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A ÚLTIMA SESSÃO  
Título original: The Last Picture Show  

Realização: Peter Bogdanovich (EUA1971) 

 
UMA EXPERIÊNCIA PESSOAL 
“A Última Sessão” fala de uma sala de cinema que encerrou as suas 
portas numa cidade de província dos EUA. São recordações 
obviamente pessoais do realizador e cinéfilo Perter Bodganovich. 
Também eu tenho recordações de uma adolescência vivida numa 
cidade de província, com a sua sala de cinema.  
Quando cheguei a Portalegre, a que existia era o magnífico (enfim, 
assim o recordo, apesar de algo arruinado) “Teatro Portalegrense”, 
situado numa pequena praceta no centro da cidade. Era um teatro 
antigo, construído à italiana, na vertical, com plateia, frisas, 
camarotes e por aí acima. Havia normalmente quatro sessões 
semanais, às terças, quintas, sábados e domingos e, 
ocasionalmente, teatro. As companhias de revista, de comédia ou 
mesmo de drama, faziam digressões pelo País e Portalegre estava  

inscrito no mapa. Passavam, portanto, inicialmente pelo palco do “Teatro Portalegrense”, depois pelo do “Cine Teatro Crisfal”, localizado 
ao cimo do Jardim da Corredoura, edifício típico dos anos 50 e da febre dos Cine Teatros que se espalharam pelo País em réplicas mais 
ou menos inspiradas do Cinema e Teatro Monumental de Lisboa. Assisti à inauguração do Crisfal, com uma actuação da companhia do 
Teatro Nacional de D. Maria II, de Amélia Rey Colaço que, para assinalar o facto, ali permaneceu uma pequena temporada, com duas 
ou três peças do seu reportório.  
O Cine Teatro foi obra de iniciativa privada, construído por um conhecido industrial de Santo António das Areias, e ainda hoje assim se 
mantém. O nome, Crisfal, é uma alusão e homenagem à obra poética de Cristóvão Falcão, poeta nascido em Portalegre, ao que se 
supõe, entre 1515 e 1518, de uma família nobre. O pai foi cavaleiro, e ele foi uma personagem extremamente curiosa, de vida 
aventureira e talento indiscutível. Educado no Paço desde novo, Cristóvão Falcão aprendeu belas-artes e casou com uma menor sem 
consentimento de familiares, o que lhe acarretou prisão por cinco anos no castelo de S. Jorge, em Lisboa. Ao sair, procurou a amada 
que se encontrava no mosteiro do Lorvão, e iniciou a escrita da écloga “Crisfal”, por onde passa a paixão arrebatada por essa mulher. 
Em 1542, o rei D. João III, para evitar escândalos, envia-o a Roma como seu agente particular. Regressado ao reino, é despachado em 
1545 como capitão da fortaleza de Arguim, para África. De novo no continente, em 1547, foi novamente preso, por ter agredido um 
fidalgo. Em 1551 é perdoado, casa dois anos depois com Isabel Caldeira, e perde-se o seu destino a partir daí. Tal como acontece ao 
herói no final da écloga “Crisfal”, nome que tudo indica seja criptónimo de Cristóvão Falcão. A obra foi publicada entre 1543 e 1546 
numa folha volante e, mais tarde, em volume. Apesar de não se saber ao certo qual a paternidade do poema, este é comummente 
atribuído a Cristóvão Falcão. Mas já houve quem o fez depender da inspiração de Bernardim Ribeiro. 
Assim se chega ao Cine-Teatro Crisfal, que durante décadas manteve em Portalegre o cinema, o teatro, a música, a dança, os bailes de 
Finalistas e os de Carnaval, e chegou mesmo a albergar durante anos um Festival de Cinema, que eu organizei (sempre em Outubro, 
entre 1988 e 1990), numa altura em que já nenhum particular conseguia assegurar o funcionamento da sala, com lucro previsível. A 
estrutura arquitectónica era notável, mas as condições de sobrevivência, em finais dos anos 80, deixavam muito a desejar, as cadeiras 
em mau estado, um aquecimento central arcaico, que não só gastava electricidade de forma louca, como não aquecia 
convenientemente (os espectadores iam de cobertores para o cinema!). O festival teve três edições, a Câmara ajudou no que podia, 
mas nunca conseguiu chegar a um acordo para a compra do imóvel, e durante os últimos dois anos, para manter a sala aberta e 
assegurar a continuidade do festival, fiz a minha passagem por “gerente” de uma sala de cinema, com os custos que tal aventura 
pressupunha. Aguentei duas temporadas e dois festivais, perdi dois mil contos, com fins de semana por vezes a abarrotar de 
espectadores, mas com onze empregados de sala que não podiam ser despedidos, filmes a cobrarem 50 ou 60 % da receita, mais IVA, 
impostos diversos e uma total impossibilidade de manter viável o inviável. Nessa altura, percebi o ritmo a que se fundem lâmpadas 
numa sala de espectáculos e como os sabonetes e o papel higiénico influem no orçamento final. Foi uma experiência curiosa, só possível 
pelo cruzar de duas paixões: o cinema e Portalegre.  
Quando visitei Portalegre em finais de 2007, ao filmar a frontaria do Crisfal cruzei-me com a filha do proprietário, esse tal industrial de 
Santo António das Areias, que me explicou o projecto que tem para manter o edifício de pé, ainda que com outras serventias - uma 
discoteca, bar, estúdio, que tente cativar as camadas jovens da região.  



