étalages da Sapataria Estudantina e da Alfaiataria Académica no nosso Largo 

das Conchas «artificial»»626, responsável pela preparação de cenários e adereços, tais 

como célebre cartão do “Estado Novo” da Alfaiataria ou o hamster que, através da pintura 

à pistola, fora transformado em ratazana627, depreendendo-se que as orientações 

estivessem a cargo do próprio realizador. Ainda neste departamento: 

 

 «Altberg e o seu mestre Chakatouny já estão de batas brancas, transformados em médicos 

operadores do instituto de Beleza do maquillage… 

Nas caras dos pacientes nascem bigodes dos chamados fartos, rasgam-se cicatrizes – e 

em dois minutos as pestanas da Beatriz crescem dois centímetros e meio, pedindo meças às de Ana 

Maria, que têm como particularidade o serem azuis!»628 

 

Note-se que, além de reforçar a artificialidade da transformação dos atores, a 

descrição do realizador deixa perceber a importante separação que existia entre aquilo 

que se poderia ver no espaço profílmico e aquilo que vemos no resultado final, dado que, 

devido ao comportamento da emulsão fotográfica, a luz e as tonalidades deveriam ser 

cuidadosamente preparadas para se obter a composição a preto e branco desejada629.  

                                            
623 Cf. Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p.20.  
624 Com evidente valor documental através das caricaturas dos membros da equipa. Veja-se: Telmo, José 
Ângelo Cottinelli (1933). Três semanas de cinema. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. A 
Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, pp. 39-41. 
625 Oliveira, Manoel (1933). Protesto! In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. A Canção de Lisboa. 
Lisboa: Tugaland, pp. 41-44. 
626 Telmo, José Ângelo Cottinelli (1933). Três semanas de cinema. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 
100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 39. 
627 Veja-se: Cádima, Rui. (realiz.). (1979). Carlos Botelho. Lisboa: RTP. 
628 Telmo, José Ângelo Cottinelli (1933). Três semanas de cinema. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 
100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 39 
629 Manoel de Oliveira refere que Altberg utilizava um monitor azul para verificar a maquilhagem e 
Cottinelli ironiza com as «calças amarelas» de Vasco. 
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Nesse sentido, e em cuidadosa articulação com o departamento de arte, o 

departamento de fotografia preparava as condições do espaço para o registo da imagem. 

«Bobone (…) mudando magazins e entalando as pontas das bobines de fita virgem nas 

dentaduras das máquinas»630, em seguida, «Barreyre (…) começa então a distribuir pelo 

chão uns painéis forrados a papel de embrulhar bombons e a brincar com os olhos dos 

artistas»631 e, por fim, César de Sá, que pergunta ao realizador o programa do dia e trataria 

das objetivas. As condições de iluminação eram determinantes e o realizador deixa 

igualmente transparecer as suas preocupações com a luz solar.  

A descrição permite ainda perceber a relação do departamento de fotografia com 

o de captação sonora. Assim, este: 

 

 «chefiado por Wolhrab, estende cabos e instala a «girafa», senhora bisbilhoteira que está 

sempre de microfone à escuta e que às vezes ouve o que não devia ouvir.   

O Brito Aranha monoculiza a operação, enquanto não se fecha com o Wolhrab no camião 

do som, espécie de estufa onde o som entra por fios e sai às risquinhas…»632 

 

Percebemos que já se recorria à “girafa” para suportar o microfone sobre o 

plateau, embora os sistemas de isolamento não fossem ainda os ideais633, servindo os já 

referidos camiões as funções de cabine de controlo e registo da banda sonora, que seria 

assinalada como satisfatória através de dois toques de buzina634. A utilização do camião 

permitia igualmente a captação sonora fora do estúdio algo que, como veremos, seria 

muito utilizado no filme. Cottinelli Telmo salienta que «entre a manivela e o microfone 

existe sempre uma rivalidade que se liquida à hora do almoço»635.  

                                            
630 Telmo, José Ângelo Cottinelli (1933). Três semanas de cinema. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 
100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 39. 
631 Telmo, José Ângelo Cottinelli (1933). Três semanas de cinema. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 
100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 40. 
632 Telmo, José Ângelo Cottinelli (1933). Três semanas de cinema. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 
100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 40. 
633 Como se percebe na captação do ruído do vento no Fado dos Beijos cantado por Maria Albertina no 
Segmento 18ª (ACL02). A respeito dos equipamentos sonoros veja-se: Barnier, Martin (2004). Les deux 
premiers films parlants produits au Portugal. In Dominique Nasta & Didier Huvelle (eds.) Le son en 
perspective : nouvelles recherches. Bruxelles : Peter Lang, pp. 169-184. 
634 Cf. Oliveira, Manoel (1933). Protesto! In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. A Canção de 
Lisboa. Lisboa: Tugaland Oliveira, Manoel (1933). Protesto! In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 
anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 44. 
635 Telmo, José Ângelo Cottinelli (1933). Três semanas de cinema. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 
100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 40. 
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Além das referências ao diretor de produção, João Ortigão Ramos636, o realizador 

alude ainda ao trabalho de montagem no qual «Madame Tonka Taldy está agora na Lisboa 

Filme a preparar tudo»637, brincando igualmente com as difíceis questões de 

continuidade. As descrições de Cottinelli Telmo e de Manoel de Oliveira permitem 

igualmente depreender que Chianca e Galhardo supervisionavam os ensaios e as 

rodagens. 

Cottinelli Telmo assumia no filme um tipo de papel semelhante ao que iria, anos 

mais tarde, desempenhar como Arquiteto-Chefe da Exposição do Mundo Português, 

assentando as suas funções na conceção e coordenação global da obra e na gestão dos 

diferentes recursos e equipas que, com os seus contributos, construíam com ele o 

resultado final638. Entendida sob esta ótica, A Canção de Lisboa partilha muitas das 

características do trabalho do realizador enquanto arquiteto, sobretudo, nos grandes 

projetos em que contava com colaboradores que, em certa medida, não diferiam muito 

dos do filme639. Para o próprio, as funções não só não seriam diferentes como até 

coerentes, estando uma e outra subordinadas ao «sentido de proporções, de harmonia e 

de estrutura»640, o qual, permitia ao arquiteto demonstrar, nas palavras de João Paulo 

Martins:  

 

«que os mais clássicos princípios do ensino das Belas-Artes – o primado da forma, a 

definição da ordem, o controlo da composição – quando entendidos em sentido moderno podiam 

também servir de base às novas disciplinas da criação, onde a forma se desenrola no tempo e é 

feita de sons e imagens em movimento.»641 

 

Os espaços 

 

                                            
636 Manoel de Oliveira diz que este «sabe bem o preço por que fica cada cena». Cf, Oliveira, Manoel (1933). 
Protesto! In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland Oliveira, 
Manoel (1933). Protesto! In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: 
Tugaland, p. 44. 
637 Telmo, José Ângelo Cottinelli (1933). Três semanas de cinema. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 
100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 40. 
638 Veja-se: Acciaiuoli, Margarida (1998). Exposições do Estado Novo. 1934-1940. Lisboa: Livros 
Horizonte. Veja-se também: Vasconcelos, António Pedro. (realiz.). (2015). Cottinelli Telmo: uma Vida 
interrompida. Lisboa: RTP. Disponível em: 
http://www.rtp.pt/arquivo/index.php?article=3458&tm=22&visual=4 (Última consulta: 19.12.2016). 
639 Veja-se: Volume II – Apêndice 11. 
640 Cottinelli Telmo em entrevista à revista imagem de 21/04/1933, citado em: Cinemateca Portuguesa 
(1998). Cottinelli Telmo. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 3. 
641 Cinemateca Portuguesa (1998). Cottinelli Telmo. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 3. 

http://www.rtp.pt/arquivo/index.php?article=3458&tm=22&visual=4
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 A Canção de Lisboa demarca-se das restantes comédias, com a possível exceção 

de O Pai Tirano, pela abundância com que a própria cidade aparece nas suas imagens. A 

formação de Cottinelli Telmo poderá ter desempenhado um papel relevante na vontade 

de mostrar a cidade mas não podemos esquecer que os estúdios da Tobis ainda não 

estavam prontos, pelo que as cenas de interiores tiveram de ser filmadas em plateau 

improvisado na abegoaria da Quinta das Conchas642. A opção pela filmagem in loco ou 

em estúdio acarreta necessariamente diferenças pois, no primeiro caso, a equipa dispõe 

das plenas potencialidades da escala, dinamismo e realismo do espaço real, sem conseguir 

um controlo estrito das circunstâncias, enquanto no segundo dispõe do controlo absoluto 

sobre os elementos que nele existem podendo materializar, com recurso à trucagem, os 

seus universos de fantasia. Como se pode verificar no Apêndice 13643, e embora a imagem 

que do filme retemos seja a dos exteriores, a maioria destes foi realmente filmada nos 

terrenos da Tobis na Quinta das Conchas.  

 

Figura 46 – Fotografia de rodagem de A Canção de Lisboa referente ao segmento 05. 

                                            
642 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 317. 
643 Veja-se: Volume II – Apêndice 13. 
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Assim, o Largo das Conchas «artificial», como lhe chamara o realizador, é o 

espaço central da ação. Nele residem e trabalham Vasco, Alice e Caetano, em torno dos 

quais giram as principais peripécias do enredo. Analisando a documentação fotográfica 

publicada, conseguimos sintetizar o Largo das Conchas644. Das suas quatro faces vemos 

apenas três, formadas com recurso ao edificado pré-existente, mascarado ou completado 

por construções temporárias que, como veremos no capítulo seguinte, seriam 

reaproveitadas para outros filmes. No segmento 05645 (ACL03), percebemos que as 

traseiras do quarto de Vasco dão para um pequeno pátio, ao qual Carlos acede 

contornando o prédio. Do mesmo modo, Alice, saindo de uma porta ao nível térreo, 

surpreende um Vasco namoradeiro que se confessa a Maria da Graça. A partir de uma 

fotografia de rodagem (Figura 46), percebemos que este espaço é mais um 

aproveitamento da pré-existência, reforçando a artificialidade de um Largo formado 

através da geografia criativa do cinema.  

Cottinelli Telmo, no seu depoimento, alude à diáfana membrana que separa o 

espaço ficcional da imagem e o espaço real, dizendo que «numa casa térrea, que na fita é 

«A Conchinha – Bom vinho e petiscos», e que no estúdio é a sala do pessoal técnico, 

vemos o Bobone»646. A vontade de integrar o espaço ficcional na realidade urbana 

lisboeta que, como iremos ver, serve de leitmotiv à sequência inicial do filme, parece 

encontrar expressão na placa de identificação do local: “LARGO DAS CONCHAS / 10º. 

BAIRRO”, como se pode ver no plano 15 da decomposição plano-a-plano dos segmentos 

iniciais647.  

Tanto quanto percebemos no decorrer desta investigação, a localização é fictícia 

e parece constituir uma alusão ao próprio estúdio. Estamos, deste modo, perante uma 

autorreferência, e consequente entrada no domínio da metaficção, que o filme apresenta 

na primeira imagem de estúdio648. A identificação do local a stencil apresenta as 

características das identificações utilizadas na cidade coeva, tal como se pode ver nos 

planos 11 e 23, o que, juntamente com as características da arquitetura dos cenários 

(visível nos planos 16 a 20) reforça a ligação com o lugar e a identificação com os espaços 

e o ambiente lisboeta por parte de um público local e nacional. Para tal muito teriam 

                                            
644 Veja-se: Volume II – Apêndice 13. 
645 Veja-se: Volume II – Apêndice 3. A identificação dos segmentos terá por base esta segmentação. 
646 Cf. Telmo, José Ângelo Cottinelli (1933). Três semanas de cinema. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 
100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 39. 
647 Veja-se: Volume II – Apêndice 6. A identificação dos planos terá por base esta decomposição plano-a-
plano. 
648 Desenvolveremos este aspeto no ponto seguinte. 
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contribuído os conhecimentos do arquiteto-realizador e do seu assistente-pintor, que não 

só habitavam a cidade como com ela se relacionavam profissionalmente649. Para a 

contextualização deste espaço temos ainda as referências ao “Bairro dos Castelinhos”, 

como podemos ouvir pela voz de Vasco no segmento 07. Dado que existia em Lisboa um 

bairro com esse nome, embora num outro local, ficou por determinar se se tratava de uma 

alusão a esse espaço real650.  

Ainda nos terrenos da Quinta das Conchas foi improvisado novo cenário de 

exteriores de modo a criar a casa de fados “O Retiro do Alexandrino”. Uma comparação 

do espaço do pátio da escadaria com o pátio da Casa do José das Dornas em As Pupilas 

do Senhor Reitor, rodado na Tobis no ano seguinte, permite perceber que se trata do 

mesmo local651. Os anúncios à Cervejaria Portugália poderão ter servido como estratégia 

comercial, à semelhança da presença dos Vinhos Borges no banquete do segmento 20652.  

Os interiores, construídos na abegoaria da quinta, formam um total de seis 

espaços. Três deles dão corpo às salas da Alfaiataria Académica (sala de provas, com a 

montra, sala das costureiras e cozinha) as quais, no filme, comunicam entre si diretamente 

em clara transposição para a ficção da partilha de funções do edificado da pequena 

burguesia comercial. No segmento 09 (ACL04) é possível ver a cuidada preparação do 

espaço da sala de provas, recheado de adereços que caracterizam a pretensa elegância a 

la mode do estabelecimento. Ainda neste segmento, e como veremos, os diversos 

adereços serão significativos para a narrativa, reforçando, uma vez mais, uma possível 

ligação com a cinematografia muda germânica, que apresentava também um forte vínculo 

com o teatro, tal como na famosa cena da cozinha no segmento 14 (ACL05), em que a 

câmara se demora num movimentado plano que nos permite explorar a cuidadosa 

preparação do espaço que será, uma vez mais, a base da luta entre Vasco e Alice. O espaço 

da sala das costureiras, decorado com fotografias de atores e atrizes de cinema, suporta 

as ambições de Alice, patentes no segmento 12 (ACL06). Os três restantes interiores são 

o anfiteatro da Escola Médica, que funciona como o seu vestíbulo, sumariamente 

caracterizado, e no qual a tribuna eleva, teatralmente, os examinadores, a sala da casa das 

Tias de Vasco, que recebe um meticuloso tratamento nos adereços reforçado pelo 

                                            
649 A respeito da relação de Carlos Botelho com Lisboa veja-se também: Volume II – Apêndice 14. 
650 Veja-se: Ribeiro, Maria de Lurdes. As vésperas da modernidade: do Intendente à Rua dos Anjos (1898-
1908). Cadernos do Arquivo Municipal, 1ª Série, nº 4, pp. 105- 134. Disponível em: 
http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/fotos/editor2/Cadernos/cad4/45.pdf  (Última consulta: 16.12.2016)  
651 Veja-se: Volume II – Apêndice 13. 
652 Referência estabelecida também no programa de estreia. Veja-se: Estrela, Rui (2004). A Publicidade no 
Estado Novo 1932-1959.Vol. 1.Coleção Comunicando. Lisboa: Simplesmente Comunicando.  

http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/fotos/editor2/Cadernos/cad4/45.pdf
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comentário musical, e a sala da Academia Recreativa Dr. Barbosa Girão à qual 

voltaremos. 

 Lisboa aparece logo nos segmentos 02a e 02b (ACL07), através de diversos 

locais, que nos permitem, como veremos, a reconstituição cinematográfica de um 

percurso pela cidade. Os segmentos 07 e 08 (ACL08) são filmados no Rossio, incluindo 

os ruidosos planos do exterior do edifício de passageiros da estação e do interior da gare. 

No segmento 12 (ACL06) vemos os planos do casamento e de Sintra, rodados in loco e 

sem som, com uma clara intenção poética e, no segmento 13c, vemos alguns planos, não 

contextualizados, mas que se destinariam a expandir o espaço de estúdio do arraial 

(ACL09). 

 

 

Figura 47 – Pormenor da página Ecos da Semana (28-9-33).  

Sabemos ainda que alguns dos planos dos telhados são filmados a partir do topo 

do Elevador de Santa Justa, já utilizado em 1930 por Leitão de Barros e Artur Costa de 

Macedo para revelar novas perspetivas da cidade em Lisboa, Crónica Anedótica. A fonte 

é um dos desenhos de Botelho nos Ecos da Semana653, entendendo-se que tal aconteceu 

nos finais de setembro de 1933. Na Figura 47 vemos um presumível Cottinelli Telmo, 

dirigindo as operações «nos cúcúrutus do Santa Justa», com César de Sá sobre a câmara 

e Botelho a seus pés, dependurado.    

                                            
653 Veja-se: AaVv (1989). Ecos da Semana. Botelho. 1928-1950. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian – 
Centro de Arte Moderna.   
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No segmento 15 (ACL10), Cottinelli Telmo transforma o espaço do Jardim 

Zoológico, o qual, segundo Vasco, «é muito superior aos famosos Jardins Suspensos da 

Babilónia», em espaço para uma das mais famosas cenas com o episódio do chapéu. Note-

se que é tirado pleno partido da organização do Jardim e das suas diferentes áreas, que é, 

afinal de contas, uma pequena cidade dentro da cidade e que contém também os seus 

pequenos bairros. As suas arquiteturas, que nobilitam os espaços de alguns dos animais, 

mitigando, para o visitante, o seu cativeiro e humanizando, jocosamente, o seu estatuto, 

são também transformadas em arquiteturas de filme (VII – Figura 39). A lógica de 

tratamento do espaço como um pequeno palco, em que Vasco é observado por Quincas e 

pelas Tias, funciona como corolário do Largo das Conchas. 

Assim, e à semelhança do Jardim Zoológico, também o Largo funcionava como 

uma sinédoque da cidade, reduzida a uma parcela do espaço urbano654, propiciando um 

reforçar da unidade espaço-ação à semelhança da rua de Paris, em Sob os Telhados de 

Paris e em 14 de Julho655 (1933), ou do complexo industrial, com as suas diversas 

dependências, em Viva a Liberdade656 (1931), três filmes realizados por René Clair, que 

foi considerado uma das principais influências em Cottinelli Telmo657 e representava, 

como vimos, um dos pioneiros do cinema sonoro. Esta contenção de espaços, que é 

também a sua potenciação, poder-se-ia igualmente relacionar com as tendências mais 

intimistas e de comentário social das vanguardas germânicas de meados da década 

anterior, marcando igualmente o primeiro sonoro alemão. Do mesmo modo, o espaço 

definido do Largo presta-se também a funcionar como palco de “quadro de revista”, 

referida já como elemento definidor do género, situação perfeitamente explorada no 

segmento 11b, como veremos (ACL11). 

Contudo, de um ponto de vista técnico, não nos podemos esquecer que a rodagem 

do filme sonoro acarretava limitações que o espaço controlado dos exteriores de estúdio 

e do Jardim Zoológico permite mitigar. Essas limitações estão bem patentes na captação 

dos planos no Rossio, em que os ruídos sobrecarregam a banda sonora658 (ACL08), em 

                                            
654 Para uma interpretação da importância do pátio e do bairro, veja-se: Granja, Paulo Jorge (2001). A 
cómedia à portuguesa ou a máquina de sonhos do Estado Novo. In Torgal, Luís Reis (coord.). O Cinema 
sob o olhar de Salazar. Lisboa: Círculo de Leitores – Temas e Debates, pp. 194-234 
655 Título original: Le 14 Julliet. Veja-se: Volume II - Apêndice 9. 
656 Título original: A nous la liberte. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
657 Veja-se, a título de exemplo: Ferreira, José Gomes (1933). Reportagem da estreia no São Luiz. In Rosa, 
Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, pp. 48-49. 
658 Veja-se: Barnier, Martin (2004). Les deux premiers films parlants produits au Portugal. In Dominique 
Nasta & Didier Huvelle (eds.) Le son en perspective : nouvelles recherches. Bruxelles : Peter Lang, pp. 
169-184.  
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efeito que terá sido propositado mas que, em todo o caso, demonstra bem as indiscrições 

que Cottinelli já havia atribuído à “girafa”.   

        

A fotografia 

 

 Uma análise das características da fotografia do filme salientam a heterogeneidade 

da mesma de um ponto de vista técnico e estético. Não nos adiantaremos sobre os aspetos 

técnicos, não só por não possuirmos conhecimento para os analisar mas também devido 

à eventual degradação desigual dos materiais de origem aquando do restauro659.  

 De um ponto de vista estético, estamos perante uma fotografia que, na maioria dos 

planos não chama a atenção para as suas qualidades formais, privilegiando a leitura do 

espaço, a captação da ação no seu interior ou o movimento de câmara. Quando o faz, 

depreendemos uma intenção de utilizar as variações da estética fotográfica para reforçar 

as características globais da imagem em movimento.  

 Assim, nos segmentos 02a e 02b (ACL07), as primeiras imagens do filme, sem a 

presença de atores, e que exploram o realismo fotográfico660, confundem-se com as que 

esperaríamos de um documentário denotando, por outro lado, e em certos planos, um 

olhar cioso das suas qualidades formais, que será retomado nos planos no interior da gare 

do Rossio e na exploração dos padrões e texturas em alguns dos planos do Jardim 

Zoológico. Este tipo de olhar, mais distanciado, que aflora em outros momentos, 

sobretudo nos planos gerais da ação, é retomado nos planos do fogo preso no segmento 

13c (ACL12), articulando-se com planos mais próximos que permitem documentar o 

lançamento de balões e foguetes, ou na mais movimentada “partida de ténis” no Retiro, 

no segmento 18b. Os exercícios de fotografia noturna prefiguram os que acompanharão 

a presença portuguesa nas exposições internacionais e, com os que, em grande escala, 

potenciam as qualidades plásticas e cenográficas da iluminação artificial da Exposição do 

Mundo Português661.  

                                            
659 Vejam-se as notas sobre o restauro do filme na ficha respetiva no Volume II – Apêndice 1 – A Canção 
de Lisboa. 
660 Cf. Baptista, Tiago (2009). Documentário, modernismo e revista em Lisboa, Crónica Anedótica.  DOC 
On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, nº. 6, Agosto 2009, pp. 109-127. Disponível em 
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf 
(Última consulta: 18.12.2016), pp. 113-114. 
661 Veja-se, a este respeito: Acciaiuoli, Margarida (1998). Exposições do Estado Novo. 1934-1940. Lisboa: 
Livros Horizonte.  

https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
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 Com os planos de qualidade mais formalista ou os de pendor mais realista, 

convivem ainda os planos de Sintra, no sonho de Alice, no segmento 12 (ACL06), onde 

a fotografia envereda claramente, e sem cedências, pelo pictorialismo e se aproxima, 

propositadamente, da imagem do bilhete-postal ilustrado de finais do século anterior e 

das tomadas de vistas panorâmicas do cinema documental do período mudo. O foco 

suave, utilizado na cena do casamento e a modelação da luz conferem uma qualidade 

onírica que se adequa à narrativa do segmento.  

 Os planos em contrapicado são utilizados com um sentido expressivo no segmento 

03 para acentuar a autoridade dos examinadores, quando comparados com o picado do 

contra campo, efeito transitoriamente diminuído quando Vasco é já estudante de sucesso 

no segmento 19662. A utilização do picado e contrapicado está igualmente presente no 

segmento 11b (ACL11) e no segmento 15 (ACL13), já com um sentido disruptivo, 

induzindo uma leitura do espaço do Largo e do Jardim Zoológico com um propósito 

narrativo que exploraremos a seguir.  

 

 O olhar do arquiteto poderá ter orientado a captação dos planos de exteriores, 

incluindo os de estúdio, em que a câmara, maioritariamente estática, é posicionada de 

modo a explorar a plena profundidade de campo e as linhas de força da perspetiva, como 

podemos ver no plano de estabelecimento da Estação do Rossio (Figura 48), em que a 

presença do poste de iluminação, em primeiro plano, atua como gerador de tensão 

                                            
662 Para uma análise da cena veja-se: Lopes, Frederico (2009). Representações do poder no filme matriz da 
“comédia à portuguesa” . In Actas do 6º Congresso SOPCOM , pp. 3505-3522.  Disponível em: 
http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/viewFile/351/336  
(Última consulta: 17.12.2016. 

Figura 49 – Fotograma digital extraído do segmento 
07 do filme A Canção de Lisboa. 

Figura 49 – Édouard Manet - Gare Saint-Lazare 
(1873) – óleo sobre tela. National Gallery of Art, 

Washington. 

http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/viewFile/351/336
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perspética e elemento de oclusão, na tradição das pinturas da corrente modernista iniciada 

por Manet, sobretudo na série das gares (Figura 49), fortemente marcadas pela estética da 

estampa japonesa, e seguida pelas vanguardas do século seguinte.  

 

 

Um outro tipo de enquadramento relacionável, que beneficia igualmente da 

profundidade de campo e explora a perspetiva, é utilizado nos segmentos 12 (ACL06) e 

15 (ACL10), como se pode ver nos Figuras 50 e 51. Posicionando a câmara no interior 

de um espaço delimitado em frente do qual a ação tem lugar, é reforçado o enquadramento 

da composição, através da valorização formal dos elementos que atuam como túnel 

perspético. Contudo, tirando partido do componente cinematográfica da imagem em 

movimento, a ação dirige-se para a câmara, originando, deste modo, a tensão entre 

superfície do plano e a sua profundidade, graças à variação de escala e à invasão do 

quadro, que veremos ser especialmente explorada ao longo do filme.           

O posicionamento da câmara em ângulo oblíquo em relação à ação, explorando o 

espaço profílmico e permitindo uma hábil disposição dos elementos, potenciando assim 

o movimento interno do quadro, é também muito utilizado. Em alguns casos, chega a ser 

combinado com uma leitura do espaço arquitetónico por parte das figuras, como no plano 

da Figura 52, proveniente do segmento 18b. 

Figura 51 – Fotograma digital extraído do segmento 
12 do filme A Canção de Lisboa. 

Figura 51 - Fotograma digital extraído do segmento 
15 do filme A Canção de Lisboa. 



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

204 
 

 

Figura 52 – Fotograma digital extraído do segmento 18b do filme A Canção de Lisboa. 

A fotografia enquanto meio é ainda objeto de uma referência no segmento 17a 

(ACL14), quando é tirado o retrato dos Corpos Gerentes, de Alice e do seu pai, 

posicionando-se a câmara no lugar do fotógrafo e aludindo à incapacidade do mesmo, ao 

retirar a imagem de foco, numa alusão a um gag recorrente do cinema mudo. 

 

A cinematografia 

 

 Como vimos, muitas das características da componente fotográfica do filme 

ganham especial sentido na sua articulação com a componente cinematográfica, isto é, 

com o movimento. Travellings e panorâmicas são utilizados abundantemente, embora, de 

uma maneira geral, sem se tornarem intrusivos, procurando dinamizar o espaço e 

potenciar a leitura da ação.  

 Um exemplo da utilização do travelling para induzir dinamismo e colocar o 

observador no centro da ação pode ser apreciado no segmento 08 (ACL08), em que a 

câmara, montada sobre um veículo que circula paralelamente à tipoia da tourada, e 

beneficiando do som direto, introduz uma forte vitalidade nas imagens. Travellings e 

panorâmicas combinam-se no passeio pelo Jardim Zoológico e nos planos no Retiro do 

Alexandrino nos segmentos 18a e 18b. Aqui, o plano contínuo, com travelling e 

panorâmica, que percorre a assistência e que é especialmente explorada na execução, no 
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segmento 18b, das variações de fado que acompanharão o «Fado do Estudante», e em que 

é conseguido um forte efeito de tensão entre o movimento de câmara e o estatismo dos 

figurantes, ficará como legado para muitos filmes posteriores (ACL01).  

