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Discurso de Pascal Teixeira da Silva, Embaixador de França 

por ocasião da entrega das insígnias 

de “Chevalier de la Légion d’Honneur” 
a Vasco Graça Moura 

 
Palácio de Santos, 24 de Julho de 2013 

 
 

 
Senhoras e Senhores,  
Doutora Maria Cavaco Silva, Senhor Secretário de Estado da cultura 
Caro Vasco Graça Moura, 
Caros Amigos, 
 
 
Sinto-me particularmente feliz e privilegiado por estarmos aqui hoje reunidos, na 
Embaixada de França, para distinguir, com a Legião de Honra, o percurso excepcional 
do grande escritor, poeta, homem de letras português, grande amigo da França, que é 
Vasco Graça Moura. 
 
Gostaria de associar a sua família, todos os que lhe são próximos, a este 
reconhecimento e ao sinal da profunda estima que a França lhe dedica. 
 
Prestar-lhe homenagem é evocar a sua vida, uma vida transformada em obra, daquelas 
que se inscrevem na linhagem dos Grandes. 
 
Traçar um percurso em algumas palavras, como diz a tradição, parece tarefa fácil. 
Mas no caso de uma personalidade como a sua, com o seu percurso e a sua obra, não 
o é com certeza. Direi, portanto, só o essencial. 
 
Vasco Graça Moura nasceu na Foz do Douro em 1942. Fez os seus estudos superiores 
na Universidade de Lisboa. 
 
É um homem com fortes raízes durienses, ligado à família e às suas origens, 
admirador das sólidas virtudes burguesas locais que não o impediram, muito pelo 
contrário, de se abrir ao mundo e a muitas outras culturas, influenciado pela educação 
literária clássica e exigente que o seu pai deu aos filhos. 
 
A honra, a honradez, é uma das virtudes cardeais pela qual é reconhecido, para além 
da sua serenidade intelectual que coloca ao serviço da defesa pública das suas ideias e 
das suas causas. De resto, no âmbito da sua colaboração histórica com vários títulos 
da imprensa, Vasco Graça Moura é um dos mais notórios polemistas portugueses, e 
essa sua veia pode ser vista como uma das suas mais evidentes influências francesas. 
 
Quando foi nomeado Presidente do Centro Cultural de Belém afirmou que “o escritor 
não se deixava intimidar pelo administrador”. Podia completar-se a frase enunciando 
também o advogado, o ensaísta, o cronista, o homem político, o tradutor e, sobretudo, 
o poeta. 
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É essa mesma convicção que Vasco Graça Moura coloca naquela que é das suas 
qualidades reconhecidas, a generosidade humana e intelectual que o distingue como 
amigo, sendo essa amizade tão ampla quantas as gerações diferentes que a elas se 
acolhem. 
 
As primeiras experiências marcantes são, para além da advocacia que exerce no Porto 
entre 1966-1983, o contacto com a política no pós Revolução 1974, tendo feito parte 
da primeira comissão administrativa da Câmara Municipal do Porto (Outubro de 
1974) e dos dois governos provisórios (em 1975). Da passagem pela RTP, como 
Director de programas, ficou-lhe uma facilidade no contacto com a televisão que 
ainda hoje conserva. 
 
Mas é também um grande defensor da Europa que homenageamos hoje. Vasco Graça 
Moura foi, durante uma década, Deputado europeu pela lista do Partido Social 
Democrata português, função que ocupou até 2009.  
 
Profissionalmente, Vasco Graça Moura destacou-se: 
- Como Administrador da Imprensa Nacional – Casa da Moeda (1979-1989). Foi 
responsável pela intensa actividade editorial da empresa durante esse período, fazendo 
publicar, pela primeira vez, muitos dos nomes principais das artes e das letras 
portuguesas. 
- Como Comissário-Geral da Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses e Comissários Portugueses nas exposições mundiais de 
Sevilha e Génova (1989-1995), desenvolveu uma importante acção internacional, 
dentro e fora da Europa, sem qualquer parti-pris nacionalista e sempre com a 
constante preocupação de pôr em relevo o contributo das várias nacionalidades 
europeias para os grandes descobrimentos marítimos; devo dizer que tive a 
oportunidade de receber vários exemplares da interessantíssima revista Oceanos e de 
descobrir as sua numerosas contribuições. 
- Como Director do Serviço de Bibliotecas e Apoio à Leitura da Fundação Calouste 
Gulbenkian (1996-1999), garantiu o contacto com as obras, os autores e os grandes 
temas da cultura no Portugal profundo, em programas que deixaram marcas. 
- Entre 1999 e 2009, como Deputado ao Parlamento Europeu, foi Vice-Presidente da 
sua Comissão de Cultura e distinguiu-se como autor, entre outros, dos importantes 
relatórios relativos aos programas-quadro da política cultural europeia, Cultura 2000 e 
Cultura 2007-2013 e ao Multilinguismo (2009), por exemplo. 
 