Com a inauguração (5 de Novembro de 2006) dos cinemas do Centro de Artes e 
Espectáculos, e com a exibição de filmes também no Museu das Tapeçarias, o 
Crisfal assinou o seu atestado de morte, no que diz respeito à exibição de filmes, 
mesmo como sala de espectáculos. Se lamentamos pelo edifício e pelo seu 
passado, os portalegrenses deverão estar felizes pela actual situação, pois o 
Centro de Artes e Espectáculos parece-me (ainda não assisti a nenhum 
espectáculo lá!) obra de referência. 
Mas, apesar da passagem do tempo, ou talvez por causa dela, não esqueço ainda 
o Cine Parque, que se abria nas noites quentes do Verão, lá no fundo do Jardim 
da Corredoura, e que era uma experiência magnífica: ver filmes numa esplanada 
ao ar livre, com refrigerantes na mesa (os pirolitos que se fabricavam perto de 
minha casa, quase à frente da “Tipografia Casaca”) e a ameaça, quantas vezes 
confirmada, de uma chuvada de Verão. Lembrem-se que estávamos nos anos 50 
e os filmes eram do melhor que se poderia exigir, época de ouro no cinema norte-
americano, mas também no cinema europeu. Em Portalegre vi clássicos que me 
emocionaram, me fizeram rir ou chorar (“Ladrões de Bicicletas”, “Belinda, a 
Escrava do Silêncio”, estes ainda lembro os nomes), vivi aventuras para todos os 
gostos e elegi todos os heróis de então (Gary Cooper, Errol Flynn…), apaixonei-me 
por muitas actrizes cujos rostos eram promessas de felicidade eterna (Pier Angeli, 
Marilyn, Garbo, eu sei lá!.), passei por terrores indescritíveis (recordo a nocturna 
corrida para casa, pelas ruas envoltas em sombras estranhas, depois de ver um 
“Frankenstein” assustador… e a segurança bem vinda logo que meu pai me abriu 
a porta de um nunca antes tão acolhedor lar).   
Os cinemas nessa época publicitavam as suas sessões nos jornais da terra, mas 
sobretudo numas folhas volantes, A4 de fina contextura, quase transparentes, que se começavam a distribuir na sessão anterior e 
depois pelas mesas dos cafés mais frequentados. Eram impressas na Tipografia Casaca e desde sempre eu as coleccionei e arquivei por 
temporada, cosendo uma das margens de maneira a formar um livro ou catálogo. Ainda por aí devo ter algumas dessas colecções, 
numa qualquer pilha de papel onde se vão discretamente perdendo memórias.   
 