 Nos interiores, a câmara móvel e livre é utilizada para permitir uma leitura do 

espaço e dos elementos nele presentes, apresentando-os, em muitos casos, como 

premissas para a ação, originando expectativa no público. O melhor exemplo está no 

segmento 09, quando Vasco se esconde de Caetano (ACL04). Este tipo de leitura do 

espaço valoriza, em alguns casos, a sua dimensão arquitetónica, conferindo uma 

qualidade que, beneficiando da formação do realizador, está praticamente ausente na 

maioria da cinematografia portuguesa do período.  

Um exemplo paradigmático é, no segmento 18b (ACL01), a aproximação da 

câmara, no pátio do Retiro do Alexandrino, percorrendo o espaço até à escadaria e 

revelando Vasco afogado na sua tristeza. Articulado com os planos seguintes, mais 

estáticos, e em que a arquitetura é valorizada pelos figurantes, o conjunto reforça as 

características da montagem como composição plástica ao longo do tempo, aqui na ótica 

do arquiteto e retomando uma montagem que, embora discreta, explora algum 

formalismo, sobretudo nos segmentos iniciais.   

 

A «Canção de Lisboa» 

 

 As primeiras imagens do filme, depois dos cartões dos créditos, iniciam-se com 

um bailado visual ao som da música homónima do filme nos segmentos 02a e 02b 

(ACL07). Interpretando o título, Lisboa revela-se na sua canção, sem porém ser ainda 

uma Lisboa sonora, dado que todos os planos são mudos com música de fundo 

extradiegética. Nesse sentido, e antes de passarmos à componente sonora, procuraremos 

explorar pormenorizadamente estes segmentos, recorrendo à sua decomposição plano-a-

plano663 e procurando perceber a forma como as três componentes visuais da imagem em 

movimento se articulam e valorizam mutuamente, relacionando-as, por fim, com o 

comentário musical através da componente sonora. 

A equipa responsável por A Canção de Lisboa optou por iniciar a montagem final 

do filme com um conjunto de imagens da cidade (planos 01 a 14) que, pela ausência de 

atores ou elementos alusivos à narrativa, poderiam ter saído de um “documentário”. Para 

                                            
663 Veja-se: Volume II – Apêndice 6. 
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tal poderá ter contribuído não só a experiência como documentarista do operador José 

César de Sá, mas também os diversos exemplos das “sinfonias urbanas” que, no final do 

mudo, constituíram um dos setores da vanguarda cinematográfica. Os reflexos desta e de 

outras vanguardas internacionais estão presentes na imagem em movimento coeva em 

Portugal pelo que não seria de estranhar que as imagens de Berlim… de Ruttmann, ou de 

O Homem da Câmara de Filmar de Vertov, ecoassem no filme de Cottinelli Telmo, 

estabelecendo uma clara tensão entre a ficção e a não ficção, e entre os géneros fílmicos, 

na linha do que havia sido explorado por Leitão de Barros em Lisboa, Crónica Anedótica. 

Do mesmo modo, também René Clair inicia Sob os Telhados de Paris (ST01) com alguns 

planos estáticos de telhados da cidade seguidos de um longo travelling, já em estúdio, a 

partir dos telhados das habitações, até chegar a uma rua onde encontramos as suas 

personagens a cantar a melodia que animara todo plano. Todavia, este plano contínuo é 

muito mais “cinematográfico”664 que a sucessão de planos iniciais do filme português e a 

sua cidade foi recriada em estúdio, existindo em função da câmara.  

O travelling sob a arcada do corpo lateral esquerdo da Praça do Comércio (plano 

01), com o constante efeito de persuasão criado pelo Arco da Rua Augusta em plano de 

fundo, é uma experiência sensorial do espaço urbano e arquitetónico pombalino. A 

imagem é animada pelo ritmo constante dos pilares, tal como nos planos iniciais de Berlim 

(BSC01) com os postes de telefone que marginam a linha de caminho-de-ferro. Contudo, 

o plano dura apenas cerca de dez segundos, fundindo-se no plano seguinte (02), em que 

chegamos ao arco a partir da esquerda e o contemplamos na sua imponência, em três 

quartos, fazendo a sua leitura impulsionada pelos elementos verticais da ordem jónica e 

deixando que o olhar repouse sobre os grupos escultóricos do entablamento. Nos dez 

segundos que dura este plano temos ainda tempo para perceber o dinamismo interno da 

imagem, com a deslocação do elétrico e dos transeuntes em continuidade com o plano 

anterior. Dois breves planos (03 e 04) constituem vistas laterais do grupo escultórico 

principal, tomadas a partir da sua base.  

Em quatro planos, Cottinelli Telmo conduziu-nos até ao arco, fez-nos atentar nele 

e permitiu-nos subir para apreciar melhor o grupo escultórico. Em seguida, e nas costas 

de uma das alegorias do corpo lateral, o “Rio Tejo”, permite-nos ver aspetos menos 

conhecidos da cidade, como as coberturas (plano 05), ou uma vista panorâmica da cidade 

a partir do entablamento do arco (plano 06), à semelhança de um bilhete-postal em 

                                            
664 Entendemos aqui o termo no sentido de relativo ao cinema e não como uma referência específica à 
componente cinematográfica.  
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movimento. A câmara, sem parar, nas costas do grupo escultórico, demora-se nas massas 

de pedra, indiferenciadas devido à curta distância focal, até descobrir, por entre os 

recortes das esculturas, a estátua equestre de D. 

José e o Cais das Colunas com o rio ao fundo, 

explorando agora a profundidade do campo. 

Através da montagem foi criada uma relação 

dinâmica entre os elementos escultóricos e 

arquitetónicos da praça que nos permitiu 

igualmente experienciar o seu espaço. Note-se 

que foram privilegiados os enquadramentos a 

três quartos, explorando as linhas oblíquas que 

permitem um maior dinamismo entre os 

diversos planos dentro do campo. O destaque 

dado aos elementos escultóricos assemelha-se 

ao que fazia Sergei Eisenstein, permitindo, 

através da articulação de planos, conferir 

movimento e animar a escultura, colocando-a 

numa relação ativa com o espaço da cidade, 

todavia, não encontramos aqui as implicações 

deste efeito na narrativa exploradas pelo 

cineasta russo665. 

Assim, se René Clair parece levar-nos a 

explorar a própria imagem em movimento, 

tendo por base uma apropriação das 

características de Paris, sintetizadas em estúdio 

para aquele efeito, já Cottinelli Telmo tira 

partido da imagem em movimento para criar 

uma relação dinâmica entre os elementos que 

coexistem no espaço profílmico de planos 

criados a partir dos espaços reais, apropriados 

pela seleção de fragmentos pré-existentes da 

cidade. 

                                            
665 Veja-se: Bouquet, Stéphane (2007). Serguei Eisenstein. Cahiers du Cinema. Lisboa: Público. Note-se 
que não sabemos se Cottinelli tinha presente esta relação de Eisenstein com a escultura.  

Figura 53 – Fotogramas digitais extraídos dos 
planos 11 a 14 do filme A Canção de Lisboa. 
Encontram-se assinaladas as linhas de força 

da composição fotográfica. 
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A partir do plano 07, encadeado com o anterior, sucedem-se planos de curta 

duração (cerca de dois segundos) que duram até ao plano 14. A cidade parece revelar-se 

ao observador dialogando consigo mesma através do dinamismo da sua malha urbana e 

dos elementos arquitetónicos. No plano 07 acentua-se o ziguezaguear das linhas para nos 

determos num vão (plano 08), com guarda em ferro, onde é visível um elemento 

ornamental tornado maciço pela proximidade à câmara. A partir deste plano começa a ser 

evidente uma tensão entre a força do enquadramento (imagem fotográfica – estática) e o 

movimento percetível nos transeuntes do fundo do campo (imagem filmada – em 

movimento), potenciado pela sucessão de elementos dominantes da composição que 

criam continuidades ou dissonâncias. Assim, a força plástica do elemento ornamental do 

plano 08 é ecoada pela força da empena branca e lisa do plano 09, passando 

paulatinamente, a partir do plano 10, as linhas oblíquas a serem os elementos dominantes 

da composição. A partir do mote dado por este plano, com um forte picado e ligeiramente 

inclinado, o formalismo da fotografia parece acentuar-se (Figura 53). Assim, no plano 11, 

o olhar é conduzido para baixo por duas oblíquas que atravessam o campo 

sucessivamente. No plano 12, o diálogo das empenas brancas com as coberturas reforça 

as oblíquas das águas dos telhados, em diversas linhas que atravessam o campo de cima 

para baixo e da direita para a esquerda. Anuncia-se o motivo final, que será explorado 

nos planos 13 e 14, com as formas cada vez menos referenciáveis das habitações, 

reduzidas às coberturas, salientando-se os espigões e cumeeiras a cortar o campo com as 

suas linhas, num progressivo fragmentar dos planos geométricos existentes dentro do 

mesmo.  

O olhar atento às características plásticas das formas arquitetónicas, oscilando 

entre um formalismo que se detém em linhas e planos, ou que as povoa com a matéria 

das texturas, para o que muito contribuí a utilização da luz, embora reporte ao filme 

documental, revela sobretudo a formação de Telmo e, possivelmente, de Botelho666. A 

tensão entre os elementos estáticos e dinâmicos é acentuada pela montagem, ao povoar o 

olhar com uma sucessão rápida de imagens em jeito de voo de pássaro fragmentado. A 

experiência da cidade, sobretudo a sua reconstituição mental, é também uma sucessão de 

vislumbres, o que reforça ainda mais a atitude arquitetónica que interpreta o motivo do 

voo sobre a cidade que René Clair havia interpretado cinematograficamente como um 

travelling através de um cenário.  

                                            
666 Veja-se: Volume II – Apêndice 14. 
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Dada a especificidade do meio da imagem em movimento, a fragmentação ocorre 

no espaço e no tempo, sendo a imagem da cidade construída por uma acumulação de 

imagens prévias que coexistem na síntese agregadora da montagem. Esta síntese começou 

na imagem mental que norteou a planificação, sendo então analisada, ou decomposta, em 

diferentes imagens. Tomadas as vistas, foram posterior e fisicamente associadas numa 

montagem que pode ou não corresponder inteiramente à planificação e que, quando 

projetada, permite ao observador experienciar a sua articulação através da produção de 

uma nova imagem mental. Estas características, inerentes ao processo de montagem, 

acarretam, como vimos667, que a montagem produza um todo (síntese) que é diferente da 

soma das partes, gerando novos sentidos668.  

Quando aplicada a uma realidade como a cidade, o resultado aproxima-se 

consideravelmente dos princípios analíticos e sintéticos do cubismo, dado que a 

associação entre imagens se faz através de diversas camadas de significado, e que as suas 

características plásticas são, sobretudo a partir do plano 07, um evidente fator de 

associação entre as imagens669. Não conhecemos nenhum depoimento de Cottinelli 

Telmo, ou de outro membro da equipa, que permitisse sustentar que os princípios do 

cubismo pudessem ter orientado a conceção do voo sobre a cidade, contudo, não deixa de 

ser evidente o acentuar da fragmentação através da transição em corte e da curta duração 

dos planos670 No plano 15, entramos no estúdio e o picado dá lugar a um ligeiro 

contrapicado. O plano 15 pode também ser interpretado como uma forma de plano de 

estabelecimento671 para as restantes aparições do Largo no filme, indicando a relação do 

mesmo com a cidade.  

A identificação com a cidade estendia-se aos seus habitantes, que inspiravam os 

“tipos” que, do “teatro de revista”, transitavam para os filmes. Partilhando fórmulas e 

atores, a relação deste cinema com o “teatro de revista” coevo é muito importante não só 

na definição de um género, a “comédia à portuguesa”, do qual A Canção de Lisboa é 

visto, como sabemos, como filme matricial, mas também para perceber a sua receção 

coeva. No plano 16, vemos o Sapateiro (interpretado por Alfredo Silva), e a sua “Sapataria 

Estudantina”, pormenorizadamente apetrechada por Botelho. No plano seguinte, o 

                                            
667 Veja-se: Ponto 1.1 do Capítulo 1. 
668 Veja-se: Amiel, Vincent (2016). A Estética da Montagem. Lisboa: Edições Texto & Grafia, pp. 57-89. 
669 Notem-se as semelhanças de abordagem com a montagem de Douro, Faina Fluvial no ponto anterior. 
670 Bernardo Marques, a propósito de A Severa (1931), de Leitão de Barros, gracejara sobre o cubismo, 
como vimos no ponto anterior (Figura 7).   
671 Establishing shot ou plano de estabelecimento, muito utilizado na linguagem clássica de Hollywood, 
permitindo estabelecer o contexto da cena que se vai iniciar.  



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

210 
 

Alfaiate Caetano (interpretado por António Silva), arranja as peças à porta da sua loja, a 

“Alfaiataria Académica”.  

A câmara demora-se em panorâmicas no cenário, permitindo-nos ver os números 

de polícia, ler o nome dos estabelecimentos e as suas publicidades, trabalhadas com letras 

de forma diferenciadas. Um brevíssimo plano (18), mostra-nos a identificação da porta 

45, da qual vemos sair, no plano seguinte (19), a rotunda figura de um estudante de capa 

e batina, Vasco Leitão (interpretado por Vasco Santana), que após fechar a porta recebe 

uma carta. Em três planos, ficamos a conhecer a personagem principal, em torno do qual 

girará o enredo, e dois dos seus antagonistas, que literalmente o ladeiam no Largo das 

Conchas. Ainda antes do plano 19 terminar, percebemos que o estudante está atrapalhado 

e, com o movimento para ir buscar algo ao bolso, deixa perceber claramente uma 

vergonhosa corda a segurar-lhe as calças.   

No plano 20 constatamos que Vasco está, na realidade, atrasado, apressando-se a 

sair do Largo das Conchas pela esquerda, acompanhado pela câmara em panorâmica. 

Neste plano, faz-se uma segunda articulação entre os espaços construídos para o filme e 

a própria cidade, graças a uma escala de enquadramento, em oblíqua com o plano da 

frente de rua, que permite povoar o campo com alguns dos transeuntes do Largo, ecoando 

o que víramos nos planos anteriores. O movimento dos transeuntes que entram no campo 

a partir de diversas direções, além de produzir um efeito dinâmico e natural, bem como 

conferir um pendor documental à imagem, permite introduzir o motivo recorrente dos 

próximos planos: o choque entre a personagem de Vasco e a cidade.  

Assim, no plano 21, inicia-se o dispositivo recorrente até ao plano 26, com uma 

tomada de vista de um espaço da cidade na sua pacatez e a subsequente invasão do mesmo 

pela figura de Vasco. No plano 21 vemos um largo através de uma abertura entre dois 

cunhais, através da qual Vasco entra no campo a partir de baixo, ligeiramente à esquerda, 

estabelecendo a continuidade com o plano anterior, no qual abandonara o Largo das 

Conchas por uma passagem estreita. A trajetória da travessia do campo descreve um arco 

e segue a linha principal da composição (Figura 54), coincidente, com uma das diagonais 

do campo672, reforçando a unidade entre o enquadramento e o movimento interno da 

imagem, até sair pela direita.  

No plano 22, a tomada de vista de uma escada, estabelecendo a continuidade com 

o plano anterior, tira pleno partido da diagonal do campo, permitindo um dinâmico 

                                            
672 Sobre as possibilidades da diagonal de campo e a sua utilização veja-se: Briselance, M-F. e Morin, J-C. 
(2011). Gramática do Cinema. Lisboa : Edições Texto & Grafia, pp.73-75.  
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atravessar de toda a profundidade do plano por 

parte de Vasco numa trajetória 

progressivamente errática que termina numa 

saída de campo pela direita, contrariando, 

deste modo, o que seria expectável.  

O Largo da Achada é atravessado por 

Vasco a partir de baixo e da esquerda, no 

plano 23, num encrudescer do motivo da 

invasão reforçado agora pelo confronto físico 

com os habitantes no centro do plano, tirando, 

deste modo, partido do ponto de contacto 

entre as diagonais do campo. O 

enquadramento do plano 23 reforça 

igualmente a continuidade através do caminho 

por onde Vasco seguirá, na metade esquerda 

do campo, ecoando o cunhal do plano 21 e a 

frente de rua do plano 22. Ao longo dos três 

planos é estabelecida a recorrência 

compositiva e a alternância de movimentos, 

de afastamento e aproximação em relação ao 

ponto de vista da câmara, que o plano 24 vem 

confirmar. 

Vamos reter-nos um pouco neste plano 

que, ao contrário dos anteriores, parece 

permitir algum espaço de “respiração” na 

apertada malha urbana lisboeta. Tal como no 

plano 22, é explorada a profundidade de 

campo, com o Tejo ao fundo, pontuado pela 

movimentação de embarcações. Duas varinas 

encontram-se a atravessar o campo a partir da 

esquerda e de baixo, seguindo a diagonal. A 

sua silhueta, recortada em contraluz, chama a atenção para a qualidade fotográfica destes 

planos, que aqui se encontra particularmente bem conseguida, graças ao um equilíbrio 

das zonas de luz e de sombra que estabelece as linhas de força compositiva através da 

Figura 54 - Fotogramas digitais extraídos dos 
planos 21 a 24 do filme A Canção de Lisboa. 

Encontram-se assinaladas as linhas de força da 
composição fotográfica. 
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diagonal de luz estabelecida entre a superfície escura do arco, à esquerda, e as mísulas 

que suportam a projeção do sobrado, no canto superior direito. Esta diagonal estabelece 

ainda a continuidade com o plano anterior, onde a luz refletida pelo pavimento com forte 

pendente do Largo da Achada formava uma banda oblíqua que reforçava a diagonal do 

campo contrária à trajetória de Vasco. A sensação de um espaço mais vasto que, este 

plano transmite, resulta também do tempo em que o nosso olhar repousa nas figuras das 

varinas antes de se concentrar na figura de Vasco que, ao contrário do que acontecia nos 

planos anteriores, surge, literalmente, de dentro da imagem, deixando adivinhar uma 

longa subida prévia. Estamos, deste modo, perante uma hábil demonstração da relação 

entre espaço e tempo no cinema673.  

Vasco volta a chocar com uma das varinas no centro do plano e desaparece na 

penumbra do arco, pela esquerda. A entrada pelo interior do plano é repetida no plano 25, 

no qual a fatigada figura, cambaleia ao longo do campo, com uma breve paragem e 

revelando alguns sinais de alívio. Confirmamos que tal se deve à chegada ao destino 

através do plano 26 que, funcionando como plano subjetivo, permite a Vasco concluir a 

corrida e ao observador conhecer o que a motivou. Por fim, no plano 27, sentimos o 

abrandar da cadência do percurso, com Vasco a chegar à escadaria, já a passo, a partir do 

canto inferior esquerdo do campo.  

A estratégia de entrada pelo interior do campo, tirando pleno partido das 

características do espaço urbano, reforça, uma vez mais, o sentido da experiência desse 

espaço e o olhar de arquiteto do realizador, constituindo igualmente uma alternativa às 

entradas a partir do exterior do campo. Contudo, estamos já perante imagens em que a 

cidade real se funde com a tessitura da narrativa, fusão esta que é conseguida através de 

uma cuidadosa articulação entre as três componentes visuais da imagem. Assim, as 

variantes do percurso de Vasco pelo espaço físico estabelecem, como vimos, uma relação 

dinâmica com os valores compositivos do plano, conferindo um sentido quase metafórico 

à linha de fuga, num crescendo de subidas e descidas e alterações dinâmicas da escala da 

figura de Vasco, cada vez mais irregulares e intempestivas, suportadas pela articulação 

dos planos através da montagem. O brevíssimo tempo em que vemos a imagem sem a 

personagem, alongado no plano 24, reforça a ideia de invasão do espaço da cidade pela 

narrativa, consolidada pelo choque físico com a cidade, que com a sua topografia, bem 

como com os seus transeuntes, oferece obstáculos à apressada marcha do rotundo e 

                                            
673 Cf. Briselance, M-F. e Morin, J-C. (2011). Gramática do Cinema. Lisboa : Edições Texto & Grafia, pp. 
89-98. 
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desleixado estudante. Através desta análise foi possível demonstrar a existência de 

valores plásticos que, norteando a construção da imagem em movimento, deram origem 

a uma das cenas mais elogiadas do filme, permitindo-nos perceber o porquê do seu 

impacto francamente positivo.  

A criação de uma forte unidade entre a componente formal da imagem e a ação 

interna que nela decorre aproxima-se das propriedades de construção do espaço que Eric 

Rohmer identifica em Fausto de F. W. Murnau674. Contudo, uma grande maioria dos 

espaços do filme alemão são construídos em estúdio, permitindo, à semelhança do que 

víramos com René Clair, uma componente profílmica que existe em função da imagem 

filmada. No caso de A Canção de Lisboa, e com exceção das cenas de estúdio, a 

construção da componente profílmica é conseguida pela seleção de fragmentos da Lisboa 

real através da criação de enquadramentos. Contudo, nos planos 01 a 14, a construção da 

imagem está muito mais próxima da imagem documental, sendo o controlo da sua 

dinâmica interna muito mais reduzido. No caso dos planos nitidamente encenados, a 

escolha do enquadramento articula-se com os propósitos narrativos e é coadjuvada pela 

disposição das figuras no espaço da composição, estando muito mais próxima da 

construção de um ambiente e podendo recorrer a diversas fontes. Em ambos os casos, os 

valores plásticos da fotografia, traduzíveis na profundidade de campo e na utilização da 

luz e da sombra, reforçam aquilo que a imagem pretende expressar e inferem 

necessariamente no resultado final.  

A invasão de Vasco das ruas da cidade estende-se também à sua imagem 

construída, contribuindo para reforçar a união entre a ação e o espaço, a vários níveis 

entendido, onde esta decorre. A estrita união entre Lisboa e o filme é um dos principais 

aspetos do seu caráter matricial. A imagem coeva da cidade dita, como vimos, a escolha 

dos locais e a sua transformação em ambientes ou motivos, pelo que importa atentar neste 

mecanismo para compreendermos a complexa relação de um filme com o espaço onde a 

ação decorre675. Contudo, e à semelhança do que acontece nos filmes de René Clair, 

Lisboa é também personagem do filme de Cottinelli Telmo e de muitos dos filmes que 

com esta matriz se relacionam676. 

                                            
674 Veja-se: Rohmer, Erich (2000). L’organisation de l’espace dans le Faust de Murnau. Paris: Cahiers du 
Cinema Livres. Note-se que neste filme o realizador alemão interpretara já o voo sobre a cidade, embora 
de uma forma diferente. 
675 Tal como vimos acontecer com o caso de Manoel de Oliveira e o Porto no ponto anterior. 
676 Sobre este assunto veja-se: Cortez-Pinto, Afonso (2011). Onde Está Lisboa no Cinema Português? In 
Avanca Cinema – Conferência Internacional Arte Tecnologia Comunicação 2011. Avanca: Edições Cine-
Clube de Avanca  



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

214 
 

Revisitando agora o segmento na sua totalidade, é evidente uma clara diferença 

entre o caráter “documental” dos planos 01 a 14 e a presença da narrativa ficcional nos 

planos 15 a 27. A passagem, dada pela autorreferencial toponímia do Largo das Conchas, 

coincide grosso modo com uma divisão do segmento em duas metades de duração 

temporal aproximada. O número de planos reforça igualmente este sentido de estrutura 

que garante a coesão de todo o segmento. Os planos 16 e 17 são consideravelmente mais 

longos, começando nas personagens, que o público associaria facilmente à sua 

experiência no palco, e demorando-se nas montras e tabuletas publicitárias dos 

estabelecimentos. Aqui, a ficção começa invadir a realidade, através do abandono do 

anonimato das figuras, evidenciado pela sua escala no campo. O plano 18677 marca a 

passagem para uma nova aproximação à narrativa ficcional, traduzida no isolamento da 

porta, meta do nosso voo até ao Largo, e na escala do plano seguinte (aproximadamente 

um plano americano), onde a carta, que veremos depois funcionar como um arauto da 

desgraça de Vasco, que adivinhamos ser a personagem principal678, é entregue. O retomar 

do distanciamento é feito no plano 20, onde se prepara a ação dos planos 21 a 27, 

ambientados in loco, mas já com componente de encenação. 

Assim, Lisboa apresenta-se per se, com a sua luz, os seus ritmos e texturas 

plásticas, num passeio pela Praça do Comércio que se torna um voo fragmentado e 

progressivamente abstratizante, em jeito de bailado visual. Contudo, a perda de referente 

nunca é suficiente para que nos esqueçamos que sobrevoamos uma cidade e que este voo 

serviu igualmente para chegarmos a um local, o Largo das Conchas, no âmago de Lisboa, 

escondido nos recantos dos seus bairros, onde a vida decorre como em todos os outros 

dias, com as suas lojas e os seus comerciantes, que nos são agora familiares e nos quais 

atentamos. Percebemos que a ação vai girar à volta do estudante que sai do número 45, o 

qual se apressa a sair do Largo para atravessar a cidade numa caótica corrida em que 

contamina aquela com a sua presença, perturbando os seus ritmos próprios e fazendo com 

que as suas características topográficas se tornem parte da ação. Com a sua chegada ao 

destino, no Campo de Santana, percebemos que Lisboa deixou de ser a cidade prévia para 

passar a ser um ambiente, e personagem, de uma narrativa.  

                                            
677 Note-se que a continuidade formal entre os quatro planos é assegurada pelo sentido ascensional, da 
esquerda para a direita, das oblíquas da composição dos planos 15 e 16 e descensional nos planos 17 e 18. 
678 Não podemos esquecer que o visionamento de um filme, ainda que sem quaisquer propósitos analíticos, 
raramente é inocente, sendo informado pela informação publicitária originada pela produção. 
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Voltando a Walter Ruttmann, Berlim começa com dois planos do movimento das 

águas que dão lugar, num lento encadeamento, à sua tradução através do movimento de 

figuras geométricas no espaço do plano (BSC01). A demorada sequência de animação 

faz-nos pensar, como vimos que estamos perante um dos filmes “absolutos” de Ruttmann, 

que começara por utilizar o cinema para continuar a sua pesquisa como pintor, deixando-

nos agora uma ideia clara do referente real das suas imagens não-figurativas. Contudo, 

novas formas começam a dialogar com o movimento anterior e, a partir das laterais do 

plano, um conjunto de insistentes movimentos simultâneos de dois retângulos rumo ao 

centro, permite a transição para a imagem real das cancelas de uma passagem de nível 

que se fecham simultaneamente.  

Um comboio atravessa a diagonal do campo e, com ele, inicia-se um dos mais 

celebrados filmes da nova objetividade. As imagens da cidade, que ocupam os cinco atos 

de Berlim, são objetivas na medida em que se afastam de uma visão mais pessoal, ou 

subjetiva, da realidade, própria do expressionismo, e de uma visão mais distanciada, 

própria da reflexão plástica do filme abstrato ou absoluto. Contudo, esta primeira 

sequência de animação abstratizante de Berlim não nos deixa esquecer o olhar plástico 

que selecionou as imagens que associou na montagem, resultando uma imagem em 

movimento que foi construída, em grande medida, tendo por base a associação das 

qualidades plásticas das suas vistas.  

Embora com diferentes objetivos, Ruttmann e Cottinelli Telmo estabelecem 

percursos análogos entre imagens de natureza diversa, estimulando o observador para as 

diversas camadas de significado da imagem em movimento. Não sabemos se os objetivos 

do arquiteto português tiveram origem no filme do alemão, embora fosse quase certo que 

aquele o tinha visto. No entanto, não podemos deixar de perceber que, num segmento 

como este, a apropriação, consciente ou inconsciente, por parte da equipa, provém de 

diversas fontes, desde as cinematografias da mais variada natureza à pintura ou à 

fotografia, e que a sua síntese é original e reflete um pensamento e intenções autónomas, 

de orientação modernizante. 