Todo este trabalho é magnífico e impressionante. Mas creio poder afirmar que ainda 
não é aí que está o essencial. É, antes de mais, ao homem de letras que desejo dirigir-
me. 
 
Comemorando-se este ano o cinquentenário da sua vida poética e literária, sou levado 
a evocar o “Modo mudando”, o seu primeiro livro de poesia, publicado em 1963. Tem 
no seu activo mais de 60 obras. Aliás, a sua poesia foi reunida em dois volumes de 
600 páginas, editados em Novembro passado, pelas edições Quetzal, que teve a 
grande amabilidade de me oferecer. 
 
A sua obra literária é sobretudo centrada na poesia, uma poesia discursiva, fluida e de 
uma grande virtuosidade formal que conjuga o registo do quotidiano com uma 
reflexão profunda, filosófica e humanista. A sua escrita deixa aflorar o universo onde 
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busca a inspiração, como uma espécie de “sobre-impressão” com um efeito 
palimpsesto. A técnica poética, o domínio da forma e a utilização de referências 
intertextuais, permitem-lhe criar ressonâncias poderosas e chamar por imensas vozes, 
clássicas e antigas, que lhe respondem. 
 
Vasco Graça Moura é um humanista no sentido do Renascimento para quem a cultura 
deve ser um rio, tão largo como profundo. A importância do património literário e a 
exploração dos grandes textos fundadores da cultura ocidental são, para si, essenciais 
à educação que preconiza para as gerações futuras. Lembro-me de um artigo da sua 
autoria com um título provocante “O declínio do francês” em que lamenta o facto de a 
língua francesa ter perdido o seu estatuto de “língua franca” em proveito do inglês. 
Mas, ao mesmo tempo, salientava não se tratar de uma mera substituição pois com a 
aprendizagem do francês vinha a descoberta de uma cultura literária e humanista que 
faz, cada vez menos, parte dos objectivos daqueles que hoje em dia pretendem apenas 
adquirir um meio de comunicação prático e profissional. 
 
Esta é a razão pela qual, como ardente defensor da língua e um precursor da 
etimologia, que empresta a beleza e a força às palavras, o Vasco trava um combate 
diário pela integridade da língua portuguesa e contra a reforma da ortografia que, na 
sua opinião, faz com que desapareçam das palavras as marcas do seu nascimento e da 
sua viagem através do tempo. 
 
Saúdo igualmente o seu papel de “passeur”, de transmissor de cultura, como grande 
tradutor do património cultural europeu. Não é uma actividade secundária 
relativamente à criação literária. É, em si mesma, uma criação – uma re-criacão – 
literária. Vasco Graça Moura disse uma vez que “ao bloquear a construção da Torre 
de Babel, deus levou o homem a inventar a tradução”. Graças ao seu empenho, 
podem ler-se em Portugal Dante, Petrarca, Shakespeare, Rilke, Llorca. O seu 
magnífico trabalho desmentiu a fórmula italiana “traduttore, traditore”. Mas a 
tradução não é a esma coisa; como disse o Vasco, é “quase a mesma coisa”. Trata-se 
de, etimologicamente, “transducere”, “conduzir através”, levar dum lado outro, o 
tradutor a acompanhar o leitor, a aclimatá-lo, como um barqueiro que não fosse 
Caronte. 
 
Foi também através da tradução que Vasco Graça Moura se confrontou com a 
literatura francesa: 
- Os testamentos de François Villon e outras baladas mais, (Porto, Campo de Letras, 
1997); 
- Alguns amores, de Ronsard (Lisboa, Quetzal, 2003); 
- Berenice, de Jean Racine (Lisboa, Bertrand, 2005) ; 
- Fedra, de Jean Racine (Lisboa, Bertrand, 2005) - no prelo; 
- Andrómaca, de Jean Racine (Lisboa, Bertrand, 2006; 
- O Misantropo, de Molière (Lisboa, Bertrand, 2007) 
- Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostant (Lisboa, Bertrand, 2007) 
- O Cid, de Pierre Corneille (Lisboa, Bertrand, 2008). 
 
