
Discurso de Pascal Teixeira da Silva, Embaixador de França

por ocasião da imposição das insígnias de “Officier des Arts et des Lettres”

a Joaquim Benite

Teatro Municipal de Almada,
 13 de Julho de 2012

Senhora Presidente da Câmara Municipal,

Caros amigos,

Peço a vossa atenção durante alguns instantes para saudarmos, neste 

dia  especial,  o  excelente  percurso  de  Joaquim  Benite  e  fazê-lo,  da 

maneira  mais  apropriada,  ou  seja  no  âmbito  desta  29ª.  edição  do 

Festival Internacional do Teatro de Almada, no palco e no seu próprio 

Teatro...

Caro Joaquim, acaba de festejar os seus 40 anos de carreira à frente da 

Companhia de Teatro de Almada que ainda dirige actualmente. Não vou 

enunciar  ao pormenor o seu percurso como encenador pois  temos a 

sorte de poder conhecê-lo melhor através da exposição “1971-2011: 40 

anos de Teatro” que está, neste momento, patente na Escola D. António 

da  Costa.  Esta  exposição  é  bem  demonstrativa  da  sua  apetência 

permanente  para  regressar  aos  grandes  poemas  da  dramaturgia 

portuguesa e mundial e os dar a conhecer.

O  Senhor  funda  a  sua  companhia  em  1971,  depois  instala-se  em 

Almada em 1978, ano em que inaugura o Antigo Teatro Municipal. Foi 

sucessivamente jornalista, actor, crítico de teatro, autor de numerosos 

textos  sobre teatro,  conferências e ensaios,  pedagogo,  encenador de 



uma centena de obras e director artístico de um dos mais emblemáticos 

festivais de teatro da Europa.

Ao instalar-se em Almada, o Joaquim Benite mudou completamente o 

aspecto  desta  cidade para  que,  à  imagem do mês  de Julho,  ela  se 

tornasse,  durante  todo  o  ano,  um  local  incontornável  de  encontros 

artísticos rivalizando com as maiores produções lisboetas.

A programação do seu Teatro mas também do Festival  de Teatro de 

Almada,  associa  um  espírito  generoso  a  uma  exigência  notável.  O 

Joaquim Benite é realmente conhecido pela sua capacidade de agitar 

consciências  e  sensibilizar  o  público  português  para  os  maiores 

criadores nacionais e internacionais.

Como encenador, monta peças de teatro a partir de textos de autores 

portugueses como José Saramago, Virgílio Martinho e Fonseca Lobo. 

Além  da  companhia  teatral  que  dirige,  encena  espectáculos  em 

Espanha (Oviedo), no Teatro D. Maria II, para a Companhia de Teatro 

do Ribatejo, para a Seiva Troupe, no Teatro da Trindade ou no Centro 

Cultural de Belém. Apresentou espectáculos em Espanha, em França, 

em  Angola  e  na  Polónia.  É  ainda  o  director  da  revista  de  teatro 

“Cadernos” e da colecção “Textos de Almada”.

Pedagogo informado,  dirige  vários  cursos de  teatro  e  muitos  actores 

profissionais portugueses fizeram a sua aprendizagem com o Joaquim 

Benite.



A riqueza do seu percurso dedicado à criação e à animação cultural, 

corresponde  à  sua  imagem:  curioso,  empreendedor,  determinado, 

comprometido e generoso.

O envolvimento, a fidelidade e a solidariedade da sua equipa e dos seus 

companheiros de viagem – sejam eles artistas, encenadores, directores 

de teatro ou críticos – correspondem aos valores humanos que defende.

O seu apego à cultura do nosso país é conhecido. Em Portugal, onde a 

influência da cultura francesa é ainda mais perceptível,  o Festival  de 

Almada contribui  imensamente  para  divulgar,  especialmente  junto  do 

público mais jovem, as criações dos grandes nomes do teatro francês. 

Aliás, o ano passado, o prémio do público foi atribuído a uma produção 

francesa.  “Que faire?  (Le retour)”,  de Jean-Charles Massera e Benoît 

Lambert é, para grande satisfação nossa, o ponto de honra desta 29ª. 

edição.

Lembro alguns dos  grandes homens do teatro francês que pisaram o 

palco deste Festival: Georges Lavaudant, Claude Régy, Bernard Sobel, 

Jacques Nichet, Joël Pommerat, Patrice Chéreau e também  Emmanuel 

Demarcy Mota e François Chattot que nos dão o prazer de estar aqui 

connosco, esta noite.

As suas qualidades foram reconhecidas já várias vezes.  Entre outras 

distinções, Joaquim Benite recebeu a Medalha de Ouro da Cidade de 

Almada, a Medalha de Mérito Distrital de Setúbal, a Medalha de Mérito 

Cultural do Ministério da Cultura, o grau de Comendador da Ordem de 

Mérito Civil de Espanha e o grau de Comendador da Ordem do Infante 

D. Henrique.



Esta noite, a França distingue-o pela segunda vez. Em Julho de 2007, 

foi  condecorado  “Chevalier  de  l’Ordre  des  Arts  et  des  Lettres”.  Esta 

promoção ao grau de “Officier” e esta nova homenagem testemunham o 

reconhecimento do nosso país e queria agradecer-lhe, mais uma vez e 

muito  especialmente,  pela  sua  acção  ao  serviço  da  divulgação 

internacional  das  grandes  obras  do  teatro  francês.  A  este  respeito, 

gostaria de salientar a qualidade exemplar da cooperação e do diálogo 

que os Serviços Culturais e o Institut Français mantêm com o Festival de 

Almada desde há muitos anos.

Agora, é chegado o momento de restituir o tempo do teatro ao Teatro. 

Termino com uma citação de Victor Hugo que me parece defini-lo bem: 

“Há duas maneiras de conquistar a paixão das pessoas pelo teatro: pela 

grandeza e pela autenticidade. A grandeza apodera-se da multidão, a 

autenticidade prende o indivíduo”.

“Il y a deux manières de passionner la foule au théâtre : par le grand et 

par le vrai. Le grand prend les masses, le vrai saisit l’individu ».

Portanto, Caro Joaquim, desejo-lhe ainda mais tempos de grandeza e 

de autenticidade.

Au nom de la Ministre de la Culture et de la Communication et en vertu des 

pouvoirs qui  me sont  conférés,  je vous remets les insignes d’Officier  de 

l’Ordre des Arts et des Lettres.