Comparando alguns dos planos de A Canção de Lisboa com Alfama (A Velha 

Lisboa) é ainda possível convocar outras imagens. Assim, observando os planos dos 

telhados (AVL01), nas zonas da malha mais intrincada da cidade, a fotografia de Artur 

Costa de Macedo, salienta as suas qualidades formais, demorando-se em perfis e recortes 

de forma semelhante à que, três anos mais tarde e de forma já sistematizada faria a equipa 

de Cottinelli Telmo. No caso do plano 24 (Figuras 55 e 56), estamos perante uma quase 
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replicação do enquadramento do filme de 1930, demorando-se a câmara igualmente nos 

movimentos dos transeuntes (ACL07 e AVL02). 

Um breve exercício comparativo com o trabalho de Roque Gameiro no álbum 

«Lisboa Velha», que referimos no ponto anterior a propósito do filme Alfama…, permite-

nos igualmente encontrar diversos pontos comuns entre algumas das suas imagens e as 

imagens de Cottinelli Telmo.  

 

Assim, no plano do Largo da Achada (23) de A Canção de Lisboa é 

particularmente notória a semelhança com uma composição de Roque Gameiro (Figuras 

57 e 58), aproveitando a pendente de forma semelhante e privilegiando as mesmas frentes 

do largo, bem como a disposição das figuras junto à fonte. O ponto de vista elevado e 

distanciado de Roque Gameiro é substituído pela colocação da câmara no Largo e, 

consequentemente, no centro da ação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Fotograma digital extraído do filme 
Alfama (A Velha Lisboa). 

Figura 56 – Fotograma digital extraído do plano 
24 do filme A Canção de Lisboa. 

Figura 58 – Gravura de Roque Gameiro proveniente 
do álbum Lisboa Velha (1925). Encontra-se a 

assinalado o enquadramento aproximado do plano do 
mesmo local em A Canção de Lisboa (plano 23) 

Figura 58 – Fotograma digital extraído do plano 
23 do filme A Canção de Lisboa. 
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Nos desenhos e aguarelas os locais são animados pela presença de figuras que, 

numa prática ainda muito ciosa do pitoresco de herança romântica, aproximavam as vistas 

da cidade de cenas de costumes. Figuras como a varina ou o galego, que preenchiam 

também as suas ilustrações e pinturas de pendor “etnográfico”, como vimos a propósito 

de As Pupilas do Senhor Reitor, oscilam, deste modo, entre um registo objetivo da vida 

da cidade e a crónica dos seus costumes, apresentando um forte caráter tipificado nas suas 

atitudes (VII – Figuras 40 e 41). Assim, e ainda em A Canção de Lisboa, em planos 

encenados, como o 23 ou o 24, parte-se não só da pré-existência dos espaços exteriores 

ao cinema, como também de uma imagem plenamente construída dos mesmos por 

pintores, fotógrafos e outros cineastas, e que se traduz na seleção de locais e 

enquadramentos, na dimensão física do espaço, e na colocação criteriosa das figuras que 

os animam, na dimensão social do mesmo.  

No entanto, importa atentar no tempo que separa a Lisboa recriada por Roque 

Gameiro da Lisboa de ambos os filmes, bem como nos objetivos dos seus criadores. O 

pintor, na nota de abertura, afirma que: 

 

 «a saudosa atracção pelas cosas do passado levaram-me desde há trinta anos, a pintar em 

aguarelas, a desenhar e a documentar graficamente conforme pude e soube, todos os pormenores 

que pouco a pouco iam desaparecendo da fisionomia da cidade»679 

  

Contudo, se a intenção semelhante de documentar uma Lisboa sobrevivente de 

outros tempos parece ter orientado Alfama…, já Cottinelli Telmo ambienta o seu filme no 

presente, procurando registar a cidade do seu tempo, sem qualquer tipo de alusão 

específica ao passado e evidenciando, como vimos, algumas relações com a visão 

modernista da cidade de Walter Ruttmann. Estamos assim perante um diálogo entre 

tempos com o qual convive o diálogo intermedial, na forma de um fluxo de transmissão 

de imagens que de um suporte transitam para outro, reforçando-se a necessidade de 

percebermos a sobrevivência e transformação das imagens e o seu lugar na intrincada 

tessitura da cultura visual para compreendermos a construção de um olhar que se traduz 

nas construções das imagens. 

                                            
679 Roque Gameiro citado em: Abreu, Maria Lucília (2005). Roque Gameiro. O Homem e a Obra. Lisboa: 
ACD Editores p. 217. 
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Revisitando agora os segmentos com a sua música de fundo680, conseguimos 

perceber a forma como as componentes visuais e sonora se complementam. O plano 01 

inicia-se com as primeiras notas de A Canção de Lisboa, cantada por uma voz feminina 

acompanhada por orquestra. O ritmo musical parece ser ecoado visualmente pelo ritmo 

dos pilares da Praça do Comércio. Um momento de mudança no ritmo coincide com os 

planos curtos (03 e 04), preparando o início da melodia principal, que coincide com o 

desenvolvimento da panorâmica no plano 05. Neste plano, a relação imagem-som é 

reforçada através da associação entre os dois primeiros versos da estrofe («Cidade-jardim 

| Que o Tejo azul vem beijar»681) e a presença da alegoria do Rio Tejo no plano. Em 

seguida, o ritmo da música parece articular-se com o das imagens até ao plano 15. Na 

transição para o plano 18, a melodia principal é retomada por um assobiar acompanhado 

de um delicado acompanhamento no piano que, a partir do momento em que a 

atrapalhação de Vasco, ao ver as horas, se torna evidente no plano 19, se decompõe numa 

cascata de notas que permite a transição para uma reprise da música com uma nova 

letra682 cantada, com laivos de scat, por um animado trio masculino e um turbulento 

acompanhamento de piano. O ritmo, mais acelerado, parece mimetizar a caótica corrida 

de Vasco e coincide, grosso modo, com o ritmo visual, inclusivamente no abrandamento 

do passo da personagem no plano 25. O segmento termina, na transição do plano 27, com 

dois acordes no piano aos quais se sobrepõe a campainha da sala de exames, anunciando 

um novo momento. Note-se que, neste caso, a articulação entre a imagem e o som é 

própria de um filme mudo, dado que a banda sonora contém apenas a música.   

Na sequência dos créditos, o filme começara já com a melodia principal da 

Canção de Lisboa, integrada na abertura do filme a qual é interpretada pela orquestra. 

Como veremos, esta música funcionará como um leitmotiv ao longo de todo o filme, 

sofrendo diversas transformações. A primeira destas acontece no segmento que 

analisámos, com a sua passagem de uma agradável canção, em jeito de elegia à cidade, 

                                            
680 Filmes como Berlim eram apresentados com partituras que, na maioria dos casos, eram compostas 
especificamente para o filme. Contudo, optámos por colocar a análise da articulação entre a banda imagem 
e a banda sonora num segundo momento não só pelos princípios técnicos do filme sonoro e mudo serem, 
como vimos, diferenciados, mas também por não termos conseguido nenhuma cópia musicada de Berlim 
de modo a podermos comparar também a relação com a música. 
681 A letra pode ser consultada em: Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. A Canção de Lisboa. 
Lisboa: Tugaland, p. 66. 
682 A nova letra é adaptada à melodia principal, repetida em quatro estrofes. A transcrição da letra foi 
realizada por nós: Tu vais | ficar mal! Vais ficar mal mandrião | No teu exame final | Vais ver Leitão. || Vais 
ver | oh Leitão! No teu exame final | vais ficar mal! || Vais ficar mal | Vais ficar mal mandrião… | Vais ver 
oh Leitão | Tu vais ficar mal… || Vais ver | oh Leitão! No teu exame final | Vais ficar mal mandrião | Vais 
ficar mal! 
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para um tumultuoso hino de condenação das opções de um estudante estroina que inicia 

uma corrida em direção ao cadafalso.  

Esta passagem não foi agressiva, sendo feita por um primeiro momento em que a 

melodia é assobiada, num efeito divertido, que acompanha as imagens de um estudante 

que ainda não havia revelado a sua verdadeira natureza. A articulação cuidada entre a 

transição musical e a transição de planos reforça a estrutura da narrativa visual. Nesse 

sentido, a melodia da cidade, que víramos acompanhada por um equivalente visual, é 

também tomada de assalto pela personagem de Vasco, tornando-se o seu tema musical e 

profetizando os seus destinos, reforçando, deste modo, e uma vez mais, a coesão entre o 

espaço da cidade e a ação.      

 

A componente sonora 

 

 Compreender a montagem de A Canção de Lisboa passará, naturalmente, por 

tomar em conta a técnica de captação sonora. Não temos muitos dados que permitam ir 

além de uma análise empírica, pelo que remetemos essencialmente para a análise mais 

técnica de Martin Barnier683. Contudo, uma das fotografias de rodagem permite perceber 

que, em alguns segmentos, foram utilizadas duas câmaras a rodar simultaneamente. Como 

vemos na Figura 46, referente ao segmento 05, o conjunto de planos do diálogo entre 

Vasco e Maria da Graça resulta da montagem alternada de imagens provenientes de dois 

planos captados simultaneamente com o registo sonoro. O resultado, como podemos 

perceber (ACL03), é uma transição natural na banda imagem, com a sobreposição, ou 

overlapping do diálogo de um plano para o outro. A chegada de Alice pertence já a uma 

nova tomada, em que a configuração das câmaras se teria altera mas em que, 

presumivelmente, pelo tipo de montagem, se mantém a utilização das duas. Este 

documento é assim extremamente útil para perceber alguns aspetos técnicos da rodagem 

nos primeiros anos do sonoro, quando as capacidades dos equipamentos de mistura ainda 

estavam a desenvolver-se.  

 Como seria de esperar num primeiro filme sonoro, a utilização do som adquire 

qualidades que oscilam entre a demonstração técnica e o ensaio estético. Um exemplo da 

primeira são os planos do segmento 07 (ACL08) em que os sons ambientes, na gare do 

Rossio, formam uma intrincada paleta sonora que se espraia entre o vigor da máquina e a 

                                            
683 Barnier, Martin (2004). Les deux premiers films parlants produits au Portugal. In Dominique Nasta & 
Didier Huvelle (eds.) Le son en perspective : nouvelles recherches. Bruxelles : Peter Lang, pp. 169-184. 
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textura do fumo, em clara associação sinestésica com os planos de pormenor da 

locomotiva. No segundo podemos considerar a maneira como são introduzidos no Largo 

das Conchas os sons da própria cidade, através de pregões684 ou outros sons de ambiente, 

como o elétrico, numa descoberta ensaística das possibilidades sonoplásticas de criação 

de uma imagem da cidade, a que não será uma vez mais estranha a formação em 

arquitetura de Cottinelli Telmo685. Assim, a componente sonora é utilizada para conferir 

sentido e potenciar as componentes visuais, permitindo, com os sons fora de campo, 

aludir ao que não vemos mas existe na imagem percecionada sinestesicamente à 

semelhança da utilização expressiva dos sons da cidade em O Anjo Azul (AZ03).  

Um outro exemplo é à utilização do som para potenciar a narrativa, através da 

interposição de um objeto no espaço que bloqueia o percurso de uma personagem como 

no segmento 10 (ACL15), em que, apanhado com Maria da Graça, Vasco aproveita um 

conjunto de camiões que se atravessam na frente de Alice e que, na confusão audiovisual 

criada lhes permitem a fuga. Esta utilização recorda a expressiva, e autorreferencial, 

utilização das possibilidades do sonoro em René Clair, através do constante abrir e fechar 

de portas no café em 14 de Julho (14J01), com as repercussões naquilo que é ouvido, ou 

utilizações semelhantes em Sob os Telhados de Paris.  

As referências ao realizador francês, que já encontrámos ligado ao filme de Leitão 

de Barros, chegaram a tomar a forma de acusações de plágio, sobretudo no que diz 

respeito ao filme de 1933686. Contudo, e independentemente das estratégias comuns na 

utilização dos elementos sonoros, o enredo é nitidamente diferente, tal como o é a 

utilização da música de fundo, sendo nesse sentido que A Canção de Lisboa mais se afasta 

dos possíveis modelos franceses.  

Assim, e ao contrário do que acontece com os filmes de René Clair, e com o que 

havíamos visto em A Severa, com o final do segmento 02b, desaparece a música de fundo, 

retomando, como comentário discreto em sequências pontuais, no lugar de efeitos 

sonoros e, geralmente, como música diegética687. O filme português aproxima-se, deste 

                                            
684 De acordo com alguns depoimentos presentes no documentário, os pregões e as músicas eram ensaiados 
por Cottinelli Telmo em sua casa. Veja-se: Vasconcelos, António Pedro. (realiz.). (2015). Cottinelli Telmo: 
uma Vida interrompida. Lisboa: RTP. Disponível em: 
http://www.rtp.pt/arquivo/index.php?article=3458&tm=22&visual=4 (Última consulta: 19.12.2016). 
685 Exemplos destes sons podem ser encontrados, por exemplo, em ACL03 ou ACL11. 
686 Cf. Ribeiro, M. Félix (1983). Filmes, Figuras e Factos da História do Cinema Português 1896-1949. 
Lisboa: Cinemateca Portuguesa, pp. 322-323. 
687 Note-se que partimos do princípio que a degradação do material restaurado não era tal que tenha 
inviabilizado a recuperação de parte da banda sonora pois tal não é mencionado nas informações do restauro 
que aludem, por sua vez, a ausências totais da banda sonora que são facilmente percetíveis. 

http://www.rtp.pt/arquivo/index.php?article=3458&tm=22&visual=4
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modo, muito mais de algumas das experiências do primeiro sonoro alemão, notoriamente 

de M - Matou688, o primeiro filme sonoro realizado por Fritz Lang689, em que a única 

música da banda sonora é assobiada como tema recorrente e anúncio do autor dos crimes. 

Em A Canção de Lisboa, o tema principal torna-se a música recorrente, sendo várias vezes 

assobiado pelas diversas personagens (ACL03). Do mesmo modo, também as marcas do 

cinema americano podem ser encontradas, quer na sequência de sonho musicada no 

segmento 12 (ACL06), quer, especialmente, no final feliz que contraria os finais 

desconcertantes e em aberto de muitos dos filmes europeus690. Leitão de Barros, já em 

1930, aludira ao «happy end tanto do agrado do público» a propósito de Maria do Mar691.  

 A capacidade de apropriação de práticas de proveniência diversa, que ficou 

patente na afloração das possíveis referências do filme, e a sua incorporação numa síntese 

com um novo sentido será uma marca presente, por vezes com declarado pendor eclético, 

em outros filmes, sobretudo em Aldeia da Roupa Branca de Chianca de Garcia, como 

vimos. Porém, em A Canção de Lisboa, o som é maioritariamente utilizado como veículo 

por excelência para o humor e como um mecanismo para a transposição dos diálogos e 

gags recorrentes no “teatro de revista”692, os quais beneficiam, na sua duplicação verbal 

e visual, da ausência do entretítulo e consequente imediatismo do efeito provocado pela 

valorização das componentes visuais através da componente sonora. Encontramo-lo em 

segmentos como o 06, com a célebre piada da «prova» (ACL16), ou no comentário da 

toada de metais, em jeito de tourada, quando as Tias são assaltadas à porta da estação, no 

segmento seguinte (ACL08). Assim, e prosseguindo o caminho anunciado por Lisboa, 

Crónica Anedótica e, como vimos, talvez por Ver e Amar!, o cinema sonoro permite o 

desenvolvimento e experimentação de modalidades de comédia que se refletirão nas 

comédias seguintes, sobretudo através da construção dos diálogos. 

                                            
688 Título original: M - Eine Stadt sucht einen Mörder. Veja-se: Volume II – Apêndice 9.  
689 Note-se que Botelho noticiava o filme nos seus Ecos da Semana. Cf. França, José-Augusto (1989). Os 
Anos Botelho. In AaVv. Ecos da Semana. Botelho. 1928-1950. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian – 
Centro de Arte Moderna, s/p.  
690 Note-se que 14 de Julho é o único filme realizado por René Clair, dos que foram por nós referidos, que 
possui um “final feliz”. Sobre o happy end como marca do “cinema clássico” de Hollywood veja-se: 
Nanache, Jacqueline (2012). O Cinema Clássico de Hollywood. Lisboa: Texto & Grafia pp. 113-124. 
691 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 207. Nota 850. 
692 Cf. Vasconcelos, António-Pedro (2015). Cottinelli Telmo um génio brincalhão. In Carvalho, Margarida 
Kol de; Cameira, Maria Cecília; Martins, João Paulo (coord.). Cottinelli Telmo. Os arquitectos são poetas 
também. Lisboa: EGEAC, EM, p. 75. 
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 Contudo, o filme de Cottinelli Telmo, mercê talvez do seu pioneirismo e das suas 

referências europeias próximas das vanguardas, parece incorrer em caminhos 

exploratórios que não terão continuidade. Assim, e além da quase total ausência de música 

extradiegética, na transição entre os segmentos 13d e 14, o plano dos bonecos que ardem 

é totalmente mudo, retomando a música, gradualmente, em pequeno comentário 

extradiegético no início do plano da cozinha para rapidamente desaparecer (ACL17). Sem 

excluirmos uma eventual degradação da banda sonora, não podemos deixar de salientar 

o valor metafórico da destruição dos elementos visuais duplicada pela ausência de som e 

o contraste expressivo com a música do plano seguinte que aparece a partir do negro. 

Note-se que o próprio realizador era também músico e possuía um grande interesse pelos 

meios de reprodução musical, escrevendo alguns artigos sobre reproduções 

discográficas693.   

 Por fim, a presença do surdo, interpretado por Silvestre Alegrim, pode ser vista 

como uma alusão à especificidade do novo meio. A possível alusão não difere do humor 

autorreferencial que Cottinelli Telmo e Carlos Botelho revelam como autores de banda-

desenhada e ilustradores694, (VII – Figuras 42 e 43), chegando Botelho, como vimos, a 

incluir a rodagem do próprio filme nos Ecos da Semana e a dedicar todo um número (7-

3-35) ao filme As Pupilas do Senhor Reitor (VII – Figura 44). No segmento 18a, tal 

associação aparece reforçada pela fala «Aguardente? Ouvi perfeitamente!» que 

desencadeia, na amálgama de ruídos de fundo, seno alguns pedidos bem audíveis, tais 

como «Três cervejas!», que ativam imediatamente o criado, originando uma identificação 

da sua cura milagrosa com o próprio meio mecânico de reprodução sonora do filme. 

Podemos ver aqui igualmente uma recuperação das constantes intromissões de pedidos 

sobre a canção inicial de Lola em O Anjo Azul de Sternberg (AZ02), que se constituí, 

como vimos, como possível referência.       

 

                                            
693 Rosa, Vasco (2015). Coisas sérias a brincar: os escritos de Cottinelli Telmo. In Carvalho, Margarida Kol 
de; Cameira, Maria Cecília; Martins, João Paulo (coord.). Cottinelli Telmo. Os arquitectos são poetas 
também. Lisboa: EGEAC, EM, pp. 98-115. 
694 Note-se que, tal como Carlos Botelho nos seus Ecos da Semana, Cottinelli Telmo no ABCzinho tem 
vários exemplos de autorreferências e comentários ao próprio meio bem como ao cinema, aproximando as 
suas vinhetas de storyboards.   
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Referências ao cinema 

 

 A forma como o cinema entra no cinema tem vindo a ser objeto de reflexão ao 

longo de todo este capítulo, contudo, não podemos deixar de atentar, dado que se trata de 

um filme pioneiro, em alguns destes caminhos de transmissão das imagens 

cinematográficas prévias, os quais, em muitos casos, parecem incorrer numa prática 

alargada de autorreferenciação que era, como vimos, procedimento corrente em outras 

atividades do realizador. 

 É nos diálogos que assistimos a uma primeira referência ao cinema, quando 

Vasco, no segmento 05 (ACL03), diz a Maria da Graça: «A menina é a vamp do meu 

pátio. De hoje em diante, vou passar a chamar-lhe a Greta Garbo do Bairro dos 

Castelinhos». A referência, em jeito de piada cinéfila, constitui uma ténue incursão na 

metaficção ou metacinema de que nos ocuparemos no ponto seguinte, a propósito de O 

Pai Tirano. 

 Quando no segmento 07 (ACL08), Vasco vai esperar as Tias à Estação do Rossio, 

além de um olhar confidente do arquiteto da Companhia, não podemos deixar de sentir 

que estas imagens refletem também sobre a relação do cinema com uma das primeiras 

metáforas da modernidade: a máquina a vapor. Após chegarmos à gare, o enquadramento 

do segundo plano recorda L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat (1895) dos Irmãos 

Lumière695, mas desta vez acompanhado de uma demonstradora captação dos sons da 

máquina (Figuras 59 e 60).  

                                            
695 Veja-se: TheEarlyCinema (25.12.2012). L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat 1895. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=dJdVEgOMQPM  (Última consulta: 19.12.2016).  

Figura 60 – Fotograma digital extraído do 
segmento 07 do filme A Canção de Lisboa. 

Figura 60 – Fotograma digital extraído do filme 
L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat 

https://www.youtube.com/watch?v=dJdVEgOMQPM
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Contudo, a câmara não se mantém estática e começa a acompanhar o comboio 

fazendo uma panorâmica para a esquerda, até à população que o recebe, onde Vasco, 

acompanhado de dois vistosos ramos de flores, espera as duas Tias. Além do momento 

de humor que a situação facilmente origina, reconhecemos o Vasco “invasor”, que depois 

de invadir o quotidiano da cidade, invade agora uma das suas já clássicas representações. 

Mas Cottinelli Telmo interrompe o desenrolar da cena para introduzir um disruptivo 

comentário visual aos sons que ouvíamos, filmando um plano dos pistons da máquina, 

que nos transporta para semelhante imagem no final da viagem de comboio em Berlim de 

Ruttmann (BSC03)696. Estamos, deste modo, perante um outro momento de tensão entre 

a ficção e a não ficção, como o que observámos no segmento inicial. 

 Um outro momento em que o filme parece voltar a uma reflexão sobre o cinema 

é o segmento 12 (ACL06), em que Alice sonha com a sua viagem de lua-de-mel nas 

«imagens-bilhete postal» de Sintra697 e que bem podiam ser as que do meio do bilhete-

postal ilustrado passam para o meio do cinema de «vistas» das primeiras décadas do 

século698. Luís de Pina salientara já que Brum do Canto chamara a Sintra «cenário de 

filme romântico»699, título de um documentário por si realizado no mesmo ano de 1933700. 

Tal como referimos anteriormente, Cottinelli Telmo apropria-se, assim, da estética 

fotográfica do documentário para dar forma aos sonhos de Alice através de um conjunto 

de planos subjetivos. Contudo, a montagem adquire aqui um valor estrutural que introduz, 

uma vez mais, momentos de tensão entre a ficção e a não-ficção e alude a uma cadeia 

complexa de referências. Assim, depois do casamento, o plano do carro na estrada recorda 

imagens das comédias românticas de Hollywood, reforçando, pela referência, o pendor 

“cinematográfico”701 e convencional das imagens mentais de Alice. Em seguida, 

começamos por ver dois planos do par em Sintra, que nos convidam a contemplar a 

                                            
696 À semelhança da revisitação que do plano faz o próprio Ruttmann em Melodie der Welt. Veja-se: 
Volume II – Apêndice 9.   
697 Cf. Costa, Alves (1933). Não façam outra! In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. A Canção 
de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 52. 
698 Veja-se: Baptista, Tiago (2012). Das “vistas” ao documentário:  a não-ficção muda em Portugal. 
Panorama 2012. Lisboa: CML/Videoteca e Apordoc, pp. 37-42. Disponível em: 
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/09/das-vistas-ao-documentario-panorama-2012.pdf  
(Última consulta: 18.12.2016). 
699 Cf. Pina, Luís (1986). A Canção de Lisboa continua nova In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 
anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 55. 
700 Veja-se: CINEPT – Cinema Português. Sintra, Cenário de Filme Romântico. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/1531/Sintra%2C+Cen%C3%A1rio+de+Filme+Rom%C3%A2ntico  
(Última consulta: 19.12.2016).  
701 Aludido já em: Vasconcelos, António-Pedro (2015). Cottinelli Telmo um génio brincalhão. In Carvalho, 
Margarida Kol de; Cameira, Maria Cecília; Martins, João Paulo (coord.). Cottinelli Telmo. Os arquitectos 
são poetas também. Lisboa: EGEAC, EM, pp. 68-75.  

https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/09/das-vistas-ao-documentario-panorama-2012.pdf
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/1531/Sintra%2C+Cen%C3%A1rio+de+Filme+Rom%C3%A2ntico
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/1531/Sintra%2C+Cen%C3%A1rio+de+Filme+Rom%C3%A2ntico
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paisagem. Seguem-se três planos, com escalas diferenciadas, do Palácio da Pena, 

emoldurado pela vegetação, seguidos de dois planos de um cisne no lago. Novo plano do 

par romântico permite-nos entrar numa nova sequência, através de um conjunto de planos 

rodados no “Castelo dos Mouros”702 (VII – Figura 45), progressivamente mais ridículos 

no seu romantismo e que recorrem à aceleração da imagem para efeito cómico703 e que 

se presta a excelente comentário do título da música704. Intercalados com novas vistas, 

parecem comentar-se mutuamente no seu convencionalismo, fazendo com que o par as 

invada, através da montagem ou através da sua presença no plano.  

Dois novos planos do cisne, semelhantes aos anteriores, introduzem um dos 

planos mais curiosos do conjunto. Vasco e Alice, diante da câmara, apontam para as 

muralhas e contam-nas, dando origem a uma sequência que adquire uma interessante 

dimensão e especificidade cinematográfica pois estamos perante um primeiro plano, mais 

longo, que é montado com nítida alteração da velocidade o que torna muito expressiva a 

inversão da direção do braço de Vasco, sendo depois, com um corte, reposta a velocidade 

através de um plano final da contagem numa só direção permitindo a Alice o regresso à 

“realidade”, saindo do mesmo dispositivo medial por onde tinha entrado na fantasia, os 

planos “emoldurados” do Palácio da Pena.  

 A exploração algo formalista de toda a sequência é assegurada pela rodagem muda 

dos planos, sonorizados com recurso à música extradiegética, o que permite a aceleração 

e consequente citação do cinema mudo. Por outro lado, a forma como a canção é 

introduzida, numa fuga do realismo da música diegética através da introdução de uma 

convenção cinematográfica, a música de fundo, é justificada por se tratar de uma 

“sequência de sonho”, uma outra marca de Hollywood705. Aquando do regresso à 

realidade, a montagem tira partido da componente sonora ao interromper a música 

extradiegética, e o sonho que esta suporta, pelo alerta da colega, «Oh rapariga! Olha as 

calças do Vasco!», servindo o “acidente” de nova moldura para que Alice possa «passar 

a vida a sonhar».   

                                            
702 Note-se que, em 1928, Artur Costa de Macedo filmara já o castelo num documentário: CINEPT – 
Cinema Português. Castelos dos Mouros de Sintra. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/4662/Castelos+dos+Mouros+de+Sintra  (Última Consulta: 19.12.2016).  
703 Ou undercranking. Para uma abordagem experimental ao estudo da alteração da velocidade veja-se: Ben 
Model (3.11.2015). undercranking: Buster Keaton in "The Goat" - reel 1, part 1. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=qQIJZ5zX6nw (Última consulta: 19.12.2016).  
704 A valsa «Castelos no ar». 
705 Veja.se: Nacache, Jacqueline (2012).O Cinema Clássico de Hollywood. Lisboa: Texto & Grafia. 

http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/4662/Castelos+dos+Mouros+de+Sintra
https://www.youtube.com/watch?v=qQIJZ5zX6nw


IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

226 
 

 No segmento 17ª (ACL14), com a eleição da «Rainha das Costureiras», as várias 

componentes da imagem em movimento são também convocadas e originam uma nova 

situação de autorreferenciação. A construção da cena baseia-se na repetição e acumulação 

de efeitos tendo por base o Hino da Academia Recreativa Doutor Barbosa Girão. Os dois 

primeiros planos lançam o mote, quando, a partir do negro, vemos a banda executar o 

tema do hino, inicialmente festivo e pomposo, transformando-se, com a mudança para 

um plano de um dos retratos solenes dos Corpos Gerentes, em jocoso comentário do 

trombone com surdina, iniciando uma sequência de retratos, um por plano, que culmina 

no de Caetano.  