A ÚLTIMA SESSÃO DE CINEMA 
De sólida formação cultural e cinematográfica, Bogdanovich 
chega ao cinema através da crítica. Isto é: atinge a prática 
depois de repensar maduramente a sua formulação teórica. 
Também depois de definir claramente qual o cinema que lhe 
interessa, quais os seus patronos espirituais. O cinema 
americano, a grande lição dos “clássicos”, dos anos 20 até 
meados dos de 50. o cinema de “géneros”, as obras de Chaplin, 
Howard Hawks, Hitchcock, John Ford, Welles e tantos outros, 
são elementos preponderantes que saem da sua bagagem de 
crítico. Admirador do cinema americano (que foi durante 
décadas um dos mais inovadores) e de uma certa tradição (que 
influenciaria as cinematografias de quase todo o mundo), o seu 

primeiro gesto, chegado à realização, foi confessá-lo publicamente, através da obra que rapidamente vai construindo: agradecido aos 
mestres, a sua primeira ideia é igualmente homenageá-los, rodando filmes que recriam o espírito herdado. Os primeiros títulos da sua 
filmografia orientam-se neste sentido; “Targets” conserva o tom do filme de terror e do thriller; “What’Up Doc?” bebe directamente 
do passado burlesco da comédia americana; “The Last Picture Show” e “Paper Moon”, cada um à sua maneira, reinventam o espírito 
do cinema americano dos anos 30 a 50.  A sua restante obra prossegue neste caminho e sempre com bons resultados, ainda que 
oscilando aqui e ali.  
Mas este revivalismo de Bogdanovich não se fica pela homenagem respeitosa a uma época ou a um estilo. O autor tem consciência do 
tempo que passou e das décadas que medeiam entre as suas próprias obras e as que referencia Não ignora que, entretanto, o cinema 
perdeu a “inocência”. Por isso os seus filmes não o esquecem. Procuram reter do passado uma ambiência, um estilo, mas olhados 
contemporaneamente. Obras que são, portanto, edições “críticas”, corrigidas e comentadas, dos clássicos do cinema americano, o que, 
vistas as coisas no seu devido lugar, nem sempre torna estas edições de 70 preferíveis às originais. Muitas vezes, o “aparato crítico” não 
se mostra suficientemente inventivo e inovador – para que se possa estabelecer um paralelo que não lhe diminua o alcance, quando 
em comparação com as primeiras edições.  
Com “The Last Picture Show” Peter Bogdanovich repõe em circulação um tipo de cinema muito em voga na América do pós-guerra. De 
tonalidade psicologista, o filme roda em redor de um grupo de jovens que vivem em Anarela, pequena cidade texana, junto à fronteira 
com o México, durante o início da década de 50. Os protagonistas, Sonny e Duane, são dois rapazes que veem assinalada a sua passagem 
da adolescência à maturidade através de anódinos acontecimentos nessa cidade a preto e branco, varrida pelo vento que enrola urzes 
pelas ruas. Há um pequeno cinema, onde se descobrem cartazes e fotos de filmes de Minnellí, “O Pai da Noiva”, de Allan Dwan, “As 
Areias do Iwo Jima”, ou de Howard Hawks, “O Rio Vermelho”, este último a marcar o encerramento definitivo daquela sala. 



Com a adolescência de Sonny e Duane, morre também a idade 
do ouro, “idade da inocência” do cinema americano. “A última 
sessão de cinema” em Anarela é também o derradeiro olhar para 
a adolescência que a Guerra da Coreia vem interromper.  
Para além desta meditação sobre a morte da adolescência, “The 
Last Picture Show” é ainda um retrato minucioso da vida da 
província americana, fechada sobre si mesma, esclerosada, 
recuando perante o futuro que se avizinha dolorosamente negro. 
Por isso Duane se oferece para a Guerra da Coreia, única forma 
entrevista de fugir àquela realidade decomposta e putrefacta.  
São os amores senis de velhas matronas que conquistam 
adolescentes para os seus momentos de prazer; são os amores 