Mas esta literatura inspirou-o. Refiro-me à trilogia “napoleónica” a que chamou “O 
Vermelho e as Sombras”, três novelas passadas entre 1807 e 1813 nas quais o 
vermelho se refere à guerra mas na qual presta ao mesmo tempo uma homenagem ao 
Stendhal de “Le rouge et le noir”: 
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 - O pequeno almoço do sargento Beauchamp (Lisboa, Alêtheia, 2008); 
 - O mestre de Música (Alêtheia, 2010); 
 - Os desmandos de Violante (Alêtheia, 2011). 
 
Das obras publicadas em França constam: 
- L’ombre des figures, organização e tradução de Michèle Giudicelli, prefácio de 
Marc Blanchet (L’Escampette, Bordeaux, 1997); 
- Une lettre en hiver et autres poèmes (1963-2005), selecção, tradução e apresentação 
de Joaquim Vital,  (Paris, La Différence, 2007). 
 
Vasco Graça Moura é também um poeta francês pois escreveu poemas nesta língua, o 
que é a marca de uma sensibilidade e de um domínio da língua a que poucos têm 
acesso. Em homenagem a François Villon, o Vasco até escreveu o seu testamento 
literário em francês: 
“puis qu’en politique incorrect, 
l’amour, les lettres m’accordèrent 
quelques sueurs, quelques affects, 
quelques nuances plus amères, 
et quelques ombres moins légères, 
et même quelques sentiments 
plus profonds, donc je tiens à faire 
aujourd’hui mon testament. » 
 
Aproximando-me do momento em que me despeço de Lisboa para rumar a novos 
destinos incertos, faria meu o seu poema “inventaire”: 
“C’est la blancheur, le parfum 
des vieux quartiers de Lisbonne 
et la force du destin, 
l’ivresse de l’incertain 
dans l’âme qui robinsonne. » 
 
Vasco Graça Moura acaba de publicar a correspondência em francês entre Saint John 
Perse et Calouste Gulbenkian (Editions Gallimard), não nos deixando dúvidas de que 
partilha, com o diplomata e poeta Alexis Léger/Saint John Perse, o facto de ser um 
poeta e um actor de primeiro plano da vida política e cultural do seu país. 
 
Agradeço-lhe muito calorosamente por tudo isso. 
 
Sobre a sua obra, Sandra Teixeira, uma professora portuguesa da Universidade de 
Poitiers, disse que : “os universos poético e ficcional de Vasco Graça Moura giram à 
volta de linhas comuns tais como o aproveitamento de elementos autobiográficos, o 
diálogo com outros actores, a convivência de várias línguas e desenvolvimentos 
reflexivos, por vezes mais teóricos ou ideológicos, sobre o fenómeno da escrita ou da 
leitura, o sentido da arte, ou ainda aspectos socio-políticos”. 
 
E citando Maria Alzira Seixo, que foi professora catedrática da Universidade de 
Lisboa: “a inovação de Vasco Graça Moura consiste em criar uma escrita da 
contradição humana através do encontro, nessa escrita, de formas de arte de sempre, 
em efeitos agudos das respectivas conjunções e disjunções, de si e da vida. Ou, como 
diz o seu primeiro título : um modo mudando”. 
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Caro Amigo Vasco Graça Moura: deu-nos a felicidade de estar frequentemente 
connosco, à mesma mesa, de nos convidar para o Centro Cultural de Belém. Lembro-
me de um magnífico dueto com Michel Zink, sobre a poesia da Idade Média e de ir a 
Paris fazer uma conferência no Collège de France. Todas estas são boas lembranças e 
experiências formidáveis, tanto intelectuais como emocionais, amigáveis e calorosas, 
que reforçaram de forma significativa a relação já existente entre os nossos dois 
países. Por tudo isto, estamos-lhe muito gratos. 
 
Vasco Graça Moura 
C’est à l’ambassadeur privilégié de la culture portugaise, des lettres françaises et de 
l’humanisme européen que je m’adresse à présent. En vous décernant la Légion 
d’Honneur, la France vous exprime son estime et sa profonde gratitude. 
 