A transformação da música diegética em comentário sonoro acarreta um reforçar 

da caricatura fazendo com que a pomposa solenidade dos planos que acompanham a 

restante execução se revele em todo o seu ridículo. Caetano reforça a situação, quebrando 

a pose de retrato que domina a mesa para chamar a atenção do público para a importância 

do momento enquanto aprecia a música. Assim, e mercê da cuidada colocação da câmara 

de modo a potenciar a leitura do espaço engalanado, através de planos gerais, o público 

entra novamente no salão da Academia para assistir à discussão do júri. Além de uma 

paródia ao poder706, o diálogo reforça o ridículo ao designar as candidatas pelas cores, 

algo que origina nova tensão medial por se tratar de um filme a preto e branco. Caetano 

apressa-se a «resolver» a situação, após um pomposo discurso, elegendo a sua filha e, 

perante a contestação de parte do público manda tocar o hino707. 

A primeira parte da música repete-se, recuperando os três planos dos retratos e 

deixando perceber cada vez mais, pela mistura com os planos da sala, o caráter dúbio da 

seriedade e solenidade de todo o ato. Com a cerimónia do «coroamento», a repetição tem 

também o seu ápice, quando a música é convocada novamente por Caetano enquanto se 

tira o retrato fotográfico: «Então um bocado de hino?». O hino é novamente tocado 

servindo agora de música de fundo para a sequência muda do retrato em que se presta a 

onomatopeia da explosão do flash quebrando assim, e uma vez mais, o seu caráter de 

música diegética, com a recuperação das estratégias dos primórdios do sonoro e dos 

acompanhamentos musicais do mudo.      

                                            
706 Veja-se a interpretação de Frederico Lopes em: Lopes, Frederico (2009). Representações do poder no 
filme matriz da “comédia à portuguesa” . In Actas do 6º Congresso SOPCOM , pp. 3505-3522.  Disponível 
em: 
http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/viewFile/351/336  
(Última consulta: 17.12.2016). Retomaremos o assunto no ponto seguinte. 
707 Em possível recuperação de estratégias de comentário político que podemos encontrar já em Rafael 
Bordalo Pinheiro. 

http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/viewFile/351/336
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A música e a narrativa 

 

 Percebemos que, além do possível pendor autorreferencial das apropriações de 

outras práticas cinematográficas, a articulação entre a música e a narrativa de A Canção 

de Lisboa é também digna de atenção708. 

 A partir da segmentação do filme é possível perceber que estamos perante um 

tema principal, que suporta a «Canção de Lisboa», cantada pela voz feminina, e que vai 

sofrendo algumas mutações ao longo do filme, sendo a primeira, desde logo, aquela que 

anuncia o insucesso de Vasco e funcionando a última, no final, como tema de conclusão, 

com a letra «Enfim, Doutor!» cantada pelo Doutor Vasco Leitão na boda do seu próprio 

casamento enquanto se dirige ao público diegético e ao espectador (ACL18). Com o tema 

principal dialoga a valsa «Castelos no Ar… », tema inicial de Alice, que ilustra, como 

vimos a sua fantasia, bem afastada da realidade até à conclusão do filme.   

Salientamos os dois temas, não só pela sua associação às personagens principais, 

mas também porque assistimos à sua incorporação na realidade diegética do filme, vendo 

alterada a sua natureza de música de fundo. A primeira incorporação é logo no segmento 

05, em que Carlos assobia o refrão do tema principal, seguido por Vasco. No arraial, no 

segmento 13a, o tema que ouvimos interpretado pela banda é precisamente este, enquanto 

vemos uma realidade ainda favorável a Vasco. No segmento seguinte, depois de alertados 

para a zanga de Vasco e Alice e o subsequente confronto com Quincas, a banda interpreta 

a valsa que serve de música de fundo para o desenvolvimento do confronto e consequente 

destruir dos sonhos de Alice quando confrontados com a crueza da realidade (ACL09). 

Esta utilização dialética dos dois temas recorda a ilustração que Cottinelli Telmo 

fizera para uma capa da revista Kino, expondo as duas possibilidades do sonoro (Figura 

44). Tal como acontece com o espectador na sala de cinema, também no filme um mesmo 

som, ou tema, pode suportar uma tese e a sua antítese, reforçando uma noção de 

duplicidade na leitura das situações que a narrativa instaurara na primeira mutação do 

tema principal e que estará, como veremos, na origem do engodo de Vasco perante as 

Tias, no segmento 11b, e subsequente desfazer do mesmo no segmento 15. No segmento 

                                            
708 Veja-se, a este respeito: Pina, Luís (1986). A Canção de Lisboa continua nova In Rosa, Vasco (2007). 
Beatriz Costa 100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, pp. 54-56. Pina, Luís (1988). 
Espontaneidade do conjunto. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. Aldeia da Roupa Branca. 
Lisboa: Tugaland, p. 40. 
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16 (ACL19), Alice trauteia o tema principal, enquanto se percebe que sofre com saudades, 

numa excelente utilização do humor verbal que só o sonoro permitia709.   

Convocando agora os restantes temas, que nunca são repetidos, reforça-se a noção 

da música que suporta a estrutura básica da narrativa. Assim, a «cegada», no segmento 

11b, permite uma resolução momentânea que se constitui, afinal, como catalisador do 

colapso. Nos segmentos do arraial, após o conflito e apaziguamento, no segmento 13c, a 

marcha aux flambeau «O Balãozinho!» confirma a zanga e o desenrolar das 

consequências para Vasco da perda do apoio de Caetano e do Sapateiro, que já se 

preparara no início do arraial e que se exporá no segmento seguinte (ACL17).  

A sequência da marcha é preparada pelo início do arraial (ACL09), que é filmado 

com recurso a diferentes escalas de planos, preparando o conflito através do acumular de 

situações que se entrecruzam num mesmo espaço e num mesmo intervalo de tempo, numa 

hábil articulação conseguida pela montagem que é ritmada pela própria música. O público 

é, deste modo, confidente, participante e observador distante do conflito entre Vasco e 

Alice que, quando contamina todo o arraial, numa zaragata generalizada (ACL12), é 

filmado com uma muito maior proximidade, nunca atingindo, porém, a espetacularidade 

de O Pátio das Cantigas (OPC01), potenciada pela música de fundo, ou o formalismo de 

Aldeia da Roupa Branca (ARB09). Será através dos gritos de «Olha o fogo! Olha o 

balão!», intercalados com os planos dos mesmos, que a multidão começa, 

progressivamente, a transformar a zaragata em partilha, transformando-se os planos do 

fogo em planos subjetivos, seguindo-se a marcha, que se prepara com o final do fogo e o 

recomeço da música pela banda. Esta organização de figurantes em movimento num 

espaço exterior de mais dimensões, que Luís de Pina caracterizou como tendo uma 

«dimensão quase balética»710, atua como uma estilização de uma situação quotidiana que 

servirá de base às suas revisitações posteriores e que encontra eco nos segmentos da 

Academia.  

O fogo-de-artifício, o lançamento de balões e as marchas populares711, 

recodificadas e integradas nas Festas dos Santos Populares do ano anterior, sob a direção, 

                                            
709 Note-se que, tal como acontecera com A Severa, o lançamento do filme foi acompanhado da edição das 
partituras das músicas, pelo que, a incorporação dos temas enquanto músicas de um pretenso repertório 
popular se pode igualmente relacionar com esta estratégia. 
710 Pina, Luís (1986). A Canção de Lisboa continua nova In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. 
A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 55. 
711 Veja-se, para uma interpretação do papel do «plano de marcha» na sua relação com o poder na qual 
estabelece uma relação entre a marcha de Vasco no segmento 08, a marcha no final da cegada no segmento 
11b e esta marcha: Lopes, Frederico (2009). Representações do poder no filme matriz da “comédia à 
portuguesa” . In Actas do 6º Congresso SOPCOM , pp. 3505-3522.  Disponível em: 
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entre outros, de Leitão de Barros712, e que, ironicamente, não teriam lugar no ano de 

1933713, são apropriadas pelo filme e servem de suporte à narrativa do conflito. A 

presença das efígies das personagens principais714, permitem que estas funcionem como 

seu duplo, numa alusão veiculada pela letra da marcha: 

 

 «E tenho um gaiato/Aqui dependurado,/Que é mesmo o retrato/Do meu namorado!» e 

«Tenho uma gaiata,/Aqui dependurada,/Que tem mesmo a «lata»/Lá da namorada!»715 

 

Constrói-se uma pequena narrativa dentro da narrativa, que narra aquilo que 

víramos sob a música de fundo e em que o filme como que se olha ao espelho. Note-se 

que a ideia do “duplo” é transversal a todo o filme, desde Vasco que assume o papel de 

manequim para se esconder de Caetano (ACL04), artifício comentado na humanização 

do seu “duplo” manequim quando aquele é abandonado por Caetano e pelo Sapateiro 

(ACL20), até à confusão originada pelas parecenças com o Veterinário (ACL10). No 

nosso entender, tal poderá estar relacionado com um enredo construído na duplicidade de 

interpretações de uma realidade, constantemente utilizada por Vasco para se esquivar das 

consequências da sua conduta.  

O papel da música na narrativa reforça igualmente a sua simetria716, pois será com 

o arrufo na cozinha, no segmento 14 (ACL05), que se precipita o desmascarar, e posterior 

reabilitar, de Vasco. Este segmento decorre, grosso modo, a meio do filme, e reporta ao 

conflito no arraial, funcionando, assim, como corolário da marcha.   

Será também graças à música que se construirá a pouco credível apoteose de Alice 

na Academia, nos segmentos 17a e 17b, bem como, e em paralelo717, a reabilitação de 

Vasco nos segmentos 18a e 18b. A dialética entre o teatro de revista e o fado é, de algum 

                                            
http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/viewFile/351/336  
(Última consulta: 17.12.2016). 
712 Sobre a organização das marchas de 1932 veja-se: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal 
(1928-1968): Um Filme de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 374-385. 
713 Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme de J. Leitão de 
Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 384. 
714 Nas Marchas de 1932, Alfama tinha já apresentado «Severas, Fadistas e Timpanas», recuperados do 
filme de Leitão de Barros. Cf. Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um 
Filme de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p. 383. 
715 Cf. Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p.69. 
716 Note-se, porém, que o filme poderá não estar completo. Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – A Canção 
de Lisboa. 
717 Cf. Barnier, Martin (2004). Les deux premiers films parlants produits au Portugal. In Dominique Nasta 
& Didier Huvelle (eds.) Le son en perspective : nouvelles recherches. Bruxelles : Peter Lang, pp. 182-183. 

http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/sopcom_iberico/sopcom_iberico09/paper/viewFile/351/336
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modo, colocada em evidência, dado que Alice apresenta um número de uma revista e 

Vasco se revela um «cultivador de primeira ordem», reforçando a ideia da duplicidade de 

situações e da construção em paralelo. 

No caso da atrapalhada execução do one-step «A Agulha e o Dedal», no segmento 

17b (ACL21), estamos perante uma estrela dos palcos que interpreta, como amadora, e 

de forma desastrosa, um número de uma pretensa revista: «O pastel de bacalhau». Dado 

o que dissemos sobre a equipa e o ambiente de criação do próprio filme, não passa 

despercebida a mordacidade do diálogo entre os universos do cinema e do teatro, 

acabando a cena por se tornar, na prática, teatro filmado, em que profissionais se 

caricaturam como amadores, na linha do que, com muito maior desenvolvimento, servirá 

de base a O Pai Tirano, como no ponto seguinte.   

O mesmo sentido de caricatura preside ao tratamento do fado nos segmentos 18a 

e 18b718 (ACL01 e ACL02). O segmento conta com a presença de uma fadista real, Maria 

Albertina, que canta num espaço em que a direção artística desempenha um papel 

fundamental na caracterização de um ambiente que funciona como sinédoque visual do 

próprio fado, completada pelos comentários de Alexandrino, o proprietário do Retiro.  

Os adereços, que tornavam credível o Retiro, com os seus cartazes e a suas 

guitarras, imagem já tão discutida a propósito de A Severa719, são apropriados pela 

narrativa. Vasco pega na guitarra e, após sua invetiva contra o fado, utiliza-a para se 

defender dos ataques dos fregueses, sendo, porém, o som da guitarra que o salva, ao 

revelar o seu talento cantando a sua própria desgraça, à semelhança do que víramos com 

a marcha.  

A dualidade do fado, «que pode ser em tom alegre ou triste»720, através da mutação 

que ocorre na montagem sonora da música, é, uma vez mais, utilizada na construção do 

enredo. Será assim, como salienta Barnier721, através da montagem da sequência de 

imagens que acompanham a execução da música, que assistimos à elipse que ilustra a 

reabilitação do estudante, numa recuperação da elipse de A Severa (AS05)722 e que acaba 

                                            
718 Cf. Pina, Luís (1986). A Canção de Lisboa continua nova In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 
anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 54. 
719 Veja-se, a este respeito: Pinto, Afonso Manuel Freitas Cortez (2015). Portugal (1928-1968): Um Filme 
de J. Leitão de Barros. Tese de Doutoramento em História da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Veja-se também: Colvin, Michael (2016). Fado and 
the Urban Poor in Portuguese Cinema of the 1930s and 1940s. Woodbridge: Tamesis. 
720 Pina, Luís (1986). A Canção de Lisboa continua nova In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 anos. 
A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 54. 
721 Cf. Barnier, Martin (2004). Les deux premiers films parlants produits au Portugal. In Dominique Nasta 
& Didier Huvelle (eds.) Le son en perspective : nouvelles recherches. Bruxelles : Peter Lang p. 183. 
722 Embora, do nosso ponto de vista, o resultado em A Canção de Lisboa é francamente mais orgânico. 
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por, em certa medida, equiparar Vasco à figura tutelar do fado. Nestas imagens são 

convocados os cartazes, com dimensão suficiente para se possam ler as frases que, uma 

vez mais, caricaturam o ambiente das casas de fado, culminando, já no final do segmento, 

com a fotografia de Vasco como um fadista estereotipado (VII – Figura 46)723.     

Uma outra possível alusão ao filme do seu cunhado Leitão de Barros, poderá estar 

também presente no segmento 05 (ACL03), quando Vasco, apanhado por Alice, e 

ouvindo a sua reprimenda, lhe responde, «Oh filha não sejas severa!», retorquindo esta, 

«Está convencido que é conquistador, D. Juan da moita?». Encontramos, assim, e uma 

vez mais, nestes segmentos uma nova tendência para a diluição de fronteiras entre 

realidade e ficção, graças a diversos mecanismos de referenciação que procuram também 

reforçar a identificação do público lisboeta com o enredo.   

 

A organicidade das componentes da imagem em movimento 

 

Voltemos aos segmentos 11a e 11b (ACL11), para analisarmos a maneira como 

Cottinelli Telmo e a sua equipa tiraram pleno partido das diversas componentes da 

imagem em movimento.  

 Vasco é despejado e os seus móveis são colocados no centro do Largo. Finda a 

mudança, começam a chover comentários dos transeuntes, através de planos gerais que 

permitem enquadrar os diversos elementos do espaço e potenciam a sua leitura. Os 

trocadilhos animam gradualmente a situação que é agora vista em plano picado, filmado 

a partir da janela de Vasco, seguido de um contrapicado em que o Sapateiro coloca um 

papel dizendo que o quarto está livre. A introdução dos planos picado e contrapicado 

prepara um acumular de gags em que Vasco ironiza com a sua nova “casa”, intercalados 

por um plano da sacada de uma das casas do Largo na qual duas vizinhas vêm assistir. 

Com a chegada, ex machina, de Caetano e das Tias, que prontamente se indignam com a 

situação, o Sapateiro expõe a Caetano os seus protestos e Vasco começa a ser filmado em 

contrapicado. No plano do confronto com as Tias, é bem visível um conjunto de vizinhos 

a assistir, à medida que o diálogo se torna mais amaneirado com as inversões das frases. 

Estabelecido o trato, e preparando-se Vasco para «dizer toda a verdade», o Sapateiro 

                                            
723 Que, tal como intepreta Michael Colvin, a propósito também do cartaz do filme, pode ser uma alusão ao 
filme de Leitão de Barros. Veja-se: Colvin, Michael (2016). Fado and the Urban Poor in Portuguese 
Cinema of the 1930s and 1940s. Woodbridge: Tamesis. 



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

232 
 

intervém, secundado inicialmente por Caetano, salvando o seu inquilino com um engodo 

sobre as suas façanhas como médico.  

 Perante uma assistência atenta e divertida com a situação, o engodo desenvolve-

se através de um diálogo ritmando e em verso que, gradualmente, se transforma em 

canção, convocando nomes de médicos reais como Sousa Martins ou Câmara Pestana, 

primeiramente acapela sendo, em seguida, acompanhado por uma guitarra extra diegética 

mas visível no espaço. A introdução gradual do número musical que é rapidamente 

acompanhado pela vizinhança724, consegue-se através de uma câmara que se desloca 

rapidamente entre as personagens, de modo igualmente ritmado e salientando a própria 

natureza fabricada do número musical. A música é interrompida por um polícia que pede 

a licença da «cegada», aludindo aos múltiplos significados possíveis da palavra e 

reforçando o caráter de encenação da situação. Sem licença, «está tudo preso» e, ao som 

da mesma música, marcham para esquadra.  

 Ao longo de toda a sequência, assistimos a uma mutação progressiva que, através 

das diversas componentes da imagem em movimento, se afasta de um registo mais realista 

para salientar o seu caráter de encenação. No nosso entender, a mudança de registo é 

potenciada pela paulatina presença do público que assiste, como os espectadores, ao 

logro, transformando-se o Largo em palco para uma representação dentro do filme, 

confirmada pelo comentário do polícia. A ficção introduzida pela cegada é, na realidade 

diegética, a salvação de Vasco, equiparando-o elementos do mundo real e jogando-se com 

a omnisciência do público de uma forma que, como veremos no ponto seguinte, será 

retomada em O Pai Tirano.  

 A premissa para o logro está na fala de Caetano, dizendo que Vasco «sacrificou a 

opulência às descobertas científicas», numa interpretação alternativa da realidade que 

serve para enganar as Tias, em novo jogo com a duplicidade de interpretações. Será 

também através de um “duplo” que Vasco é desmascarado, e o logro desfeito, no Jardim 

Zoológico, no segmento 15. Beneficiando da dobragem, própria do sonoro, o efeito do 

veterinário como “duplo” de Vasco condu-lo, em novo estratagema, até à aldeia dos 

macacos. Aqui, e aproveitando as características do espaço, Cottinelli Telmo coloca 

novamente a situação num espaço de representação, transformando a aldeia em palco. 

Separados pela grade Quincas, outros colegas de Vasco e as Tias assistem à cena, 

preparando-se o terreno para nova cegada. Contudo, as Tias já não estão em palco e 

                                            
724 Cf. Pina, Luís (1986). A Canção de Lisboa continua nova In Rosa, Vasco (2007). Beatriz Costa 100 
anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p.55. 
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alertadas por Quincas, apercebem-se da verdadeira situação de Vasco, saindo da farsa e 

abandonando-o. Dá-se, deste modo, a inversão da cegada e reforça-se a coesão estrutural 

do filme e dos seus dispositivos.    

 Este tipo de posicionamento autorreferencial, relacionável com o novo meio 

tecnológico e com as questões de corporalidade, é, segundo Malte Hagener, uma 

característica de muito do primeiro sonoro725, o que também conduziria a nova reflexão 

sobre a relação com o teatro. Sem revelar motivações, mas salientando a importância da 

cena, José Gomes Ferreira referia na sua crónica da estreia, aludindo a uma frase da 

equipa: «Vamos a ver se eles percebem toda a intenção da cegada!»726 

 O tipo de estratégias adotadas pela equipa salienta igualmente um reforço da 

unidade espaço-tempo-ação, característica das convenções do palco e que se poderá 

relacionar com a contaminação pelo teatro de revista. A marca mais evidente é, pese 

embora a boa articulação deste filme, uma segmentação da narrativa em “cenas” que são, 

por vezes, muito diferenciadas entre si e que associamos facilmente aos “quadros” da 

“revista”. Esta sucessão de situações dramáticas articuladas com gags constituirá uma 

marca reconhecível em muitas das chamadas comédias de Lisboa727 mas tal não pode, 

como vimos, ser igualmente dissociado do contexto de transição da cinematografia muda 

para a sonora, a qual se encontrava, entre 1930 e 1933, em clara experimentação de 

caminhos.  

 Assim, em Gado Bravo de António Lopes Ribeiro, rodado no mesmo ano do filme 

de Cottinelli Telmo mas estreado em 1934, a situação seria bem diferente. Aqui, a 

tendência para a divisão da montagem em segmentos diferenciados, herança do mudo e 

contaminação da “revista”, anuncia o seu desaparecimento, preparando o caminho para 

um filme em que a continuidade, e quase diríamos, o encadeamento, se tornam 

dominantes, O Pai Tirano, que António Lopes Ribeiro realizaria em 1941.  

Porém, na sua primeira experiência, pensada também para o mercado estrangeiro, 

contará ainda com uma equipa internacional728, sendo supervisionado por Max Nosseck. 

Malte Hagener refere que Luís de Freitas Branco, o compositor de parte da música, e 

                                            
725 Cf. Hagener, Malte (2014), Gado Bravo. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português 
Através dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 38. 
726 Cf. Ferreira, José Gomes (1933). Reportagem da estreia no São Luiz. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz 
Costa 100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 46. 
727 Cf. Baptista, Tiago (2009). Documentário, modernismo e revista em Lisboa, Crónica Anedótica.  DOC 
On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, nº. 6, Agosto 2009, pp. 109-127. Disponível em 
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf 
(Última consulta: 18.12.2016), pp. 122-123. 
728 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – Gado Bravo. 

https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
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Lopes Ribeiro foram os responsáveis pela mistura sonora729, processo complicado pela 

grande quantidade de exteriores rodados mudos e sonorizados em pós-sincronização e, 

nesse sentido, assumindo que o realizador fora o principal responsável pela montagem, 

ficariam mais compreensíveis os seus futuros caminhos, patentes em O Pai Tirano e até, 

em menor grau, em A Revolução de Maio e pouco partilhados por outros realizadores, 

entre os quais o seu irmão Francisco Ribeiro em O Pátio das Cantigas.  

Dado que Cottinelli Telmo não mais voltou a realizar uma longa-metragem, 

continua por esclarecer se a marcada divisão em “cenas” das comédias da década de 40 

resultou apenas da fórmula de sucesso do seu filme “matricial” e da contaminação do 

humor de revista ou foi também marcada pelos filmes de Leitão de Barros, e de outros 

realizadores da década de 30, bem como por outros fatores, como a adaptação direta de 

peças de teatro e operetas.      

 Por fim, voltando ao filme de Cottinelli Telmo e confrontados com a 

documentação fotográfica publicada, é possível levantar a hipótese da existência de 

possíveis cenas perdidas, ou nunca terminadas. Na fotografia (VII – Figura 47), o Largo 

das Conchas parece ter sido alterado, dando as lojas de Caetano e do Sapateiro origem à 

Policlínica Universal, caracterizada pelas letras de forma de gosto Art Déco, e que 

poderiam ser os cenários dos destinos futuros do Doutor Vasco Leitão. 

 

O filme matricial 
 

A Canção de Lisboa adquiriu o estatuto de filme matricial da chamada “comédia 

à portuguesa” ou “comédia de Lisboa”. Concentrando-nos apenas no no corpus deste 

trabalho é possível encontrar algumas destas revisitações. Em primeiro lugar, a estrutura, 

que reporta aos “quadros” da revista é, como referimos, uma marca da organização de 

muitos destes filmes, marcando também, desta forma, a sua receção por parte do público 

ao longo do tempo730. 

A apresentação das personagens, a sua relação e o desenvolvimento do enredo 

articulam-se com um espaço-base que é, em certa medida, um duplicado do palco e 

garante do “quadro”, podendo ser o «Largo» em A Canção de Lisboa, ou o «Pátio do 

                                            
729 Cf. Hagener, Malte (2014), Gado Bravo. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português 
Através dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 36. 
730 Cf. Baptista, Tiago (2009). Documentário, modernismo e revista em Lisboa, Crónica Anedótica.  DOC 
On-line: Revista Digital de Cinema Documentário, nº. 6, Agosto 2009, pp. 109-127. Disponível em 
https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf 
(Última consulta: 18.12.2016), p. 123. 

https://tiagobaptista.files.wordpress.com/2012/01/documentc3a1rio-modernismo-e-revista_doconline.pdf
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Evaristo» em O Pátio das Cantigas. Reflete-se e consolida-se, dessa forma, um modus 

vivendi que, contrariamente à imagem cinematográfica de uma grande cidade, reduz a 

vida urbana a uma escala que tem vindo a ser interpretada como exterior ao próprio meio 

urbano, recuperando a realidade rural do período mudo731. A recorrência de atores e a sua 

identificação com uma determinada personagem-tipo, com destaque para António Silva, 

seria igualmente uma das marcas associadas a este género fílmico. Contudo, e como 

vimos, no nosso entender, diversos fatores poderão ter contribuído para a construção desta 

imagem de Lisboa, nomeadamente na forma como a cidade referente era vista, ou 

procurada, pelos criadores da cidade cinematográfica. 

 Outros elementos que podemos encontrar são a presença do fado, das marchas 

populares ou das cenas de arraial, nas quais, habitualmente, se desenvolve um conflito 

entre as personagens principais que, contagiando todo o arraial, catalisa uma cena de luta 

generalizada. Contudo, e por vezes, não são apenas as recorrências temáticas que 

podemos encontrar, mas também a forma como os próprios temas são tratados. Assim, 

no caso do fado, e como já expusemos, encontramos o travelling associado à panorâmica 

como um dispositivo que nos apresenta a assistência e serve de comentário visual à 

música diegética. Note-se que este tipo de planos parece ter sido utilizado, pela primeira 

vez, em A Canção de Lisboa (ACL01), não estando presente em A Severa, que apresenta 

a assistência de forma mais fragmentada, recorrendo à montagem como suporte da 

expressão, e sendo recuperado e desenvolvido, no sentido da sua estilização, ainda na 

década de 30 em Aldeia da Roupa Branca (ARB03). As cenas do arraial são também 

recuperadas neste filme, transpostas agora para festa de aldeia, destacando-se a luta, que 

aqui atinge um apogeu plástico sem igual no panorama português (ARB09). O arraial 

servirá ainda de pretexto para um muito maior desenvolvimento em O Pátio das Cantigas 

(OPC01), prestando-se a tema do filme e tornando luta em autêntica metáfora de guerra. 