venais de “lolitas” que praticam na terra natal o tirocínio para a prostituição na grande metrópole; são as pequenas bacanais sem 
mistério, nas margens da piscina do grande latifundiário.  
Frustrações diárias, a morte sempre presente, o desaparecimento de pessoas e coisas, a mediocridade rodeando tudo, absorvendo a 
juventude, corroendo a liberdade.  
Curiosamente, “The Last Picture Show” está para os anos 50 (precisamente para 1951). como o “Verão de 42”, de Robert Mulligan, para 
a década precedente (ou ainda como “Class of 44”, de Paul Bogart, que, no entanto, não aguenta qualquer tipo de confronto com os 
outros dois, dada a banalidade deste último) Em Bogdanovich, contudo, a realidade geográfica e humana não possui o halo de 
romantismo de que Mulligan rodeava os seus protagonistas. Em “The Last Picture Show” a realidade é mais crua, descarnada, 
incomodativa. Inquietante no seu imobilismo. Vertiginosa na desagregação., 
Ao contrário de muitos outros novos americanos (veja-se por exemplo o caso de Mike Nichols em “A Primeira Noite” - The Graduate) 
-, que demonstram a sua modernidade através de um falso pecúlio de efeitos plásticos (de importação europeia, deficientemente 
assinalado) Bogdanovich deixa-se embeber pela lição dos americanos tranquilos. O seu cinema corre sereno, ao sabor de uma “mise-
en-scène” discreta. A câmara à altura dos olhos, uma planificação escorreita, sempre atenta à realidade física que filma, sempre 
disponível e aberta. Uma fotografia a preto e branco que documenta o cinzento quotidiano da província. O seu horizonte exíguo: a 
fronteira e os bordéis do México.  
Lauro António, in ”U.S.A. América. Anos 60/70” Ed. Apolo 70.  
 

A ÚLTIMA SESSÃO  
Título original: The Last Picture Show  
Realização: Peter Bogdanovich (EUA1971); Argumento: L Produção: Stephen J. Friedman, 
Bert Schneider, Harold Schneider, Bob Rafelson; Música: Bob Wills and His Texas Playboys, 
Phil Harris, Johnny Standley, Hank Thompson e ainda Eddy Arnold, Tony Bennett, Eddie 
Fisher, Lefty Frizzell, Pee Wee King, Frankie Laine, Webb Pierce, Johnnie Ray, Hank Snow, 
Jo Stafford, Johnny Standley, Kay Starr, Hank Thompson, Hank  Williams; Fotografia (p/b): 
Robert Surtees; Montagem: Donn Cambern, Peter Bogdanovich; Casting: Ross Brown; 
Design de produção: Polly Platt; Direcção artística: Walter Scott Herndon; Guarda-roupa: 
Polly Platt; Direcção de Produção: Don Guest; Assistentes de realização: William A. 
Morrison, Robert Rubin; Departamento de arte: Louis Donelan, George Lillie, Al Litteken, 
Ed Shanley, Walter Starkey; Som: Tom Overton, Dean Salmon, Kitty Malone, James 
Nelson; Companhias de produção:Columbia Pictures Corporation, BBS Productions, Last 
Picture Show Productions; Larry McMurtry, Peter Bogdanovich, segundo romance de 
Larry McMurtry; Intérpretes: Timothy Bottoms (Sonny Crawford), Jeff Bridges (Duane 
Jackson), Cybill Shepherd (Jacy Farrow), Ben Johnson (Sam the Lion), Cloris Leachman 
(Ruth Popper), Ellen Burstyn (Lois Farrow), Eileen Brennan (Genevieve), Clu Gulager 
(Abilene), Sam Bottoms (Billy), Sharon Ullrick (Charlene Duggs), Randy Quaid (Lester 
Marlow), Joe Heathcock (Sheriff), Bill Thurman, Barc Doyle, Jessie Lee Fulton, Gary 
Brockette, Helena Humann, Loyd Catlett, Robert Glenn, John Hillerman, Janice E. 
O'Malley, Floyd Mahaney, Kimberly Hyde, Noble Willingham, Marjorie Jay, Joye Hash, 
Pamela Keller, Gordon Hurst, Mike Hosford, Faye Jordan, Charles Seybert, Grover Lewis, 

Rebecca Ulrick, Merrill Shepherd, Buddy Wood, Kenny Wood, Leon Brown,  Bobby McGriff, Jack Mueller, Robert Arnold, Frank Marshall, 
Tom Martin, Otis Elmore, Charles Salmon, George Gaulden, Will Morris annis, The Leon Miller Band, Peter Bogdanovich (voz de DJ), etc. 
Duração: 118 minutos; Distribuição em Portugal: Atalanta Filmes; Classificação etária: M/ 12 anos; Data de estreia em Portugal: Cinema 
Caleidoscópio, 1975.  
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VIAGEM A TÓQUIO 
Título original: Tôkyô monogatari  

Realização: Yasujirô Ozu (Japão,1953); | Duração: 136’ | M/12  