Neste filme, a banda já não é anónima, integrando um dos enredos paralelos, e alguns dos 

gags do filme Cottinelli Telmo são desenvolvidos, como é o caso do aproveitamento das 

sobras da bebida. Deste modo, se no filme de 1933, o criado732 (Silvestre Alegrim) se 

limitava a beber o que os clientes haviam deixado ficar (ACL09), em 1942, Narciso 

                                            
731 Cf. Baptista, Tiago (2010) Nationally Correct: The Invention of Portuguese Cinema. Portuguese 
Cultural Studies, Vol. 3: Iss. 1, Article 4, pp. 3-18. Disponível em: 
http://www2.let.uu.nl/solis/psc/p/PVOLUMETHREEPAPERS/BAPTISTA-P3.pdf (Última consulta: 
18.12.2016), p. 7. Veja-se também: Granja, Paulo Jorge (2001). A cómedia à portuguesa ou a máquina de 
sonhos do Estado Novo. In Torgal, Luís Reis (coord.). O Cinema sob o olhar de Salazar. Lisboa: Círculo 
de Leitores – Temas e Debates, pp. 194-234. 
732 Ficamos a saber que se chama João no segmento 19. 

http://www2.let.uu.nl/solis/psc/p/PVOLUMETHREEPAPERS/BAPTISTA-P3.pdf
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(Vasco Santana) finge tremores para sistematizar as recolhas das sobras dos copos que 

transbordam (OPC02). Do mesmo modo, a marcha «aux flambeau» é também 

transformada numa apoteótica canção final que desenvolve o tema e contagia todo o 

bairro (OPC03).  

 Ao recuperarem e desenvolverem temas, gags e locais, reais ou construídos em 

estúdio, as imagens em movimento estabelecem um conjunto de relações entre si que para 

o público se traduzem em “ar de família” e que são um fenómeno inerente à sua 

construção. Contudo, se entre a Canção de Lisboa e o Pátio das Cantigas os pontos de 

contacto são muitos, sobretudo no ambiente, para o qual contribuem sobremaneira os 

cenários, já em Aldeia da Roupa Branca estamos perante uma comédia que coloca em 

confronto o campo e a cidade, afastando-se um pouco da “comédia de Lisboa”733. 

 

  

  

                                            
733 Cf. Granja, Paulo Jorge (2001). A cómedia à portuguesa ou a máquina de sonhos do Estado Novo. In 
Torgal, Luís Reis (coord.). O Cinema sob o olhar de Salazar. Lisboa: Círculo de Leitores – Temas e 
Debates, p. 197.  



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

237 
 

2.3 Para lá da “quarta parede” 

 

 Em Lisboa, Crónica Anedótica, Leitão de Barros inclui um “episódio” sob o título 

de «Uma fita movimentada», na qual um dos “saloios”, interpretado por Estevão 

Amarante, se atravessa no campo de uma câmara de filmar perante o desespero do 

realizador (LC11). Este tipo de reflexão sobre o meio, em autorreferência, característico, 

como vimos, da relação do filme com as “sinfonias urbanas”, atua igualmente como 

transgressor dos mecanismos que asseguram a ilusão da realidade do filme734.  

Como temos visto, e associáveis a esta forma direta de reflexão do meio sobre si 

próprio, ou autorreferência735, existem ainda, embora nem sempre em simultâneo, outros 

mecanismos para a referida quebra da “quarta parede”, no sentido que lhe é conferido 

pelo artifício brechtiano. Exposto o meio, o observador apercebe-se que está a assistir a 

um filme e ficam igualmente expostas novas possibilidades de relacionamento com a 

“realidade” diegética, agora perfeitamente entendível como metaficção736.   

É Leitão de Barros quem nos fornece dois outros exemplos em Maria Papoila, 

quase em jeito de recuperação da sua própria obra. O primeiro está presente na 

componente profílmica da imagem, através de uma fotografia de Silvestre Alegrim no 

papel de Timpanas, o Boleeiro de A Severa no quarto de Eduardo (VII – Figuras 47-48). 

Numa das cenas seguintes (MP01), é através da letra da canção de Maria Papoila737 que 

é convocado um outro filme do realizador, Maria do Mar: «Mas a graça bem dizia, como 

sou também Maria, tinha qu’ ir p’ro pé do mar!». 

Note-se que este tipo de prática era recorrentemente usado na pintura, não só nos 

caminhos da vanguarda, tal como na obra de Paul Gauguin ou de Henri Matisse, mas 

também na pintura de tradição académica “beauxartiana” que, como vimos, seria uma 

possível referência para Leitão de Barros. A título de exemplo, veja-se a sua utilização 

por Jean-Léon Gérôme, na obra Le Travail du marbre ou L’Artiste sculptant Tanagra 

(VII – Figura 49), de 1890, onde é possível ver, na parede, uma pequena reprodução de 

                                            
734 Sobre as questões inerentes à ligação do cinema narrativo de ficção com a realidade veja-se a introdução 
teórica da Tese de Doutoramento de Pedro Alves. Alves, Pedro (2015). La fcción realizada.Implicaciones 
y transferências entre ficción y realidade en la pragmática del cine narrativo. Tese de Doutoramento. 
Faculdad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. Disponível em:  
http://eprints.ucm.es/34408/1/T36707.pdf  (Última Consulta: 19.12.2016), pp. 43-302. 
735 Sobre autorreferência veja-se: Stam, Robert (1992). Reflexivity in Film and Literature: From Don 
Quixote to Jean-Luc Godard. Columbia: Columbia University Press 
736 Preferimos a designação mais lata de metaficção à de metacinema.  
737 Da autoria de Vasco Santana, Alberto Barbosa e José Galhardo. Veja-se: Volume II – Apêndice 1 – 
Maria Papoila. 

http://eprints.ucm.es/34408/1/T36707.pdf
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uma obra coeva de Gérôme, Pygmalion et Galatea, onde é possível encontrar ainda outras 

obras (VII – Figura 50). Note-se que, neste caso em particular, a relação estabelecida 

entre a obra apropriada e o tema da pintura é a de comentário direto, aludindo às raízes 

mitológicas do ofício de escultor.    

Noutros casos, a extensão do espaço diegético para lá da quarta parede parece 

convocar do contexto de receção do filme um conjunto de referências destinadas a criar 

sentidos alternativos de leitura da imagem, com possível e velada crítica social ou política, 

tal como acontecia na “revista à portuguesa”. Um dos melhores exemplos, pela sua 

recorrência, é A Canção de Lisboa. 

Assim, paralelamente ao Caetano, Alfaiate no filme, António Silva, em 1933, 

interpretava a figura do «Alfaiate Caetano» na “revista” O Arraial, da autoria de José 

Galhardo e com participação de Raúl Portela e Raúl Ferrão, que já sabemos pertencerem 

à equipa do filme738. O “Alfaiate Caetano” resultava de uma transformação, por 

imposição da censura, de um “Alfaiate Oliveira”. De acordo com Luís Trindade, este 

alfaiate seria uma caricatura do Presidente do Concelho, Oliveira Salazar como se pode 

ver pela sua apresentação: 

 

«Nova alfaiataria; fundada em 1926; Caetano d’Oliveira; alfaiate habilitado pela Escola 

de Coimbra; oficiais instruídos pelos processos alemães e italianos; esmerado serviço de corte; 

especialidade; fazenda nacional; Travessa dos Fiéis de Deus, 28, Lisboa.»739    

 

A personagem de António Silva, numa recorrência habitual na “revista” ia, por 

sua vez, recuperar um outro Caetano, da “revista” Desculpa, ó Caetano, onde 

contracenava com Vasco Santana740. Numa inversão das referências, era agora a vez de, 

na “revista” se parodiar o cinema. Em Desculpa, ó Caetano, uma personagem ironizava 

com a publicidade de A Severa, «Colossal super-produção, 100 por cento falada em 

português.»741. 

Ao vermos a caricatura que Amarelhe faz do Alfaiate Caetano de O Arraial (VII 

– Figura 51), percebemos que a personagem é muito semelhante à do filme. Em todo o 

                                            
738 Vejam-se as respetivas entradas em: Ramos, Jorge Leitão (2012). Dicionário do Cinema Português. 
1895-1961. Lisboa: Caminho. 
739 Vieira, Joaquim (dir.) (2001). Fotobiografias do Século XX. António Silva. Lisboa: Círculo de Leitores, 
p. 51. 
740 Cf. Vieira, Joaquim (dir.) (2001). Fotobiografias do Século XX. António Silva. Lisboa: Círculo de 
Leitores, p. 51. 
741 Vieira, Joaquim (dir.) (2001). Fotobiografias do Século XX. António Silva. Lisboa: Círculo de Leitores, 
p. 51. 
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caso, o público deveria estar familiarizado com as semelhanças, dado que, na data da 

estreia do filme, decorria, no Teatro da Trindade, a última sessão de O Arraial742.  

Também aqui a “revista”, ciosa de debater as novidades, convocava o cinema, 

como podemos ver no diálogo de Caetano com a personagem «Tóbis»: 

 

«Caetano – A disciplina é indispensável para se faze um trabalho perfeito. O que é preciso 

é tomar medidas rigorosas para o bom acabamento da obra. […] É que eu não corto a jeito, corto 

a direito! Com a minha maneira de cortar há clientes que se sentem apertados. Começam então a 

dizer que as minhas medidas não são boas e que lhes prendo os movimentos. […] 

Tóbis – E a sua casa continua a fornecer-se de Inglaterra? 

Caetano – Eu só trabalho na fazenda nacional. Primeiro executo e depois da obra acabada 

é que a passo a ferro; é depois exposta ao público e está feita a propaganda!»743 

 

Este discurso não diferia muito da pomposidade de Caetano no filme, como na 

eleição da Ranha das Costureiras no segmento 17a (ACL14). Criava-se, deste modo, uma 

possível relação de identificação que podia convocar para o Caetano do filme as 

qualidades de caricatura direta do Presidente do Concelho presentes no Caetano da 

“revista”744. Em todo o caso, estas apareciam reforçadas no segmento 09 (ACL09) onde, 

na alfaiataria, Vasco, disfarçado de manequim, tinha um papel dizendo que o preço era 

de «ocasião» e com referência à qualidade da peça como «Estado Novo» (Figura 61).  

 

Figura 61 – Fotograma digital extraído do segmento 09 do filme A Canção de Lisboa. 

                                            
742 Cf. Ferreira, José Gomes (1933). Reportagem da estreia no São Luiz. In Rosa, Vasco (2007). Beatriz 
Costa 100 anos. A Canção de Lisboa. Lisboa: Tugaland, p. 47. 
743 Vieira, Joaquim (dir.) (2001). Fotobiografias do Século XX. António Silva. Lisboa: Círculo de Leitores, 
p. 51. 
744 Vasco Diogo levanta também a hipótese de o Júri da Academia ser uma paródia ao Estado. Veja-se: 
Diogo, Vasco (2001). Comédias cinematográficas dos anos 30-40. Análise Social, vol. XXXVI (158-159), 
pp. 301-327. Disponível em: 
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223653854U0dLV8qc8Uy14LR1.pdf  (Última consulta: 
17.12.2016), p. 312. 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223653854U0dLV8qc8Uy14LR1.pdf
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Atacado pelo menino Policarpo, que faz cair uma jarra na sua cabeça e lhe coloca 

uns chifres de demónio, Vasco “reprime” a ofensiva. A presença de um rato interrompe 

a compra, e é pretexto para que o «boneco», como lhe chamara o menino, leve umas 

vassouradas de Caetano. Ao ver fugir a cliente, Vasco apressa-se a colocar o papel na sua 

saia, mudando, deste modo, o referencial do «Estado Novo»745. Em seguida, e aquando 

do trato entre Vasco e Caetano, há uma nova referência ao primeiro Caetano através da 

fala, «Desculpa, ó Caetano.», o que interpretamos como um possível reforço da alusão 

anterior.  

Note-se que estamos no ano da instituição do próprio Estado Novo, através da 

Constituição de 1933, pelo que seria já bem evidente a alusão ao regime, fosse qual fosse 

a intenção da equipa. Por fim, algumas cenas de Desculpa, Ó Caetano (VII – Figura 52) 

parecem ser recuperadas em A Canção de Lisboa, tal como a mulher em cima da mesa, 

como Alice no segmento 09, ou o retrato de Caetano, que domina a sala à semelhança do 

que, no filme, acontece na Academia Recreativa. Estamos, uma vez mais, a convocar para 

o cinema elementos que lhe são exteriores746 e que diluem as fronteiras da quarta parede. 

Esta alusão ao contexto nacional, num exercício de flexibilidade metonímica, está 

bem presente no filme de 1933, tende a desaparecer a partir da década de 40, sendo os 

contextos, quer o nacional e quer o internacional, completamente omitidos ou mascarados 

por processos semelhantes747.   

Deste modo, em O Pátio das Cantigas, de 1942, na já referida cena da briga 

(OPC01) que retoma o mesmo tema utilizado no filme de 1933, estamos, uma vez mais, 

numa diluição das fronteiras que separam a realidade diegética da realidade do 

observador. Assim, aquilo que começa como uma briga de pátio transforma-se, a partir 

do plano em que Boris do 9 espreita com binóculos e boné, numa metonímia da Segunda 

Guerra Mundial. A sonoplastia reforça as metáforas visuais através do som do avião em 

queda que dobra o balão atingido pela “antiaérea” e as bombinhas tornam-se granadas 

cuja explosão é amplificada pela inserção de fotogramas em branco. Outras alusões 

completam a metáfora, com os irmãos Marques a recordarem, ao colocarem os tampões 

                                            
745 Para uma interpretação da cena veja-se: Granja, Paulo Jorge (2001). A cómedia à portuguesa ou a 
máquina de sonhos do Estado Novo. In Torgal, Luís Reis (coord.). O Cinema sob o olhar de Salazar. 
Lisboa: Círculo de Leitores – Temas e Debates, pp. 210-211. 
746 Étiene Souriau designa a realidade exterior ao filme como «realidade afílmica» e a realidade da narrativa 
ficcional como «realidade diegética». Veja-se: Souriau, Étiene (1953). L’Univers Filmique. Paris : 
Flammarion. 
747 Veja-se: Granja, Paulo Jorge (2001). A cómedia à portuguesa ou a máquina de sonhos do Estado Novo. 
In Torgal, Luís Reis (coord.). O Cinema sob o olhar de Salazar. Lisboa: Círculo de Leitores – Temas e 
Debates, pp. 194-234. 
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das rodas nas cabeças, soldados associáveis ao Corpo Expedicionário Português na 

Primeira Guerra Mundial, com Narciso inserido num “ninho de metralhadoras” e com 

Rufino Fino Filho que, depois de ter aprisionado Evaristo, assume o papel de enfermeira.  

Todas as componentes são convocadas, transformando-se o pátio-palco em teatro 

de guerra. Contudo, esta metonímia, tão bem humorada quanto direta nas suas alusões, 

destina-se a permitir uma das mais infames referências propagandísticas diretas do 

cinema português. Após as imagens da “Guerra”, que continuam como sons de fundo, as 

crianças indefesas, são afastadas do “teatro de guerra” em que o pátio se tornara pela mão 

providencial de Narciso, sendo colocadas num carro onde é visível o nome de «Salazar», 

revelado pela fala de Narciso: «Podem estar sossegadinhos que aqui nos vos acontece mal 

nenhum!».  

Note-se que, para assegurar a eficiência da mensagem, era necessário convocar os 

dramas de uma Guerra Mundial, a qual parecia ausente dos filmes portugueses coevos, 

ainda que para, através do humor, a desdramatizar porque, graças à Providência, 

podíamos vê-la e dela nos apropriarmos com o conforto e segurança da distância. 

Produzido por António Lopes Ribeiro, e realizado pelo seu irmão Francisco 

Ribeiro, O Pátio das Cantigas inscreve-se na tentativa de produção contínua que aquele 

procurava desenvolver, inaugurada com O Pai Tirano, em 1941, e no contexto da qual 

seria produzido também Aniki-Bóbó748. Cinéfilo experiente e viajado, como vimos, 

António Lopes Ribeiro estava associado à Sociedade Portuguesa de Atualidades 

Cinematográficas (SPAC), sendo “supervisor técnico” do Jornal Português, atividades 

nas quais utilizava sistematicamente o reaproveitamento e apropriação de material 

prévio749. Em 1937, fora o realizador que, em colaboração com António Ferro, concebera 

A Revolução de Maio, filme de encomenda do Secretariado da Propaganda Nacional e 

assumidamente de conteúdo propagandístico750. 

                                            
748 Matos-Cruz, José de (2008). Ribeiro & Ribeirinho. Lisboa: Lusomundo Audiovisuais, S.A, pp. 38-50. 
749 A título de exemplo, veja-se o documentário: Ribeiro, António Lopes (realiz.). (1941). A Exposição do 
Mundo Português. (2005). [DVD]. Lisboa: Zon Lusomundo. Veja-se também: CINEPT – Cinema 
Português. A Exposição do Mundo Português. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/4313/A+Exposi%C3%A7%C3%A3o+do+Mundo+Portugu%C3%AAs 
(Última Consulta: 19.12.2016). 
750 Veja-se: Torgal, Luís Reis (2014), A Revolução de Maio. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema 
Português Através dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, pp. 43-50. Veja-se também: Sá, Sérgio M. L. C. 
B. (2013). Triunfos e Contradições da Vontade. Para uma Releitura de Lopes Ribeiro e Leitão de Barros 
no Contexto do Cinema de Propaganda. Tese de Doutoramento em Estudos Artísticos – Estudos do Cinema 
e Audiovisual. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/10451/9191.  (Última consulta: 19.12.2016).. 

http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/4313/A+Exposi%C3%A7%C3%A3o+do+Mundo+Portugu%C3%AAs
http://hdl.handle.net/10451/9191
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Figura 62 – Fotograma digital extraído do filme A Revolução de Maio. 

Neste filme, e como podemos ver na Figura 62, o realizador apropria-se de 

imagens de documentários «filmadas sem qualquer artifício de encenação» numa 

assumida autorreferência que é aqui utilizada para reforçar a autenticidade das imagens 

que o público, pelo seu olhar e pelo olhar das personagens, iria ver da obra do Estado e 

dos seus responsáveis. Esta assumida quebra da quarta parede, diluindo as fronteiras entre 

a ficção e o documentário, na linha da “sinfonia urbana” e do cinema soviético, era agora 

utilizada para mostrar a obra do regime, apropriando-se das características estéticas e 

técnicas do documentário, quer pela inserção direta de segmentos de outros filmes 

(RM03), quer, e como já vimos, pela criação de novas imagens que misturam os dois 

tipos de registo (RM01).  

Perto do final, e através de um jornal, em novo diálogo intermedial, o dissidente, 

César Valente, na dúvida final antes da conversão, toma conhecimento das 

comemorações do X Aniversário da Revolução Nacional e somos transportados para as 

imagens «documentárias» que serviram também de base ao filme mudo Carmona e 

Salazar - Ídolos do Povo751, encomendado pelo Secretariado e constituindo uma das 

fontes de A Revolução de Maio. Aqui, porém, as imagens apresentam a captação sonora, 

pelo que seria ainda possível estabelecer um novo diálogo intermedial (RM02).  

Note-se que este conjunto de práticas, sobretudo a apropriação de filmagens 

“documentais”, permite uma consciente quebra da hierarquização das imagens na sua 

relação com a realidade. Assim, ao prescindirem de «qualquer artifício de encenação», as 

imagens provenientes de documentários, de acordo com o que o público foi informado, 

                                            
751 Cinemateca Digital. Carmona e Salazar – Ídolos do Povo. Disponível em: 
http://www.cinemateca.pt/cinemateca-digital/Ficha.aspx?obraid=2585&type=Video (Última consulta: 
19.12.2016).  

http://www.cinemateca.pt/cinemateca-digital/Ficha.aspx?obraid=2585&type=Video
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são «autênticas reportagens», suportando uma evidência documental da verdade que 

coexiste, no mesmo meio, com as imagens encenadas e com as imagens que integram 

personagens do filme nos locais das «reportagens», diluindo, desta forma, e no fluxo 

contínuo da narrativa, a separação entre realidade e ficção752.  

Em 1941, com O Pai Tirano, António Lopes Ribeiro iria, uma vez mais, 

demonstrar o seu interesse nas questões da autorreferência, da metaficção e da 

apropriação, fazendo delas, no nosso entender, o leitmotiv do seu filme. Não deixa de 

parecer paradoxal que, na inauguração da sua produtora, o realizador opte por fazer rir, e 

refletir, quer através da utilização, quer através da referenciação, dos mesmos 

mecanismos de desconstrução da imagem em movimento com que propagandeava o 

regime753. 

 

Realidade e ficção em O Pai Tirano 

 

Os espaços e o trabalho de direção de arte 

 

 A ação de O Pai Tirano decorre em seis espaços principais: os Grandes Armazéns 

Grandella & Cª., a Perfumaria da Moda, o teatro do Grupo Dramático Os Grandelinhas, 

a casa de hóspedes de D. Emília, um palacete na Lapa e alguns locais exteriores da cidade 

de Lisboa. Tendo como ambientes locais bem conhecidos da vida lisboeta de então, 

permitia-se, desde logo, uma eficaz identificação entre o público e as personagens, os 

seus percursos e as suas rotinas.  

 Os primeiros espaços, nos segmentos 02 a 05754, pertencem aos Grandes 

Armazéns Grandella & Cª.. O filme dá-nos a conhecer o edifício dos Armazéns Grandella 

depois da renovação e ampliação principal em 1907. O projeto do francês Georges 

Demaye, com a colaboração do engenheiro Ângelo de Sarrea Prado e do construtor civil 

João Pedro Santos, ocupava um extenso lote entre a Rua do Carmo, onde contava com a 

                                            
752 Em 1941, Orson Welles exploraria também o diálogo de técnicas e estéticas entre as atualidades, o 
documentário e a ficção em O Mundo a Seus Pés (título original: Citizen Kane), num caminho, porém, 
imbuído de outras preocupações, bem como muito mais experimental e sofisticado tecnicamente. Veja-se: 
Volume II – Apêndice 9. 
753 Sobre a relação de Lopes Ribeiro com o regime veja-se: Lisboa, Ricardo Vieira (2016). A representação 
do cinema no Jornal Português: da capital das vedetas à agenda de António Lopes Ribeiro. Aniki – Revista 
Portuguesa da Imagem em Movimento, vol. 3, n.º 2, pp. 280-302. ISSN 2183-1750. Disponível em: 
http://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/article/view/220/pdf  (Última consulta: 17.12.2016). 
754 Veja-se: Volume II – Apêndice 5. A identificação dos segmentos reflete esta segmentação. 

http://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/article/view/220/pdf
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sua fachada principal, e a Rua Áurea, à cota mais baixa, no ângulo com a Rua da 

Assunção755.  

Embora não prestando muita atenção ao exterior do edifício, o filme serve como 

um valioso registo do seu interior e funcionamento no início dos anos 40, antes das 

profundas alterações da década seguinte e da destruição no incêndio de 25 de agosto de 

1988. Um anúncio de 1910 noticiava que «os pavimentos são ligados por largas 

escadarias, elevadores electricos para 8 pessoas»756, bem como um sistema de 

distribuição dos produtos entre as várias secções. Como veremos, a ação tira partido de 

dispositivos de circulação como escadarias e elevadores, bem como da diferente 

localização das secções.  

A personagem de Tatão, no segmento 06a, é-nos apresentada juntamente com a 

devanture da Perfumaria da Moda, também na Rua do Carmo (PT01). O estabelecimento 

foi inaugurado em 1909, contando com o trabalho de J. P. Mesquita e Jorge Pereira, nos 

trabalhos de talha do seu interior757. Inicialmente inaugurado como Au Bonheur Des 

Dames, o estabelecimento mudará de designação, para aquela que ostenta no filme, em 

1917758 (VII – Figura 52). Destruído, tal como os Armazéns Grandella no incêndio de 

1988, foi reconstruída a devanture segundo o traçado original.   

No segmento 09 é-nos apresentado o teatro do Grupo Dramático Os Grandelinhas, 

cuja localização não é revelada. Este, tal como o interior da casa de hóspedes de D. Emília, 

é constituído por diversos cenários que se articulam através da montagem dos planos neles 

rodados. Note-se que o cenário da sala do teatro é bastante complexo, permitindo que 

sejam estabelecidas relações diferenciadas entre as personagens que ocupam as diversas 

posições do palco e as da plateia, tirando partido da oclusão da ação, através do pano de 

boca, ou da possibilidade de escuta a partir dos diversos locais.  

A casa de hóspedes, apresentada no segmento 10, estaria localizada, de acordo 

com os planos de exteriores, na Travessa da Laranjeira (PT02). O «palacete à Lapa», tal 

como é referido no segmento 22, e apresentado no segmento 23, revelou-se mais difícil 

                                            
755 José Leite (21.9.2014). Armazéns Grandella. [post de blog]. Disponível: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2014/09/armazens-grandella.html (Última consulta: 19.12.2016). Veja-
se também: Revelar LX. Armazéns Grandella. Disponível em: http://revelarlx.cm-lisboa.pt/gca/?id=1220 
(Última consulta: 19.12.2016). Podemos depreender, através da documentação fotográfica, que se seguiram 
outras renovações cuja data não conseguimos precisar.   
756 Cf. José Leite (21.9.2014). Armazéns Grandella. [post de blog]. Disponível: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2014/09/armazens-grandella.html (Última consulta: 19.12.2016). 
757 Cf. José Leite (27.4.2011). Perfumaria da Moda. [post de blog]. Disponível: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2011/04/perfumaria-da-moda.html (Última consulta: 19.12.2016).  
758 Cf. José Leite (27.4.2011). Perfumaria da Moda. [post de blog]. Disponível: 
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2011/04/perfumaria-da-moda.html (Última consulta: 19.12.2016). 

http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2014/09/armazens-grandella.html
http://revelarlx.cm-lisboa.pt/gca/?id=1220
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2014/09/armazens-grandella.html
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2011/04/perfumaria-da-moda.html
http://restosdecoleccao.blogspot.pt/2011/04/perfumaria-da-moda.html
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de localizar. Contudo, após consultarmos o Plano de Trabalho da produção759, foi 

possível perceber que as filmagens «da rua do palacete» tiveram lugar na Rua do Possolo. 

Confrontando estes dados com o local, através de uma visita virtual, identificamos o 

edifício como o atualmente ocupado pela Chancelaria da Embaixada da Finlândia760, 

distinguível pelo revestimento azulejar que ocupa todo o piso térreo.  

Os exteriores permitem reconstituir os percursos de Chico e Tatão para os 

respetivos empregos (VII – Figura 54). Assim, saindo da Travessa da Laranjeira em 

direção à Rua do Almada, reencontramos o seu percurso na Praça Luís de Camões, na 

Rua Garrett, junto ao antigo Café Chiado761 e na Rua do Carmo, bem documentada no 

plano de passagem da Banda da Guarda Nacional Republicana no segmento 06a (PT01). 

O passeio de Chico e Tatão termina no Jardim e Miradouro de Santa Catarina, localizado, 

tal como a casa de hóspedes, na zona da Bica.  

A partir do Plano de Trabalho e de uma das folhas da Decomposição por Cenas762 

foi ainda possível perceber que alguns dos espaços dos Armazéns foram, na realidade, 

recriados em estúdio. Tal é o caso da «Sapataria» ou da «Secção Brinquedos», onde 

trabalha Lopes. Já a «Luvaria» e a «Secção Vidros» foram filmadas in situ. Alguns 

exteriores foram ainda criados em estúdio, tal como a «Rua dos cartazes», no segmento 

26 (PT03), o exterior do teatro e respetiva rua763. Confrontando o exterior do palacete da 

Rua do Possolo, tal como aparece no filme, com o atual (Figuras 63 e 64), encontramos 

                                            
759 Veja-se: VII – Figura 53. 
760 Veja-se: Embaixada da Finlândia em Portugal: Disponível em: 
http://www.finlandia.org.pt/public/default.aspx?nodeid=40742&contentlan=17&culture=pt-PT (Última 
consulta: 19.12.2016). 
761 Veja-se: Cortez-Pinto, Afonso (2011). Onde Está Lisboa no Cinema Português? In Avanca Cinema – 
Conferência Internacional Arte Tecnologia Comunicação 2011. Avanca: Edições Cine-Clube de Avanca..  
762 Veja-se: VII – Figura 55. 
763 Note-se que, no caso da «Rua dos cartazes» e da «Rua do teatro», o local de rodagem é referido como 
Tobis. 

Figura 64 – Fotograma digital extraído do filme 
O Pai Tirano. 

Figura 64 – Fachada do edifício da Embaixada da 
Finlândia na Rua do Possolo. 

http://www.finlandia.org.pt/public/default.aspx?nodeid=40742&contentlan=17&culture=pt-PT
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algumas diferenças, quer no desenho da porta principal, quer na sua articulação com as 

aberturas e ainda na relação da superfície azulejar com a base do muro, pelo que se deverá 

tratar de uma reprodução de parte da fachada em estúdio764. Esta hipótese é reforçada pela 

correspondência entre a iluminação que emana das aberturas do palacete e a iluminação 

do «átrio», recriado, tal como o «salão», a «despensa» e a «cave»765.  

Estamos, deste modo, perante um cuidado trabalho de direção de arte, a cargo de 

Roberto de Araújo, com Silvino Vieira e Américo Leite Rosa como assistentes, tendo a 

Companhia dos Grandes Armazéns Alcobia fornecido o mobiliário766. Os cenários que 

reproduzem os Armazéns são minuciosamente concebidos, assegurando a necessária 

ilusão que supria a impossibilidade de filmar in situ, a qual se poderá ter devido a 

dificuldades técnicas, tais como a iluminação ou o espaço. A «montra pequena da Rua da 

Assunção», onde Chico tem a sua visão de Tatão no segmento 08 (PT04), é igualmente 

recriada em estúdio, sendo combinada, através da montagem com a respetiva rua, filmada 

através do vidro da montra. Note-se que nestes planos são ainda visíveis alguns 

estabelecimentos comerciais entretanto desaparecidos, como a casa Morgado dos Leitões.   

Mais convencionais são os interiores do teatro, da casa de hóspedes ou do palacete, 

embora com uma iluminação cuidada, sobretudo na casa de hóspedes, e igualmente ricos 

em objetos que conferem as necessárias qualidades visuais aos ambientes da ação. Alguns 

destes objetos tomam função de adereço, a partir do qual se constroem alguns gags 

visuais, tal é o caso da pele de urso do salão, que parece rugir animada pelo ressonar de 

Pinto, que dormia ocultado pelo biombo (PT05). Como veremos, será através da 

utilização dos espaços e de alguns adereços que o filme constrói a sua intrincada teia de 

ligações entre realidade e ficção.        

  

A fotografia, o movimento e a montagem 

 

 Ao analisarmos o trabalho de fotografia, da responsabilidade, uma vez mais, de 

João César de Sá, somos confrontados com uma câmara que parece anular-se enquanto 

dispositivo técnico de captação de imagem. O posicionamento da câmara relativamente à 

ação é direcionado para o reforço da economia da narrativa, tirando partido das 

                                            
764 A documentação consultada, certamente incompleta, é ambígua pois refere apenas «Rua do palacete» 
como a «Rua do Possolo».  
765 Veja-se: VII – Figura 53. 
766 Veja-se: Volume II – Apêndice 1 -  O Pai Tirano. 
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características dos locais de rodagem e dos cenários. Tal é o caso dos percursos para os 

empregos de Chico e Tatão, atravessando a Praça Luís de Camões, numa única 

panorâmica reveladora da sua tensa relação no segmento 11 (PT02), e a sua reprise no 

segmento 19 (PT06), com enquadramentos diferenciados. As características formais da 

fotografia nunca são evidenciadas e, embora as cenas de exteriores consigam transmitir 

as qualidades características da luz lisboeta, as imagens não se demoram em vistas da 

cidade, com raríssimas exceções como a panorâmica que enquadra a saída de Tatão da 

casa de hóspedes no segmento 11.  

 Este duplo distanciamento leva-nos a aproximar as características fotográficas do 

filme às das atualidades cinematográficas e do documentário, que constituíam parcela 

importante da atividade de César de Sá767. No segmento 06b, o plano da captação da 

Banda da Guarda Nacional Republica, subindo a Rua do Carmo, com câmara à mão e 

manifesta oscilação, embora, paradoxalmente, evidencie a presença da câmara, confere 

às imagens as qualidades de imediatismo próprias do filme documental, diluindo, desta 

forma, as fronteiras entre realidade e ficção768 (PT01). 

 Um elemento que é utilizado de forma expressiva por Lopes Ribeiro e César de 

Sá é a profundidade de campo, fazendo com que, em diversos planos, o espaço profílmico 

seja explorado em toda a sua profundidade. Em casos como o do segmento 05 (PT07), 

podemos ver a movimentação na Rua do Carmo do outro lado da montra, com Gracinha 

e Machado em primeiro plano. Igual efeito, mas já com um claro sentido narrativo, é 

percetível no plano final do confronto entre Chico e Artur, no segmento 13 (PT08), 

quando, ao ser mencionada a polícia, é visível um guarda a passar ao fundo769.   

 A relação entre os planos, evidenciada pela montagem final do filme, reforça a 

subserviência dos mesmos à ação, característica extensível à utilização dos movimentos 

de câmara. Panorâmicas e travellings são contidos e subordinados à descrição de 

movimento de elementos no espaço profílmico, não incorrendo, por norma, na tentação 

do deleite visual. Também a montagem é regida por uma economia admirável, suportando 

a construção de uma narrativa visual que nos raros momentos em que chama a atenção 

                                            
767 Cf. CINEPT – Cinema Português. César de Sá. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143692817/Jos%C3%A9+C%C3%A9sar+de+S%C3%A1  (Última 
consulta: 19.12.2016). 
768 Note-se que em ambos os planos, encontramos uma qualidade realista que aproxima o filme das 
experiências cinematográficas do pós-guerra.  
769 Cf. Granja, Paulo Jorge (2001). A cómedia à portuguesa ou a máquina de sonhos do Estado Novo. In 
Torgal, Luís Reis (coord.). O Cinema sob o olhar de Salazar. Lisboa: Círculo de Leitores – Temas e 
Debates, pp. 229-230.  

http://www.cinept.ubi.pt/pt/pessoa/2143692817/Jos%C3%A9+C%C3%A9sar+de+S%C3%A1
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para si o faz com o intuito de reforçar a ação. Tal é evidente na forma como, através da 

montagem, são articulados os espaços do palco e da plateia no teatro, os quais, ao longo 

do filme, são lugares fundamentais para o desenvolvimento do enredo. 

Afastadas de valores formais evidentes as componentes fotográfica e 

cinematográfica da imagem em movimento, o olhar do espectador é canalizado para a 

ação que decorre no ecrã. Graças a esta diminuição do papel da imagem em movimento 

enquanto meio na consciência do espectador, e tirando partido da experiência no 

documentário de César de Sá, António Lopes Ribeiro reforça a unidade da narrativa e a 

intensificação do enredo, aproximando-os do público, que é transportado para locais com 

os quais está familiarizado, captados através de imagens que não os transformam 

visualmente. 

É com recurso à montagem que se consolida a ilusão de que os diversos espaços 

de rodagem dos Armazéns, in situ e em estúdio, são um só. Este artifício, que como é 

sabido, constitui um dos aspetos basilares da linguagem do cinema, é explorado por Lopes 

Ribeiro graças à talentosa montagem de Vieira de Sousa770. O melhor exemplo é 

constituído pelo segmento 20, com a manhã anterior ao almoço e a famosa “partida” de 

Chico para ir ter com Tatão (PT08). 

Devemos, contudo, notar que logo a partir do segmento 05, com o recorrente beijo 

de Gracinha nas fotografias photomaton de Chico, estamos perante uma citação do meio, 

o qual, além do efeito narrativo e cómico desejado, que reforça as características de 

“ingénua” da personagem771, descontextualiza o objeto dos seus referentes dimensionais 

habituais, através do valor expressivo do plano de pormenor, e salienta os valores 

plásticos e linguísticos da imagem como se pode ver na Figura 65. Note-se que António 

Lopes Ribeiro já explorara a citação da fotografia, em semelhante alusão romântica 

malograda, em Gado Bravo (Figura 66).   

                                            
770 Que encontrámos já associado a Aldeia da Roupa Branca. 
771 Cf. Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 
191. Note-se que, a primeira fala de D. Cândida, no segmento 02, pode ser também como uma referência 
ao tipo teatral, quando, perante o desencanto da maturidade, diz a Chico: «Quem me dera os meus tempos 
de ingénua!». 
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Figura 65 – Fotograma digital extraído do segmento 05 do filme O Pai Tirano. 

 

Figura 66 – Fotograma digital extraído do filme Gado Bravo. 

 

Apresentação das personagens, espaços e tempos da ação 
 

Em O Pai Tirano, cada personagem ocupa um lugar num espaço da “realidade 

diegética”772 que se reflete no seu posicionamento relativo à “ficção diegética” que é a 

peça de teatro. Assim, na secção de sapataria, Santana e Chico têm uma relação 

                                            
772 Aquilo que é assumido como a vida real das personagens no enredo.  



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

250 
 

semelhante à que desempenham na peça, de pai e filho773, algo que é comentado no 

segmento 22 (PT09) quando Chico diz, «Salve-me, que o senhor é como se fosse meu 

pai!», ao que Santana responde, «Livra! Sou teu pai mas é na peça.». D. Cândida, caixeira 

da mesma secção, e mais velha que Chico, irmã de Santana na peça, completa o agregado 

familiar da secção.  

Seixas, Mordomo na peça, é empregado na secção de cristais, onde desempenha 

funções equiparáveis. Lopes, Cínico desajeitado e amigo da família na peça, é empregado 

na secção de brinquedos, onde é igualmente ineficaz na sua relação com os clientes. Por 

fim, na secção mais afastada das restantes, a luvaria, temos os elementos mais afastados 

da família na peça. Gracinha, a caixeira e a Ingénua, é quem perturba a dinâmica da 

família, enquanto Pinto, ponto da peça, é o responsável de secção e Machado, 

contrarregra, é porteiro. 

A construção em espelho dos mundos real e ficcional recorda a estratégia adotada 

pelos argumentistas de O Feiticeiro de Oz, que prefiguram as personagens do Espantalho, 

Homem de Lata e Leão Covarde nos três empregados da quinta da Tia Em, Hunk, Hickory 

e Zeke. Do mesmo modo, a Bruxa Má do Oeste é prefigurada por Miss Gulch, aparecendo 

o Professor Marvel como prefiguração do Feiticeiro. Reforça-se assim a articulação entre 

a realidade do Kansas e o mundo paralelo de Oz, funcionando este como ambiente 

psicológico construído com base numa realidade do quotidiano que é amplificada e 

fantasiada por Dorothy774.  

Note-se que, tal como observa José de Matos-Cruz, estamos perante o mundo das 

convenções teatrais, com a recorrência de personagens-tipo775, pelo que a identificação 

entre os espaços e os Grandelinhas é extensível à identificação dos Armazéns com o 

teatro. Das características arquitetónicas dos Armazéns tira partido o enredo, favorecendo 

as dinâmicas entre as personagens. Tal será determinante para que Artur possa pedir 

informações sobre a peça e Pinto e a Gracinha no segmento 28, mesmo depois de ter 

visitado Chico e Santana no segmento 13. O edifício chega a ser igualmente caracterizado 

pelas personagens, como no segmento 05 (PT07), em que Gracinha diz a Chico, que se 

                                            
773 Note-se que esta relação é semelhante à que ambos os atores representam em O Pátio das Cantigas, 
incluindo a inversão da mesma, quando Rufino, filho responsável de Narciso, pai perdido para a bebida, se 
apaixona por Maria da Graça e incorre também na bebida, enquanto Narciso se havia então reabilitado por 
influência de Rosa.  
774 Sobre este assunto veja-se: Fleming, Victor (realiz.). (1939). The Wizard of Oz. (2009). [Blu-Ray]. (s/l): 
Turner Entertainment. Note-se que, embora não de forma inédita, o mundo real é filmado a preto e branco, 
com viragem a sépia, como uma atualidade cinematográfica, e o mundo encantado de Oz, a fantasia, é 
filmado num glorioso sistema Technicolor de três cores. 
775 Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 191. 
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encontra na secção de luvaria, «Mas a Rua da Assunção é lá em baixo.». Os elementos de 

circulação, como galerias, escadarias ou elevadores, são igualmente utilizados, 

transpondo a sua função de articulação dos espaços para a tela, ao suportarem as relações 

de continuidade que articulam os diversos planos na montagem, bem como os efeitos 

cómicos. Também os movimentos característicos dos armazéns, em que clientes e 

funcionários se cruzam em diversas secções, é explorado, como na freguesa 

«característica», atendida por Chico no segmento 02 e que volta a ser atendida, desta vez 

por Gracinha, no segmento 05776.  

Fora dos Armazéns está o mundo do conflito entre teatro e cinema, tema central 

do filme777, a que Santana alude, em tom claramente depreciativo ao apresentar Tatão ao 

espectador no segmento 06a (PT01). Nesse sentido, as restantes personagens assumem 

atitudes claramente cinéfilas, como Tatão, as suas colegas, Artur e Amélia, a qual parece 

caracterizada como uma versão feminina de Chico, ou movimentam-se entre os dois 

meios, como D. Emília. Na relação com a peça, todos virão a ser espectadores quando 

Artur convida todos os hóspedes para assistirem ao desmascarar de Chico no segmento 

31a (PT10).  

No caso do teatro dos Grandelinhas, e tal como evidencia José de Matos-Cruz778, 

as dinâmicas de evolução das personagens do espaço correspondem às marcações teatrais. 

O pano de boca, descido acidentalmente no segmento 09 (PT11) separa Chico e Santana 

dos membros da companhia sentados na plateia, favorecendo as intrigas entre os dois 

grupos. Os espaços do palco, com as suas entradas e saídas, são percorridos por Santana 

enquanto este discute com Chico, transportando para o cinema as dinâmicas espaciais 

próprias do teatro. No momento em que se dá a reconciliação entre Chico e Santana, o 

pano sobe, e perante o espanto dos restantes colegas, que esperavam uma discussão, 

Chico e Santana estão abraçados. Apressando-se a inverter a situação, Santana repreende 

Chico de uma forma convencionada e teatral, introduzindo, deste modo, a ficção dentro 

da realidade diegética e adensando, dessa forma, o enredo numa estratégia que se constitui 

em leitmotiv de todo o filme e que é potenciada pelas referências que o contexto 

cenográfico lhe permite. Note-se que está aqui criada uma geografia do logro, que se 

desenvolve ao longo de todo o filme, permitindo que aquilo que acontece em palco, ou 

                                            
776 Note-se que esta cliente, não identificada, recorda personagens semelhantes de A Canção de Lisboa. 
777 Cf. Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 
191. 
778 Cf. Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 193 
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para o palco, seja uma ficção credível, transbordando para além deste e contaminando a 

“realidade”.  

O pano, atuando como «uma parede», tal como refere Santana no segmento 29b 

(PT10), separa, em teoria, a realidade que assiste, na plateia, à ficção que se desenvolve 

em palco. Ocultando da plateia os «maquinismos» (PT11) que suportam a ilusão, o pano 

descido oculta, por sua vez, as movimentações da plateia, pelo que o recurso ao orifício 

será utilizado em várias situações. Ainda neste segmento, será através de uma espreitadela 

que Chico percebe que Tatão está na plateia. Deste modo, é através do olhar que a 

realidade passa a entrar na ficção, numa inversão momentânea do sentido de 

contaminação que desenvolveremos em seguida. Note-se que, uma vez mais, tal tira 

partido da geografia do logro, estilhaçando-se a quarta parede através do olhar, que tanta 

importância tem na teorização da cinematografia779 e que parece suplantar a teorização 

do teatro no trocadilho de Chico: «Eu quero lá saber do Coquelin! Não olho eu pr’a ela 

mas olha ela pr’a mim.». 

Em função da peça desenvolvem-se as noções de tempo diegético e extradiegético, 

pois percebemos que este avança, para lá do que vemos, quando D. Emília, no segmento 

15a se refere às inúmeras saídas de Chico à noite, que sabemos serem para os ensaios. Já 

o tempo em que o filme se ambienta é-nos confirmado pelas referências ao cinema, para 

além dos dados provenientes da direção de arte e figurinos. Assim, no segmento 07, Tatão 

e as colegas discutem o filme Kitty Foyle780, realizado no ano anterior e que estaria na 

memória de grande parte do público, colocando a ação no tempo de estreia do filme. 

 

As referências diretas ao teatro e ao cinema  

 

 A referência a Kitty Foyle no segmento 07 constitui a primeira fala de Tatão e das 

suas colegas de trabalho. No filme, Ginger Rogers enfrenta um dilema amoroso que acaba 

na escolha do médico humilde (James Craig), o que merece a reprovação de Tatão, ao 

dizer, «Mas não casa com o milionário. Prefere um médico que não tem onde cair morto.». 

Embora Tatão não consiga identificar os atores, considera que o médico «tem cara de 

parvo», enquanto o milionário «é muito simpático». Em seguida, ladeando Tatão, quais 

                                            
779 Recorde-se o kino-olho de Vertov. 
780 Tìtulo original: Kitty Foyle. Realizado por Sam Wood e protagonizado por Ginger Rogers, Denis Morgan 
e James Craig. O filme estreara nos Estados Unidos da América em 1940. Veja-se: Volume II – Apêndice 
9.  
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personificações da sua consciência, ambas as colegas assumem papéis antagónicos. 

Noémia, que defende os bons sentimentos, acaba por desempenhar um papel menor no 

enredo, enquanto a sua colega, tomando o partido de Artur, procura ajudá-lo a conquistar 

Tatão. A situação reproduz a relação da personagem de Kitty com as suas companheiras 

de apartamento, transportando Tatão, também ao nível referencial, para o universo do 

cinema781.  

No segmento 06b (PT01), Tatão é apresentada através de um plano mudo, com o 

som da banda como música de fundo, ladeada pelas colegas da perfumaria, evidenciando-

se a sua figura glamorosa. No segmento seguinte, chega Artur, interpretado por Arthur 

Duarte, transportando com ele nova referência cinéfila, de longa data, familiar ao público 

e que, no triângulo amoroso, se opõe ao mundo do teatro representado por 

Chico/Ribeirinho, cuja carreira teatral era, à época, bem mais relevante que a 

cinematográfica. As referências ao cinema continuam na pensão de D. Emília, 

interpretada por Emília de Oliveira, que o público encontrara já em semelhante papel em 

A Revolução de Maio e Maria Papoila782.  

Por fim, Eliezer Kamenesky, que figurara no primeiro filme, reforçaria a 

associação. Note-se igualmente que a sua personagem, Ciriloff, é vegetariano, sendo 

Kamenesky um bem conhecido defensor do vegetarianismo e naturismo783, assumindo, 

deste modo, uma nova diluição de fronteiras entre realidade e ficção. Outras referências 

estão também presentes nos diálogos, quando Amélia, questionada sobre se prefere o 

cinema ou o teatro, no segmento 15a, diz preferir «o Don Ameche», ator extremamente 

popular nas décadas de trinta e quarenta.  

No segmento 33c (PT12), a sequência de planos da chamada telefónica recorda 

planos semelhantes de Lisboa, Cronica Anedótica (LC04) e prepara um outro gag de O 

Pátio das Cantigas (OPC04). Uma outra referência é feita por Santana, quando este diz, 

no segmento 13, «Tatões há muitas, e tu pertences à tua arte», apropriando-se da sua 

própria fala em A Canção de Lisboa784, por oposição ao teatro785. Como veremos, a 

                                            
781 Note-se que alguns dos figurinos de Tatão recordam o popular Kitty Foyle Dress popularizado pelo 
filme.  
782 Veja-se: Volume II – Apêndice 1. 
783 Sobre este assunto veja-se: Associação Vegetariana Portuguesa. (3.31.2013). Vegetarianos há mais de 
um século. Disponível em: http://www.avp.org.pt/notiacutecias/vegetarianos-h-mais-de-um-sculo (Última 
consulta: 19.12.2016). 
784 «Chapéus há muitos!», no segmento 15. Veja-se: Volume II – Apêndice 3. 
785 Sobre este assunto veja-se também o que José Matos Cruz diz a propósito da «cumplicidade fílmica» 
presente no filme em: Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca 
Portuguesa, p. 193. 

http://www.avp.org.pt/notiacutecias/vegetarianos-h-mais-de-um-sculo
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ligação com o filme de Cottinelli Telmo destaca-se, estando presente nos diálogos, 

conceção das cenas e mesmo nas personagens, caso de Tereza Gomes, que de Tia de 

Vasco passa a Prima, recordando-se a cena do desmaio junto à Estação do Rossio, na sua 

apresentação no segmento 23786. 

Do mesmo modo, e como já refere José de Matos-Cruz, também a linguagem dos 

cinéfilos é reveladora dos conceitos importados de Hollywood e que norteiam os seus 

horizontes, como se pode ver no segmento 07, dizendo-se que «O Chico não tem sex-

appeal», por contraste com Artur787. 

Com os Grandelinhas estamos perante o grande reduto de atores claramente 

associado aos palcos, sobretudo ao “teatro de revista”, mas que o público se habituara a 

ver também na tela. Note-se, porém, que estes experimentados atores se encontram 

«colocados perante a contingência de uma dupla caracterização, devido à caricatura como 

amadores»788.  

Por oposição às referências ao cinema, as referências ao teatro reportam ao 

passado, tal como se evidencia no segmento 06a quando Santana diz, «trocam o grande 

Talma por um Clark Gable qualquer». Uma outra referência a François-Joseph Talma 

(1763 – 1826) é feita no segmento 13, bem como a um outro nome do teatro francês, 

Benoît-Constant Coquelin (1841-1909), referido por Santana como «o nosso  colega 

Coquelin».  

Corolário da dupla referência é o passeio na “rua dos cartazes”, na volta do 

palacete, no segmento 26 (PT03). Aqui será levada às últimas consequências, em jeito de 

mise en abyme, a relação entre a palavra falada e a imagem, que, como veremos, é um 

dos leitmotivs do filme, servindo os cartazes para comentário visual do diálogo entre 

Chico e Tatão789. A partir dos planos inseridos na montagem final (VII – Figura 56) e de 

uma fotografia de produção (VII – Figura 57) é possível acompanhar o percurso em 

pormenor.  

À esquerda, no início da cena, encontramos dois cartazes no mesmo alinhamento 

vertical. Em cima, em cartaz ilustrado, anunciam-se os perfumes “L.T. Piver”, de Paris, 

                                            
786 No segmento 07. Veja-se: Volume II – Apêndice 3.  
787 Sobre este assunto veja-se: Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: 
Cinemateca Portuguesa, p. 191. 
788 Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 195. 
789 Cf. Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 
195. 
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com duas das mais conhecidas fragâncias: “Rêve d’or” e “Pompeia”790, em baixo, e em 

contraste, um modesto cartaz anuncia os saldos de fim de estação do “Grandella”. À 

direita dos duplos visuais das personagens o cartaz que serve de comentário visual ao 

tema do diálogo com o “Limpa Metaes” da marca “Coração”, que aqui adquire a dupla 

valência de palavra e imagem, através do coração perfurado pela seta. 

Com o desenvolver do diálogo, e separados dos restantes, sucedem-se os cartazes 

que verdadeiramente comentam as falas. O primeiro é o da produção de Amor de Perdição 

com Alves da Cunha791, levado à cena nesse ano no Teatro da Trindade, denotando-se a 

atualidade da referência e a possível familiaridade com o público. O cartaz é convocado 

pela fala de Chico, «Este amor é um drama!», a que Tatão responde, «É um amor dos 

antigos.», insinuando, em seguida, a tipificação da persona de Chico junto de seu pai, no 

palacete, como «um daqueles meninos piegas que só aparecem no teatro!».  

Quando Tatão diz que «Os dramas já passaram de moda», e apela a Chico para 

que seja «um rapaz de hoje», o que implicava gostar de cinema, a marcha recomeça e 

para junto de um outro cartaz que ilustra que os tempos mudaram também para as 

raparigas. Serve agora de comentário visual, particularmente direto, um cartaz de cinema, 

anunciando o filme Raparigas de Hoje792, no Cinema Paris, uma sala de reposição793. 

Chico demonstra a sua nostalgia por um passado que idealiza como preferível ao presente, 

o que merece o comentário de «bota-de-elástico» por parte de Tatão. A marcha continua 

para o cartaz da opereta Lisboa 1900794, estreada nesse mesmo ano no Teatro Variedades. 

Este novo cartaz, no qual o casal se demora, tem a particularidade de servir, novamente, 

de duplo comentário visual, através da imagem do casal que serve de ilustração à opereta, 

salientando o contraste com as figuras de Tatão e Chico. Por fim, e perante o espanto de 

                                            
790 Sobre a marca veja-se: Parfums L.T. Piver. Paris. Our history… Disponível em: 
http://www.piver.com/en/our-history (Última consulta: 19.12.2016). 
791 A peça de D. João da Câmara, a partir do romance de Camilo, foi levada à cena no Teatro da Trindade 
em 1941. Cf. Ramos, Jorge Leitão (2012). Dicionário do Cinema Português. 1895-1961. Lisboa: Caminho, 
p. 123. 
792 Trata-se do filme City Girl  (1938) realizado por Alfred L. Werker que no cartaz aparece erroneamente 
designado como Alfred Warner. O elenco principal, tal como anunciado no cartaz, era constituído por 
Phyllis Brooks, Ricardo Cortez e Robert Wilcox. Volume II – Apêndice 9. 
793 Cf. Sá, Sérgio M. L. C. B. (2013). Triunfos e Contradições da Vontade. Para uma Releitura de Lopes 
Ribeiro e Leitão de Barros no Contexto do Cinema de Propaganda. Tese de Doutoramento em Estudos 
Artísticos – Estudos do Cinema e Audiovisual. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível 
em: http://hdl.handle.net/10451/9191.  (Última consulta: 19.12.2016), p. 379.  
794 Cf. Ramos, Jorge Leitão (2012). Dicionário do Cinema Português. 1895-1961. Lisboa: Caminho, p. 28. 

http://www.piver.com/en/our-history
http://hdl.handle.net/10451/9191
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Chico, o comentário visual é o cartaz do filme Vão Lá Perceber as Mulheres795, exibido 

no Cinema Lys, uma outra sala de reposições.  

As imagens estão perfeitamente articuladas com a “história de amor” do filme, 

funcionando em jeito de sinopse, apresentando os dois vendedores, através de anúncios 

relativos ao seu local de trabalho e que insinuam o seu posicionamento na relação, 

seguindo-se uma paixão igualmente publicitada pelo universo dos produtos de consumo, 

para se apresentar uma discussão entre duas conceções da vida que têm por base e são 

orientadas as referências cinematográficas, no caso de Tatão, e as referências ao teatro, 

no caso de Chico. 

Note-se ainda que no cartaz da opereta Paris 1900 é visível o nome de António 

Silva e de Ribeirinho, que, sob o nome de Francisco Ribeiro, era um dos autores do texto, 

tal como era um dos autores do argumento do filme796. Nesse sentido, e para lá das 

familiaridades do público com os espetáculos anunciados, encontramos numa mesma 

imagem a tripla aparição de Ribeirinho: como a personagem do filme, como ator e como 

dramaturgo na opereta. O percurso culmina, deste modo, nos domínios da metaficção, 

constituindo uma intrincada teia de referências que se imiscuem na tessitura da narrativa.  

Esta estratégia, que está, como vemos, subjacente a todo o filme, é aqui também 

inovadora pelo diálogo intermedial conseguido a vários níveis, entre textos, falados e 

escritos, entre imagens, as ilustrações e as personagens, e entre os elementos do espaço 

profílmico e o diálogo da banda sonora. Embora o cartaz tivesse tido um papel de 

destaque em filmes como The Informer realizado por John Ford797, e estivesse presente 

com clara intenção plástica em O Anjo Azul798, a sua utilização com aparente consciência 

das plenas potencialidades de significação antecipa algumas estratégias de filmes do 

cinema do pós-guerra, nomeadamente da Nouvelle Vague799. Do mesmo modo, a 

utilização do texto escrito como comentário visual recorda igualmente os valores 

expressivo e plástico do texto escrito nos filmes das vanguardas alemãs e soviéticas, que 

                                            
795 Título original do filme The Road to Reno de S. Sylvan Simon (realiz.), 1938, protagonizado por Hope 
Hampton, Randolph Scott e Glenda Farrell. Veja-se: Volume II – Apêndice 9.  
796 Veja-se: Volume II – Apêndice 1. 
797 Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
798 Note-se que Lopes Ribeiro fizera já uma referência à utilização do cartaz em O Anjo Azul no filme Gado 
Bravo (VII – Figura 58). Do mesmo modo, a transformação da corista a partir do cartaz viria a ser retomada 
por Lopes Ribeiro em A Vizinha do Lado (1945). Sobre o filme veja-se: CINEPT – Cinema Português. A 
Vizinha do Lado. Disponível em: http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/3313/A+Vizinha+do+Lado (Última 
consulta: 19.12.2016). 
799 Veja-se, a este respeito: António, Lauro (s/d). A Canção de Lisboa e a Comédia Portuguesa. Lisboa: 
Secretaria de Estado da Reforma Educativa. A análise que desenvolvemos permite demonstrar que a teia 
de significações que o filme constrói é muito mais complexa que a função de comentário do diálogo. 

http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/3313/A+Vizinha+do+Lado
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António Lopes Ribeiro bem conhecia. Derivado das próprias limitações do cinema mudo, 

a utilização é recorrente não só no desenho dos cartões de entretítulos mas também com 

recurso à sobreposição em filmes como O Gabinete do Doutor Caligari800 (1920), 

realizado por Robert Wiene (VII – Figura 59).  

A utilização e valorização dos cartazes publicitários, que não são utilizados aqui 

como meros elementos cénicos801, reforça as camadas de significação das referências ao 

cinema e ao teatro através de uma construção que tira pleno partido das diversas 

componentes da imagem em movimento. Tal permite igualmente consolidar a relação do 

público com as personagens, que com ele se posicionam criticamente à cultura de massas 

e às ficções, comungando com o público numa aparente consciência daquilo que os separa 

daquelas.  

Nesse sentido, em O Pai Tirano, um certo pendor referencial e autorreferencial 

que temos vindo a encontrar no cinema português destas décadas, é explorado com 

renovada e consciente profundidade como valor estruturante da construção das imagens 

e da narrativa.       

 

A peça dentro do filme e a metaficção  

 

 Não podemos esquecer que o título do filme é, antes de mais, o título da peça O 

Pai Tirano, Ou o Último dos Almeidas, e que todo o enredo gira à volta da mesma, tendo 

sido valorizada por diversos autores como o elemento central do filme802. Depois do título 

do filme, que é o da peça, a primeira alusão àquela e ao Grupo Dramático é feita logo no 

início do filme, no segmento 02, permitindo, a partir daí, a contaminação pela ficção em 

geral, e pela própria peça, em particular, da “vida real” das personagens. A primeira é 

com Lopes, no segmento 03, seguido por Seixas no segmento 04, que ensaia, sem nós o 

percebermos, uma das falas do Mordomo em pleno espaço da loja (PT07). 

 No segmento 09 (PT11) assistimos ao primeiro ensaio, no qual são apresentadas 

as notórias inaptidões do contrarregra Machado e no qual são reveladas, em aparte, as 

premissas para o desenvolvimento da ação com a mudança de Chico para a casa de 

hóspedes. Não mais deixará o teatro de comentar e antecipar a realidade das personagens 

                                            
800 Título original: Das Cabinet des Dr. Caligari. Veja-se: Volume II – Apêndice 9. 
801 Sobre a utilização de cartazes e de publicidade no cinema veja-se: Estrela, Rui (2004). A Publicidade no 
Estado Novo 1932-1959.Vol. 1.Coleção Comunicando. Lisboa: Simplesmente Comunicando. 
802 Cf. Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 
191. Luís de Pina apresenta uma reconstituição do texto da peça nesta obra. 



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

258 
 

e é através de uma citação da peça Leonor Teles de Marcelino Mesquita803, e com uma 

notória quebra da “quarta parede” cinematográfica, que Santana comenta as desventuras 

de Chico no segmento 13. 

 Ao longo do segmento 14 (PT13) são consolidadas as características do Grupo 

Dramático e da própria peça, com um «Mestre Santana» pretensioso e pouco dominador 

das referências culturais a que constantemente apela, apoiado num bordão de linguagem 

que transporta com ele, de ambiente para ambiente, a persona do encenador: «Isto é 

fundamental!». A peça é uma deliciosa paródia, recheada de lugares comuns, de um teatro 

académico, pesado e distanciado, no tempo histórico e na complexidade da linguagem 

serôdia, de qualquer modernidade.  

A superabundância da retórica e da convenção afastam igualmente a peça de 

qualquer pretensão de naturalidade, imperando a gravidade e a moralidade tipificada. 

Com as dificuldades inerentes a tal construção lidam os membros do Grupo Dramático, 

que se esforçam por interpretar as indicações cénicas e as próprias falas. Para tal 

contribuem um Ponto permanentemente adormecido e um Contrarregra preguiçoso cuja 

desastrosa prestação com os adereços se anuncia ao Grupo e ao espectador: «Atenção ao 

telefone.» (PT13). 

 O terceiro ensaio decorre no segmento 15b (PT14) e permite-nos conhecer um 

pouco melhor as falas, preparando a sucessão de intromissões da peça no quotidiano dos 

Armazéns ao longo do segmento 16 (PT15), resultado da tensão crescente com a 

proximidade da récita. Do mesmo modo, é também no gag da “badalada da uma hora”804, 

no segmento 15b, que se alude a uma estratégia futura de avanço do enredo: a ocultação 

do contexto permite a distorção da realidade e originará a tomada por verdade das falas 

da peça. Tal refletir-se-á no segmento 17, com o escutar do ensaio de Chico e Santana, 

convencendo Tatão que aquele é milionário, e com o logro do palacete no segmento 25. 

 A mistura clara da ficção na realidade diegética, culminando nas consequências 

da manutenção da mentira por Chico no segmento 21, ocorre sensivelmente a meio do 

filme, demonstrando um claro equilíbrio estrutural que, uma vez mais, existe em função 

da peça. A importância da influência da peça na realidade é claramente referida pelas 

                                            
803 A peça estreou no Teatro D. Maria II em 1889.  
804 Sobre este segmento veja-se: Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: 
Cinemateca Portuguesa, p. 193. Note-se que, segundo depoimento de Barroso Lopes no documentário O 
Carro da Estrela, o gag foi introduzido após ter sido inicialmente resultado de um acaso. Veja-se: Rutler, 
Monique. (1989). O Carro da Estrela. (2005). [DVD]. Lisboa: Zon Lusomundo. 
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personagens no segmento 22, quando Chico diz, «Foi a peça que arranjou este sarilho», 

respondendo Santana, «É talvez a peça que te vai salvar.».   

 Com o drama da peça e o drama da vida claramente assimilados no logro do 

palacete, assistimos a uma rápida preparação das condições de representação. As 

referências ao universo do teatro são uma constante, com a caracterização das 

personagens sem batom e mantendo-se a sala com luzes baixas de modo a colmatar a 

curta distância do espectador-Tatão (PT05). Poses estáticas, em jeito de forçado quadro 

teatral, apartes e deixas completamente despropositados parecem reforçar a 

implausibilidade do logro, culminando no gag em que Seixas “acende” o lustre elétrico. 

É Tatão quem, sem se aperceber realmente do que acontece805, melhor qualifica a 

situação: «Tudo isto é tão esquisito!». A representação foi, em grande medida, um 

excelente e bem-humorado comentário às convenções da linguagem teatral que pareceu 

contagiar o próprio palacete, denunciando-o como um cenário artificial. 

 Chegados a um ponto de não-retorno, os Grandelinhas avançam para a récita que 

funcionará como uma nova inversão da relação entre a realidade e a ficção que se inicia 

no segmento 29a (PT10). Constatando que Tatão está na plateia, trocam-se os papéis 

respetivos de pai e filho, bem como os figurinos de drama histórico por indumentárias 

modernas. A valorização dos respetivos elementos cenográficos, e consequentes 

significações, são amplificadas pelas cenas de camarim em que o conjunto de 

experimentados atores parece, uma vez mais, diluir as fronteiras entre realidade e ficção 

ao representarem situações que, em todo o caso, seriam informadas pela sua própria 

experiência. 

 No segmento 30, a récita alterada sofre as consequências dos ciúmes de Gracinha, 

esclarecida por D. Cândida quanto à natureza dos afetos de Chico. A inversão da relação 

entre realidade e ficção está agora completa, e os problemas daquela invadem a peça, 

misturando-se falas e desfazendo-se personagens. Os cenários, filmados de perto, 

prestam-se como metáforas da desconstrução da ficção ao abanarem violentamente. Com 

o Ponto perdido e o Contrarregra em cena, nada resta da quarta parede a que Santana 

aludira no segmento 29a.  

O público, que nada entende, agarra-se ao realismo da representação e à 

complexidade do texto para qualificar a peça. Assim, uma das senhoras da assistência806 

                                            
805 Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 191. 
806 Interpretada por Sofia Santos, que em A Canção de Lisboa era uma das Tias de Vasco. Veja-se: Volume 
II – Apêndice 1 – A Canção de Lisboa; O Pai Tirano. 
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diz para a outra, «Que peça tão interessante!», e D. Emília, repreendendo a simplicidade 

de Laura diz, «Ignorante. Isto é teatro! E do bom!». Procurando salvar a situação, Santana 

e Chico declamam as graves passagens de Leonor Teles em claro contraste com a 

coloquialidade e impetuosidade das falas anteriores. 

Tendo sido Chico desmascarado por Artur e Tatão, a peça volta à primeira forma 

para o segundo ato, depois de Santana apaziguar Gracinha prometendo-lhe casamento. 

Dá-se nova inversão e, ao longo dos segmentos 33a a 33d (PT16), compreendendo o 

segundo ato, a ficção volta a contaminar a realidade diegética. Prepara-se um duplo 

desenlace no filme, paralelo ao desenlace da peça. Por um lado, Tatão, cujos sentimentos 

parecem ter sido igualmente invertidos, ouve as falas de Chico como a voz dos seus 

próprios pensamentos, por outro lado, é colocado em cena o telefone verdadeiro, gag que 

vinha a ser preparado nos segmentos anteriores e que culmina com um alarme ficcional 

através de uma chamada verdadeira no segmento 33d (PT12).  

Nos bastidores, bombeiros e polícia constatam o falso alarme, uma vez mais 

motivado pela peça, o que é confirmado por Santana, «Então você, seu cavalo, vai pôr 

em cena o telefone verdadeiro?», terminando a situação na detenção de toda a companhia 

e demais público. 

A detenção reporta, novamente, para o matricial A Canção de Lisboa, 

confirmando-se que, tal como acontecia no filme de 1933, o logro se havia conseguido 

através de uma “cegada” (ACL11) que, no filme de 1941, deixava de ser uma cena para 

ser a base principal do enredo. No cortejo, Santana, de braço dado com Gracinha, parece 

ainda aludir à marcha aux flambeau do filme anterior, em que se “governara” com outra 

rapariga (ACL17). 

Como vimos, a peça é a base de toda a narrativa, dado que tudo o que vemos existe 

em função dela. O seu enredo, com todos os artificialismos e lugares comuns que lhe 

reconhecemos, não se afasta muito, e paradoxalmente, daqueles que estiveram presentes 

em algumas adaptações da Invicta ou que serviriam de base a filmes futuros, como O 

Costa do Castelo807, deixando latente uma autocrítica involuntária a um cinema que, 

como se percebe, gosta de se ver ao espelho. Ironicamente, a peça nunca é representada 

                                            
807 Também adaptado de uma peça de teatro. Cf. Ribeiro, Carla Patrícia Silva (2010). O “Alquimista de 
Sínteses”: António Ferro e o Cinema Português. Dissertação de Mestrado em História Contemporânea. 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponível em: https://repositorio-
aberto.up.pt/bitstream/10216/55466/2/tesemestcarlaribeiro000125091.pdf  (Última consulta: 18.12.2016), 
p. 26. 

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/55466/2/tesemestcarlaribeiro000125091.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/55466/2/tesemestcarlaribeiro000125091.pdf
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na totalidade, sendo apenas reconstituível a partir de fragmentos808, o que introduz uma 

disrupção característica das vanguardas, ao tornar o assunto em pretexto, à semelhança 

da parada de circo que nunca chega a entrar na cidade em Parade de Jean Cocteau.  

Uma análise aprofundada da forma como a peça se imiscui no quotidiano das 

personagens revela igualmente um cuidadoso crescendo em todo o processo 

metaficcional e autorreferencial, o que permite ainda uma inversão momentânea do 

sentido da contaminação ficção  realidade, a qual tem reflexo em todas as componentes 

da imagem em movimento.  

 

O papel da direção de arte na construção do universo visual metaficcional e 

autorreferencial  

 

 O percurso pela «rua dos cartazes» permitiu perceber a rentabilização do valor 

narrativo dos adereços e da caracterização dos espaços profílmicos concebidos pela 

direção de arte. Além de permitirem a identificação entre espaços e personagens, os 

cenários suportam igualmente a complexa rede de referências ao teatro e ao cinema. 

  No segmento 09 (PT11), a ação decorre em palco, na plateia e nos bastidores, 

pelo que temos oportunidade de nos aproximarmos dos elementos cenográficos, 

revelando-se a artificialidade da pintura ilusionista e o valor da convenção assimilado 

pelo público do teatro, e do próprio cinema, apenas conseguidos pelo distanciado ponto 

de vista, como já atrás foi aludido.  

Em contrapartida, é criado um universo visual convincente, que alude a um 

percurso anterior da companhia, como é evidente nas costas do pano de boca, onde se 

encontram, entre outros desenhos, um esquisso de um figurino e uma caricatura de Mestre 

Santana com um balão de fala com o seu bordão: «Isto é fundamental!». No mesmo pano, 

algumas das frases permitem completar este universo, com «Viva o Mestre Santana!», 

próximo da caricatura, «A Ceia dos cardiais 3/4/37»809, próximo do desenho, e «Aqui jaz 

o Ponto.», com seta apontando para o respetivo fosso (VII – Figura 60).  

 Embora as funções do pano como barreira visual e física sejam exacerbadas, a 

câmara atua como confidente, transportando o público para os bastidores e para o 

universo íntimo daqueles que no palco representam. A caracterização cuidada dos 

                                            
808 Veja-se a reconstituição por Luís de Pina em: Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes 
Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa.  
809 Referência à peça de 1902, de Júlio Dantas, que conhecera nesse ano uma nova edição. 
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camarins, com diversas fotografias e desenhos de atores, e da artificialidade dos figurinos, 

ricos em elementos que existem sumariamente e em exclusiva relação com aquilo que o 

público vê, são evidentes da vontade de criar um universo visual rico e pitoresco, 

comentário metaficcional e autorreferencial, à semelhança do que encontramos em filmes 

que exploram os bastidores do espetáculo como o já referido O Anjo Azul.  

Contudo, no segmento 14 (PT13), o discurso autorreferencial e metaficcional 

aprofunda-se com a discussão da preparação da sala, permitindo ao público acompanhar 

o processo mental de interpretação dos ambientes descritos no texto e consequente 

resultado visual nos elementos escolhidos, processo que é em todo semelhante ao do 

trabalho de direção de arte no cinema. Assim, com a sala preparada nos restantes 

segmentos, encontramos os referidos «quadros a óleo pesados e soturnos», de um pendor 

expressionista quase caricatural, que são escolhidos pela equipa de direção de arte do 

filme como adereços cénicos do Grupo Dramático. O telefone do teatro, utilizado por 

Machado na peça, é paradigmático desta dupla significação do adereço e da sua 

importância na construção do discurso autorreferencial e metaficcional. Numa tripartição 

da sua identidade, o adereço do filme, «o telefone verdadeiro», utilizado por Lopes no 

segmento 29b (PT12), é transformado em adereço da peça pela sua colocação em cena, 

precipitando, como vimos, a derradeira fusão da realidade e da ficção, contaminando 

agora companhia, público e as forças da autoridade.  

Suportando os inúmeros gags e comentários visuais, os adereços aludem, por 

vezes, à ilusão e duplicidade subjacente ao enredo, denotando-se a quantidade de 

filmagens que, através de espelhos, permitem ver o rosto das personagens ou as suas 

ações. Será igualmente através do trabalho de direção de arte, auxiliado pela fotografia, 

que são construídas outras referências ao filme A Canção de Lisboa com a caracterização 

de Sofia Santos, uma das Tias de Trás-Os-Montes de Vasco Leitão, como uma das 

senhoras da assistência, na plateia do teatro. A semelhança é bastante evidente quando 

comparados os planos das cenas na Academia e do Teatro, nos filmes de 1933 e 1941, 

respetivamente (Figuras 68 e 67).  
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 Contudo, a mais direta citação do filme de Cottinelli Telmo está a cargo do 

aparecimento de António Silva em O Pai Tirano. Embora se refira que o filme perde 

apenas por não contar com o ator que figuraria em O Pátio das Cantigas810, um dos 

quadros na parede do palco é o retrato de Caetano, presidente da Academia Recreativa do 

Doutor Barbosa Girão, adereço proveniente de A Canção de Lisboa (ACL14). O 

reaproveitamento deste e de outro retrato de um membro não identificado da Academia 

constitui uma clara citação do filme anterior, contrastando com os restantes quadros do 

palco811, sendo bem evidenciado num dos planos do segmento 29b (PT10), como 

podemos ver na Figura 69. 

 

Figura 69 – Fotograma digital extraído do segmento 29b do filme O Pai Tirano. 

                                            
810 Cf. Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 
189. 
811 Nas paredes da sala de espetáculos encontramos quadros semelhantes, embora não seja claro que possam 
ter vindo do filme de 1933.  

Figura 68 – Fotograma digital extraído do 
segmento 17a do filme A Canção de Lisboa. 

Figura 68 – Fotograma digital extraído do 
segmento 33b de O Pai Tirano. 
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 Note-se que, na fala desse plano, Santana refere que ainda está em boa idade para 

fazer de filho, demorando-se a câmara sobre o retrato, tirando partido da profundidade de 

campo, numa possível alusão aos diálogos com Caetano: «Vem a meus braços, meu 

filho!». Do mesmo modo, também Caetano assumira no filme de 1933 o papel de um 

“amador dramático”812 que ensaiava uma outra “amadora”, sendo ambos, tal como os 

“amadores” deste filme, atores profissionais do palco.  

 Este universo visual rico e complexo em que todos os elementos têm uma 

importância muito grande na elaboração da teia de significações propiciada pela narrativa 

e que constitui o cerne do filme, recorda, uma vez mais, o cinema de vanguarda alemão. 

Com a sua construção de ambientes visuais que procuram traduzir os ambientes 

psicológicos das personagens, O Pai Tirano parece aproximar-se, em particular do 

kammerspielfilm. Embora não tão contido no número de elementos como os “filmes de 

câmara” alemães, o valor narrativo daqueles é equiparável, como o é igualmente a 

capacidade que o cenário tem de, na unidade do espaço e do tempo, atuar como uma 

personagem dialogante com as que os atores nele interpretam e com o próprio público.  

 

O papel da linguagem do cinema e a sua citação 

 

 Para o delicado tratamento e valorização dos espaços contribui o trabalho da 

câmara, a qual, como vimos, não chama a atenção para a sua presença. A cumplicidade 

da câmara é utilizada de forma paradigmática no gag da badalada da uma hora no 

segmento 15b (PT14). Omnisciente do predicamento de Lopes, ao ver aquilo que as 

personagens não conseguem, o público antecipa o desfecho quando Santana assume o 

lugar daquele. Com admirável economia, a planificação omite a terceira pancada, 

perfeitamente subtendida, colocando agora o público do ponto de vista das personagens, 

articulando o resultado daquela através da montagem de um plano de Santana já atingido. 

No segmento 09, como referido, são preparados os primeiros apartes, com a queda 

do pano e a intriga entre Santana e Chico, fisicamente afastados de outras personagens. 

Contudo, no segmento 15b, com várias pessoas em palco, estes apartes já tiram partido 

da convenção cinematográfica de que, quando isoladas pelo enquadramento de outros 

elementos, as personagens visíveis estão, para o público, em aparte. Já no segmento 30 

(PT10), no tumultuoso primeiro ato, os apartes da convenção teatral misturam-se com os 

                                            
812 No segmento 09, Caetano diz a Vasco: «Eu já fui amador no Clube Simões Carneiro!». 
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cinematográficos numa clara contaminação de linguagens, graças à multiplicidade de 

enquadramentos.  

A escala dos planos tira igualmente partido da contextualização dos elementos 

cenográficos. Assim, no primeiro ato, no segmento 30, a peça é filmada do ponto de vista 

do público, mantendo-se sempre visível, com exceção dos apartes, algum elemento da 

sala de espetáculos. Voltando a peça à forma original, no segmento 33a (PT16), e após 

contextualizar a sala com Tatão no público, a câmara aproxima-se, entrando em pleno no 

espaço do palco e transformando-se em plano subjetivo de um público idealizado, bem 

como em expressão visual dos pensamentos de Tatão. Interrompida pelas palmas de Prata, 

e consciente da presença do público, a câmara recua no segmento 33b, deixando ver 

novamente a sala. Volta a aproximar-se no clímax da peça, quando Vasconcelos pretende 

incendiar a casa e Seixas pega no telefone, preparando a fusão da ficção com a realidade, 

e acompanhando a qualidade da representação caricaturada dos amadores. 

O trabalho de montagem, que referimos ser desprovido de formalismos, assegura 

a correta articulação de planos e a construção da narrativa. Exemplar para a sustentação 

dos gags visuais é a sua utilização nos segmentos 11 e 12 (PT02), passando do registo 

mudo com música de fundo, tirando pleno partido da mímica e dos elementos visuais, 

para a decomposição do diálogo ao longo de planos encadeados, diferenciados no espaço 

e aproximados no tempo, que se comentam entre si. A construção de cenas a partir da 

mesma estrutura, sob contextos diferenciados permitindo um comentário mútuo, é 

igualmente utilizada, caso dos dois pequenos-almoços e percursos para o trabalho, nos 

segmentos 10 e 11, e nos segmentos 18 e 19. 

A sonoplastia é igualmente cuidada, permitindo tirar partido da rodagem in situ, e 

transportando, em muitos casos, os sons da rua para o interior. Este efeito, que recorda a 

captação sonora de A Canção de Lisboa, confere particular realismo a algumas cenas e 

presta-se a comentário sonoplástico. Contudo, ao contrário do que acontecia no filme de 

1933, os comentários musicais são, geralmente, extradiagéticos. 

Será a citação da linguagem do cinema mudo que ocupará a componente mais 

expressiva da imagem em movimento no filme de António Lopes Ribeiro. A apresentação 

de Tatão, no segmento 06b (PT01), é, como vimos, tecnicamente muda, sendo utilizada 

a música, diegética, do plano da banda. O primeiro percurso para o trabalho, no segmento 

11, é a primeira sequência que tira pleno partido da linguagem do cinema mudo (PT02). 

Com música de fundo, extradiegética, a cena assenta na expressividade e mímica de 

Leonor Maia e Francisco Ribeiro. A câmara, confidente de Chico, insinua que este seguiu 
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Tatão a uma distância segura, tirando partido da topografia da Praça Luís de Camões, 

exacerbando o tema do subterfúgio. Sentindo-se observada junto do Café do Chiado, 

Tatão fita Chico e abana a mala recordando a ameaça que lhe fez, sinal amplificado pelas 

malas da montra junto a este, do outro lado da Rua Garrett.  

Lança-se, com esta sequência, o mote para uma complexa e bem conseguida 

sequência de imagens encadeadas a que uma hábil planificação e económica montagem 

souberam dar expressão nos segmentos 19 e 20 (PT06 e PT08). Replicando-se os planos 

do percurso para o trabalho, já pelo mesmo caminho, no segmento 19, a sequência 

mantém-se muda, com música de fundo extradiegética, interrompida, brevemente, no 

cumprimento de despedida de ambos, sendo retomada ao longo do segmento seguinte. 

Aqui, tirando ainda mais partido da aceleração e da montagem paralela, Chico e Tatão 

sonham, respetivamente, com o seu futuro, enquanto esperam o almoço.  

Enquanto Chico passa por “aparelhos de ondas curtas e médias” a narrativa presta-

se à introdução de uma cacofónica música diegética, com recurso aos aparelhos ativados 

pela sua passagem e que ilustram, na sua música, o seu estado de espírito. Continuando o 

seu percurso pelo Armazém, Chico perturba tudo à sua passagem, e temos oportunidade 

de ouvir um dos raros efeitos sonoros onomatopaicos do cinema português desta época, 

com o som do escorregar pelo corrimão813. Tatão, na perfumaria, perturba as colegas e 

coloca, à socapa, o perfume “Noite de Noivado”, com respetivo comentário musical da 

marcha nupcial de Felix Mendelssohn, a qual é retomada quando Chico coloca um par de 

sapatos de homem junto do respetivo par da senhora.  

Os planos da parede dos relógios, ocasião de alusão publicitária à empresa “A Boa 

Reguladora”814, pontuam a sequência e marcam a passagem do tempo, encaminhando a 

cena para o clímax que a música vinha preparando. Com o meio-dia, inicia-se a corrida 

em direção à porta, prefigurada pela corrida após o pequeno-almoço, na casa de hóspedes, 

no segmento 18. Assim, na secção de brinquedos, um menino dispara uma pistola que, 

coincidindo com a hora marcada pelo relógio, faz arrancar o corredor, previamente 

preparado. Este percorre as galerias dos Armazéns, sob o olhar atónito do menino e de 

Lopes, dos demais fregueses e empregados, e sob o olhar reprovador de Santana.  

                                            
813 O único som onomatopaico que conseguimos identificar, para além deste e de efeitos de dobragem mais 
realistas, é o do rebentar dos botões de Joaquim, interpretado por Armando Machado, com recurso a um 
xilofone.  
814 Veja-se, a este respeito, o documentário Famalicão, 1940, realizado por Manoel de Oliveira, produzido 
pela SPAC e narrado por Vasco Santana. Cf. Oliveira, Manoel (realiz.). (1940). Famalicão. (2010). [DVD] 
Lisboa: Zon Lusomundo. 
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Chegado à «secção de fitas», duas senhoras desenrolam uma fita que Chico corta 

de braços levantados. O último plano tira partido da profundidade de campo, velha lição 

da cinematografia, trazendo o público para o centro da ação, à medida que, ao longo das 

linhas de fuga, a multidão se volta para a cena, culminando com a invasão do campo por 

Machado, em primeiro plano, a partir do lado esquerdo. 

Como vimos, as cenas dos Armazéns são rodadas em diferentes locais, pelo que 

coube à montagem a sua eficaz articulação e a credível ilusão de um espaço perfeitamente 

unificado, graças ao raccord nos olhares e movimentos das personagens. O trabalho de 

montagem pode ser plenamente apreciado quando as imagens são retardadas (PTR)815, 

vendo-se que Chico percorre diversos espaços até chegar à meta, permitindo que, através 

da montagem, se transmita a ideia de um Armazém que só existe na imagem em 

movimento. Produz-se, deste modo, uma reação em cadeia de acontecimentos que se 

interligam à volta da personagem, contribuindo para fazer com que a sua corrida se 

transforme em metáfora desportiva.   

A sequência continua, vendo-se agora Artur que, recordando uma vez mais a 

cinematografia muda, se apressa a assumir o papel de antagonista perante o olhar 

dissuasor de Tatão e a expressão provocadora de Chico. Um novo plano, já no segmento 

21, permite a transição do mudo para o sonoro, com um Chico de olho negro que, filmado 

com Tatão através de um portão do Jardim de Santa Catarina, alude a uma amarga vitória 

mitigada pelo respeito à polícia, que passa ao fundo. O plano seguinte contextualiza a 

“prisão” de Chico e reforça a função reveladora da câmara, de que o filme tão bem se 

serve para o seu encadeamento de imagens. Note-se que a filmagem através de uma 

barreira visual fora muito utilizada com um sentido metafórico por Sergei Eisenstein, uma 

das referências do realizador. 

 

O encadeamento de imagens 

 

O filme estabelece ainda uma relação com a cinematografia portuguesa anterior 

na utilização das estratégias do humor de “revista” na construção dos diálogos concebidos 

por Lopes Ribeiro, Francisco Ribeiro e Vasco Santana. Assim, além da ocasional bucha, 

ou improviso, metida pelos atores nos ensaios e incorporada nas filmagens, abundam em 

O Pai Tirano os gags visuais, a rima, a aliteração, ou as insinuações através do duplo 

                                            
815 Este excerto contém uma cópia da sequência da “corrida” com a velocidade diminuída em 50%. 
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sentido das palavras, como podemos igualmente encontrar em filmes como Maria 

Papoila ou Aldeia da Roupa Branca e, talvez de forma mais estrutural, como vimos, em 

A Canção de Lisboa.  

Porém, na linha de autorreferenciação que temos vindo a explorar, mesmo na 

utilização de recursos humorísticos mais tradicionais, e menos cinematográficos, tendo 

por base a construção dos diálogos, o filme transmite uma possível necessidade de os 

evidenciar através do exagero, como na fala de Santana, «Anda aquele pateta platónico, 

todo tolo p’la Tatão», no segmento 06a (PT01). Outra possibilidade é o enfatizar da 

aliteração, com a consequente quebra de fluidez, no diálogo entre Machado e Santana no 

segmento 09 (PT11), em que as personagens repetem o «ão» isolado, resultado da 

possível incorporação de outro improviso. 

Contudo, aquilo que distingue o filme de Lopes Ribeiro é uma aparente vontade 

de sistematizar e expandir a ideia de “quadro” de revista, que pontua os filmes anteriores 

e serve de organização às “cenas” do filme de Cottinelli, encadeando as estratégias 

internas dos quadros ao longo de todo o filme, conferindo-lhe, deste modo, uma fluidez 

temperada por pausas de pontuação.  

É através da montagem dos planos que o encadeamento entre palavra, som e 

imagem é produzido, transformando-se num encadeamento entre imagens em movimento 

que ativa e relaciona as qualidades próprias das suas diferentes componentes. Este 

processo, permitido unicamente pela imagem em movimento, potencia o “quadro de 

revista” para lá do palco e da sua representação enquanto teatro filmado e leva o 

encadeamento de diálogos a um nível que, até então, não havia sido conseguido816. 

Logo no segmento 02 (PT07), diz Santana, de botas na mão em referência à peça, 

«A mim, ninguém me apanha descalço», jogando imediatamente com a expressão popular 

e com o adereço. Tirando partido da relação entre os elementos internos do plano, esta 

estratégia não se afasta de semelhantes dispositivos utilizados em palco ou mesmo na 

fotografia e ilustração acompanhadas de texto. Contudo, o seu desenvolvimento no início 

do segmento 13 (PT17) tira já pleno partido da componente cinematográfica da imagem 

em movimento, potenciando os movimentos das personagens no espaço através da escala 

de planos e dos diferentes pontos de vista, dinamizados pela inclusão de planos onde são 

visíveis as reações de outras personagens e tendo por base o valor estrutural do texto 

                                            
816 Cf. Matos-Cruz, José de (coord.) (1983). António Lopes Ribeiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, p. 
195. 



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

269 
 

falado na banda sonora, o qual permite um eco imediato no comentário visual, sem as 

demoras necessárias da articulação da imagem e do texto escrito.  

A cumplicidade do meio atua igualmente através do enquadramento e da 

montagem sonora, isolando uma imagem e acompanhando-a de um comentário. Assim, 

o primeiro plano do filme, depois dos créditos, é o de uma descontextualizada perna 

acompanhada pela fala de Santana, «Isto é do melhor que tem aparecido nos últimos 

tempos», revelando-se, com o afastamento da câmara, que se falava afinal de calçado. 

Esta imediata tradução visual da palavra falada, grande recorrência do filme, é 

comummente utilizada como dispositivo de articulação de diferentes cenas. Será através 

deste dispositivo que, no segmento 06a, Tatão é apresentada, quando Santana, brincando 

com o nome da rapariga diz, «Aquilo nem é uma mulher, é um tambor! P’la Tatão, p’la 

Tatão, p’la Tatão… tão tão», cortando-se imediatamente para o plano da banda da Guarda 

Nacional Republicana no segmento seguinte (PT01). Mais tarde, o som da banda, que 

associáramos à polícia, aparece como fundo do percurso de Chico e Tatão até ao palacete, 

no segmento 24, permitindo a transição para o pedido de socorro de Teresa, prisioneira 

no alçapão da despensa: «Ó da guarda!»817 (PT18). 

No final do segmento 09, depois de Santana dizer, «Comigo é assim: pão, pão, 

queijo, queijo.», começa o plano do pequeno almoço, no segmento 10, com a avidez de 

Prata que pede a Laura mais pão e mais queijo (PT19). O jogo de duplos sentidos, que 

passa do texto à imagem e desta retorna para o texto, é, deste modo, explorado de plano 

para plano e de cena para cena, assegurando a transição contínua e o humor constante.  

Será, por vezes, unicamente através da imagem que a transição se dá, suportando 

ou desenvolvendo os mecanismos autorreferenciais. Assim, a transição entre os 

segmentos 08 e 09 é feita através do pano (PT20). No final do primeiro segmento é 

descido o pano da montra, onde Chico “representara”, passando-se para um plano do pano 

de boca do teatro, ainda antes de ser subido. A câmara demora-se o suficiente para que, 

graças à descontextualização do plano, se apreenda o espaço pintado em modesto trompe 

l’oeil. Com a subida soluçante do pano, acompanhada das falas de Santana, e chamando 

a atenção para o dispositivo teatral, o espaço ilusionístico é substituído pelo espaço do 

palco. Entre os planos 26 e 27 (PT21) a transição é feita igualmente tendo por recurso 

unicamente as imagens, numa admirável economia narrativa. Afastando-se Chico da “rua 

                                            
817 Curiosamente, era este o título de uma revista para a qual fora feito um filme, Rapto de uma atriz, em 
1907. Sobre este assunto veja-se: CINEPT – Cinema Português. Rapto de uma atriz. Disponível em: 
http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/1599/O+Rapto+de+Uma+Actriz (Última consulta: 19.12.2016).   

http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/1599/O+Rapto+de+Uma+Actriz
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dos cartazes”, Artur segue-o e descobre, ao ler o cartaz dos Grandelinhas, que aquele é 

amador dramático. Atente-se no comentário que o cartaz, adereço criado para o filme, 

produz sobre os cartazes verdadeiros, apropriados como adereços e que partilham alguns 

dos mesmos nomes.    

Para tal contribuiu também a insistência do realizador em manter, na esmagadora 

maioria dos casos, algum dos nomes dos atores como nome das personagens, algo que 

em A Canção de Lisboa acontecera já com Vasco - Leitão - Santana e com Beatriz – Alice 

- Costa. No caso de Chico Mega, a alusão é irónica, dada a alcunha de Ribeirinho 

conferida a Francisco Ribeiro, irmão mais novo do realizador. No caso de Tatão, estamos 

perante uma alcunha derivada do verdadeiro nome da atriz, Maria da Conceição, que 

adotara o nome artístico de Leonor Maia818. Este aspeto é potenciado pela apresentação 

dos intérpretes através de planos extraídos do filme, com legendas sobrepostas, logo após 

os créditos da equipa técnica (PT22)819, o que é reforçado, ironicamente, através uma 

advertência, que viria a ser recorrente em muitas obras, como se pode ver na Figura 70820. 

 

Figura 70 – Fotograma digital extraído do segmento 01 do filme O Pai Tirano. 

                                            
818 Cf. Nas asas do amor (11.04.04). CM. Disponível em: http://www.cmjornal.pt/mais-
cm/domingo/detalhe/nas-asas-do-amor (Última consulta: 19.12.2016). 
819 Prática que nos parece ter sido iniciada em Gado Bravo. Sobre este aspeto de O Pai Tirano veja-se: Sá, 
Sérgio M. L. C. B. (2013). Triunfos e Contradições da Vontade. Para uma Releitura de Lopes Ribeiro e 
Leitão de Barros no Contexto do Cinema de Propaganda. Tese de Doutoramento em Estudos Artísticos – 
Estudos do Cinema e Audiovisual. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/10451/9191.  (Última consulta: 19.12.2016). 
820 Tanto quanto sabemos, trata-se da primeira vez que tal advertência se encontra presente num filme 
português. 

http://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/nas-asas-do-amor
http://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/nas-asas-do-amor
http://hdl.handle.net/10451/9191
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A desconstrução é, como vimos, um dispositivo base para a conceção deste filme, 

tirando pleno partido das potencialidades da imagem em movimento. Um exemplo que 

parece resumir esta intenção, bem como a maneira como são utilizados os recursos da 

cinematografia, é a cena da montra no segmento 08 (PT04).  

Depois de Tatão ter sido apresentada ao público, bem como a sua cinefilia e o seu 

outro pretendente, Chico desce para a montra pequena da Rua da Assunção para a 

arranjar. Um grande plano de um gramofone introduz a música de fundo diegética. A 

cortina da montra sobe, puxada por Chico, como se fosse um pano de boca, e, quando 

aquele se prepara para arranjar o manequim este transforma-se, por trucagem 

cinematográfica, na Tatão. Restituída à sua condição de manequim, e desfeita a ilusão, 

Chico inicia um longo solilóquio que deverá ter sido ouvido por um galego sentado do 

outro lado passeio. 

Através do plano filmado a partir da montra, e com a aproximação do galego, os 

transeuntes da rua assumem a sua função de público daquela representação, algo visível 

nos olhares provenientes do interior da Casa Morgado dos Leitões. À beira da montra, 

procurando escutar, assomam o galego, um cavalheiro821, uma criada e um vendedor de 

gravatas que tem ao peito um papel dizendo «Sou mudo. Comprem-me a mim.», 

ironicamente interpretado por João Vilaret, uma das mais famosas vozes do seu tempo. 

A montagem alterna entre os planos de Chico e do público, que agora conta com mais 

gente, tal como um polícia, um marçano e uma jovem. 

Chico continua a expor o seu amor por Tatão, dando voz a sonhos e prometendo 

os maiores sacrifícios, tal como «ir ao Éden». A referência ao cinema, que parte de um 

contexto identificado, é interpretada do outro lado do vidro pelo galego, «Acho que a 

boneca quer ir ao Éden!», sendo transmitida de boca em boca até chegar ao “mudo” que 

se apressa a transmitir como pode, jocosa e sonoramente, a sua interpretação da situação, 

juntando-lhe música de fundo. O ruído é ouvido por Chico, quebrando a quarta parede e 

fazendo-o aperceber-se do público, apressando-se a baixar a cortina.  

A cena é uma rica construção polissémica que se presta a resumo de todo o filme. 

São expostas as posições contraditórias do amador dramático e da cinéfila. Fornecido um 

novo contexto, a montra tornou-se palco, e o pensamento sincero em voz alta tornou-se 

representação para um conjunto de indivíduos que assume o papel de espectadores, tal 

como mais tarde, no desastroso primeiro ato da peça, o público assiste à “realidade”, 

                                            
821 Interpretado por Artur Rodrigues, que fora já um dos examinadores de Vasco em A Canção de Lisboa. 
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questionando se se trata ou não de ficção e trocando opiniões. Estamos perante uma 

elaborada cadeia de autorreferências que faz do amador dramático um ator involuntário, 

em clara alusão ao teatro no subir do pano e na declamação.  

Contudo, o vidro da montra pode ser igualmente a tela de cinema, a música de 

fundo, no gramofone, pode ser a da sala de cinema, e as dificuldades em seguir o diálogo 

podem ser, em última análise, os comentários dos espectadores da sala do cinema mudo. 

Na linha que temos vindo a explorar e em que se relevou a importância dos diversos 

elementos que constituem a imagem, não podemos ignorar a possível referência contida 

no papel do Mudo, em dupla alusão a um “teatro” que é também “fita” e à velha questão 

do mudo e do sonoro, que tanto entusiasmara o realizador na transição para a década de 

30. Por fim, e diluindo as diferenças, teatro e cinema são, tal como o manequim da montra, 

corporizações de pensamentos interiores, visíveis apenas através de dispositivos e 

convenções que suportam a ilusão.         

Outros exemplos haveria para demonstrar as múltiplas referências ao teatro e ao 

cinema e, tal como refere Vasco Diogo, O Pai Tirano pode ser integrado na linha do 

«backstage spectacle»822, explorada já por Lopes Ribeiro em Gado Bravo, em clara 

referência a O Anjo Azul823. Contudo, no nosso entender, neste filme, Lopes Ribeiro vai 

mais longe e explora não só a ideia dos bastidores e do teatro filmado, deixando implícito 

o questionar da ficção, mas também, e sistematicamente, a relação entre a ficção e a 

realidade, criando um ambiente propiciatório à autorreflexão do meio que a imagem em 

movimento promove, antecipando as tendências de uma cinematografia cinéfila das 

“novas vagas” da segunda metade do século.  

Assim, a sua linha de reflexão sobre o meio é mais próxima da se poderia 

encontrar nos filmes de Charles Chaplin ou de Buster Keaton, bem como em O Homem 

da Câmara de Filmar de Vertov. Do mesmo modo, a aproximação às experiências e 

autorreferências do primeiro sonoro de Clair ou Sternberg, como a utilização expressiva 

da reprodução mecânica de música diegética (PT04 e PT08), bem como da inclusão 

consciente da técnica e linguagem própria do cinema mudo, revela preocupações que vão 

além da simples vontade de satisfação do interesse do público pelo “mudo do espetáculo”.  

                                            
822 Diogo, Vasco (2001). Comédias cinematográficas dos anos 30-40. Análise Social, vol. XXXVI (158-
159), pp. 301-327. Disponível em: 
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223653854U0dLV8qc8Uy14LR1.pdf  (Última consulta: 
17.12.2016), p. 317. 
823 Cf. Hagener, Malte (2014), Gado Bravo. In Ferreira, Carolin Overhoff (org.). O Cinema Português 
Através dos seus Filmes. Lisboa: Edições 70, p. 38.  

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223653854U0dLV8qc8Uy14LR1.pdf
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Note-se ainda que a comunhão de procedimentos com o primeiro sonoro acontece 

aqui já com um distanciamento cronológico, técnico e concetual muito grande, ao 

contrário do que poderíamos dizer de A Severa, A Canção de Lisboa ou Gado Bravo. No 

nosso entender, esta recuperação, à distância, de procedimentos, já não tecnicamente 

necessários ou experimentais, pode ser interpretada como uma outra forma de referência 

voluntária ao meio, à sua linguagem e às questões a ele associadas quase em jeito de 

revivalismo.  

Ficou, deste modo, demonstrada uma cuidadosa construção do filme como uma 

teia de significações que tem por base uma meticulosa estrutura. Potenciando a polissemia 

da imagem em movimento, António Lopes Ribeiro criou um filme complexo e revelador 

do seu extenso conhecimento do meio. Contudo, e como já referimos a propósito de 

outros filmes que temos vindo a analisar, O Pai Tirano não será o mesmo filme para todos 

os públicos, prestando-se, como poucos, à condição de obra intelectual sob o manto de 

uma bem-humorada fantasia que se torna diáfana pelo olhar atento e informado de um 

setor do público que, tal como o realizador, divide o seu amor entre o teatro e o cinema.  
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Considerações finais 
 

 Para, em jeito de balanço, confrontarmos os nossos objetivos com os resultados 

do trabalho levado a cabo, recapitularemos os mesmos e, a partir destes, estruturaremos 

estas breves considerações. 

 No que diz respeito aos dois primeiros objetivos, explicitar as problemáticas 

inerentes ao estudo da imagem em movimento e formular uma grelha de interrogação da 

mesma que pudesse servir como instrumento de apoio metodológico, tal traduziu-se na 

formulação daquilo que designamos por quatro componentes da imagem em movimento, 

bem como de um conjunto de reflexões metodológicas.  

 As quatro componentes cumpriram cabalmente o seu papel de crivo do olhar no 

processo de investigação, relevando os contributos dos diferentes membros das equipas e 

salientando as características da imagem em movimento como construção que congrega 

em si contributos de diversos meios. No nosso entender, tal revela-se tanto mais pertinente 

quando se percebe que muito há ainda para fazer nos estudos sobre a direção de arte e 

direção de fotografia, quer no panorama internacional, quer, sobretudo no panorama 

nacional. Atuaram também eficazmente para contrariar a dispersão potenciada pelas 

características do objeto, cumprindo assim a sua função de elemento de estruturação da 

abordagem. 

 Do mesmo modo, a inversão da ótica tradicional da análise, que considera o objeto 

como etapa inicial para a sua interrogação, para uma ótica de estudo, que considera 

também o objeto como resultado de um conjunto de construções, e que decorre da 

aplicação das quatro componentes como quadro de referência concetual e operativo, 

levanta novas possibilidades de análise e, sobretudo, salienta aspetos que, na maioria dos 

casos, não são contemplados pela investigação que conhecemos. 

 As reflexões metodológicas salientaram a necessidade da problematização 

sistemática do objeto quando encarado como documento para a investigação, no que diz 

respeito à existência de versões alternativas ou restauradas, da escala da produção, dos 

contributos dos membros da equipa, entre outros aspetos. Também as condições de 

visionamento e a utilização dos diferentes instrumentos de análise se revelaram como 

problemáticas essenciais, quer no que diz respeito à sua utilização por parte do 

investigador atual, quer no que diz respeito às condições de acesso ao objeto por parte 

dos estudos já existentes, o que, como vimos, condiciona particularmente a sua receção e 

análise.  
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 Tal conduz-nos ao terceiro objetivo, desenvolver propostas para o estudo da 

imagem em movimento que permitam uma estruturação do pensamento em torno dos 

objetos através da sua inserção na cultura visual coeva. As possibilidades decorrentes da 

abordagem da imagem em movimento na dupla valência de documento e expressão 

potenciaram as suas leituras e o conhecimento do seu processo de construção. Assim, se 

por um lado, a utilização de documentação auxiliar e da valência do objeto como 

documento do seu próprio processo construtivo, permitiram a parametrização do estudo 

de cada produção, por outro lado, percebemos também a sua importância como 

documento para outras produções e a necessidade de encarar cada objeto também como 

uma expressão enquadrável na cultura visual coeva.  

 A imagem em movimento resulta, como vimos, de um processo de acumulação 

de inúmeras imagens que tem origem, por sua vez, no cruzamento do percurso e 

experiências de diversos indivíduos. Nesse sentido, não estamos apenas perante uma 

construção, mas antes perante diversas construções, tendo por base diálogos intermediais 

a montante e a jusante do objeto.  

 Salienta-se a importância do conhecimento da cultura visual dos membros das 

equipas, consolidada ao longo do seu percurso e traduzível nos seus diversos contributos. 

Do mesmo modo, percebemos que os referentes culturais em Portugal eram, na época, 

muito mais vastos do que é tradicionalmente apontado e que as pesquisas próprias das 

práticas artísticas eram transversais aos meios, tal como o eram os seus intervenientes.  

O conjunto de colaboradores, com profícuas carreiras paralelas em áreas como a 

fotografia, o teatro, a pintura, a ilustração ou a arquitetura, ou verdadeiramente 

multifacetados nas áreas de atividade, estavam unidos, em geral, por laços de parentesco, 

amizade e camaradagem transversais aos vários setores de atividade, convocando, deste 

modo, um conjunto de referências pessoais e coletivas. Tal era reforçado pela 

transposição dos mecanismos de colaboração da produção fílmica de e para a preparação 

de pavilhões em exposições internacionais ou outras realizações, o que releva a 

importância do enquadramento da imagem em movimento num espectro mais amplo de 

produção, permitindo a compreensão das soluções adotadas e do sentido das mesmas na 

cultura visual coeva. 

 Por outro lado, a receção da produção internacional e a presença de colaboradores 

estrangeiros está, em grande medida, ainda por analisar. É necessário compreender os 

mecanismos concretos de contacto e receção destas referências e da transposição e 

apropriação de soluções. A necessidade de transversalidade na abordagem da imagem em 



IMAGENS NA IMAGEM EM MOVIMENTO. DOCUMENTOS E EXPRESSÕES – Volume I 
Hugo Barreira 

277 
 

movimento é, desse modo, dúplice, no sentido do seu estudo contribuir para os estudos 

da história da arte e da cultura visual e deles necessitar.  

 Estamos, então, perante uma iconografia partilhada coletivamente, que se reflete 

em preocupações recorrentes e transversais aos diversos meios, presentes na transposição 

de mecanismos e na apropriação de soluções, no direcionamento de pesquisas individuais 

e na criação de objetos que se referenciam e autorreferenciam constantemente. Do mesmo 

modo, a problematização dos trabalhos de direção de arte como uma manifestação de arte 

efémera, salienta não só a importância das leituras da história da arte para o seu estudo, 

mas também a sua intrincada relação com outras manifestações artísticas e arquitetónicas 

coevas.  

 À luz dos resultados obtidos, percebemos que estes objetos, quer pela 

complexidade do percurso e da cultura visual dos seus intervenientes, quer pela cultura e 

atividade especificamente cinéfila de muitos deles, são concebidos não apenas como 

produtos de entretenimento, mas também como campo de pesquisas de diversas áreas de 

atividade.  

Assim, em A Canção de Lisboa, percebemos a todo o instante o olhar de arquiteto 

de Cottinelli Telmo no seu tratamento do espaço ou nas suas referências cinematográficas, 

relacionáveis com a “sinfonia urbana”, tal como percebemos a aplicação de dispositivos 

autorreferenciais presentes no seu trabalho na banda desenhada ou no trabalho de Carlos 

Botelho.  

 Do mesmo modo, em O Pai Tirano, percebemos como António Lopes Ribeiro 

reflete não só sobre a relação entre cinema e teatro, mas sobre a condição da própria 

ficção, transpondo dispositivos cénicos e narrativos associáveis ao cinema e teatro de 

vanguarda, criando uma complexa tessitura de relações entre a realidade do espectador 

coevo e a realidade diegética que, além de destruir a “quarta parede”, reflete o quanto 

estes filmes se alimentavam e alimentavam a cultua visual coeva. No caso do filme de 

António Lopes Ribeiro, esta reflexão é ainda mais significativa por assentar nos mesmos 

mecanismos utilizados pelo próprio nos seus trabalhos de propaganda e que aqui são 

utilizados num sentido de crítica autorreferencial. 

 Por outro lado, não podemos esquecer que estamos perante “comédias populares” 

e que, ao encará-las desta forma, as aproximamos da reflexão própria das vanguardas. 

Assim, não só depreendemos um intencional cultivo de polissemias de interpretação que 

iam muito além de uma leitura única, acessível ao denominador comum do público e que 

é veiculada pelos principais mecanismos de suporte ao humor, como também nos 
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aproximamos da diluição de fronteiras entre o cinema de vanguarda e o cinema 

“comercial” que advém da implementação do cinema sonoro funcional.  

 A imagem em movimento afirma-se, deste modo, como veículo para a pesquisa 

concetual e como campo para a definição de caminhos alternativas para as vanguardas 

artísticas, tal como entendidas no sentido tradicional. Este aspeto, que está ainda por 

explorar, e que ensaiamos a propósito de Chianca de Garcia, salienta igualmente o quanto 

há ainda por fazer no sentido de colocar em relação os contributos dos artistas plásticos e 

arquitetos associados ao modernismo em campos como o cinema ou o teatro. 

 À reflexão sobre o próprio meio junta-se o ecletismo de referências e a facilidade 

com que as soluções são transportas ou apropriadas, num evidente desejo de criar uma 

expressão original. É, nesse sentido, muito relevante perceber como as ferramentas 

concetuais e operativas da formação académica da maioria destes realizadores e 

colaboradores lhes permitiram a absorção de princípios estéticos e técnicos de fontes 

diferenciadas, combinadas com o pragmatismo próprio das necessidades do conceito que 

queriam expressar. Tal é muito evidente no caso da diversificada obra de Leitão de 

Barros, inconsistente nas expressões mas insistente nas pesquisas e um curioso exemplo 

da dificuldade de adaptação ao meio do cinema sonoro, bem mais afastado, pelas 

possibilidades da libertação do fluxo contínuo da imagem em movimento, dos campos 

estéticos da pintura, da fotomontagem e da ilustração.   

 No nosso entender, as consequências deste trabalho são, acima de tudo, 

estruturais, o que derivou, em primeiro lugar, de uma visão crítica da natureza construtiva 

dos objetos e, por outro lado, da opção por uma visão de conjunto a partir de um corpus 

de objetos alargado. Do mesmo modo, as possibilidades de trabalho do documento 

decorrentes da sua manipulação em ambiente digital, permitiu obter resultados quer a 

nível das características formais da imagem em movimento, quer a nível das 

possibilidades de interpretação da mesma. 

 A criação de ferramentas concetuais que contribuam para a estruturação de um 

pensamento sobre a imagem em movimento e que possibilitem o desenvolvimento de 

análises ulteriores, e extensíveis a outros meios, são também um resultado deste trabalho. 

Tal permite igualmente a utilização desta reflexão em áreas como o estudo da videoarte, 

da instalação, dos novos media ou do registo das artes performativas, através da 

problematização das diversas componentes da imagem em movimento e das suas 

possibilidades de documentar e expressar objetos e conceitos.  
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 Muito está ainda por fazer, quer a montante, quer a jusante dos objetos deste 

corpus, sendo necessários novos estudos, mais específicos da história do cinema, 

respeitantes às áreas da produção, distribuição e receção do cinema, tendo por base a 

análise de fontes documentais, na linha do que tem vindo a ser desenvolvido por 

investigadores como Paulo Cunha para o Novo Cinema Português.  

Do mesmo modo, e embora tal não fosse nosso objetivo, seria ainda necessário 

perceber, através do aumento da amostragem do corpus, a transversalidade das questões 

por nós levantadas na produção cinematográfica portuguesa coeva, analisando de que 

modo elas refletiam preocupações individuais, de circuitos de colaboradores, ou culturais 

e qual o seu reflexo na revisão de outras questões associadas à atividade cinematográfica 

como o papel do Estado ou da imprensa cinéfila, bem como a comparação com questões 

semelhantes no universo das artes plásticas e arquitetura..     

 Por fim, cremos que este trabalho contribuirá também para a manifesta 

necessidade de revisão das leituras tradicionais da história do cinema em Portugal, 

sobretudo no que diz respeito a este período. Com o epíteto de «época de ouro» convive 

o qualificativo de «cinema do Estado Novo». Questionáveis na sua pertinência e aplicação 

unilateral, como quaisquer outros qualificativos, têm, no nosso entender, a infeliz 

propriedade de nos afastar do objeto para o instrumentalizar em leituras antitéticas do 

contexto. Assim, esperamos que, em parte ou no todo, e, se possível, com a boa disposição 

de um Cottinelli Telmo, tenhamos conseguido dar a ver outras imagens, e salientar a 

possibilidade de outras abordagens que problematizem igualmente o lugar dos “artistas” 

na imagem em movimento.        
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