
Senhor Embaixador

e Senhora Embaixatriz de França,

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Almada,

Senhor Deputado Francisco Lopes,

Ilustres convidados

Minhas Senhoras e meus Senhores,

Caros Amigos e Companheiros,

Compete-me agradecer ao Governo francês a distinção com que agora me 

honra — a segunda desde 2007, quando fui agraciado com o grau de 

Cavaleiro das Artes e das Letras de França.

O grau de Oficial da mesma Ordem, constitui mais um reconhecimento 

do meu trabalho que muito me sensibiliza e honra, e é testemunho do 

interesse da França pela actividade artística e cultural, nomeadamente a 

que se desenvolve fora das suas fronteiras.

A Ordre des Arts et des Letres,  criada expressamente em 1957, destina-

se, cito: “a distinguir personalidades que se tenham destacado por meio 

das suas criações no domínio artístico ou literário, ou pela contribuição 

que tenham dado para o brilho da cultura francesa no Mundo”.

A posição da França em relação à Cultura tem especificidades próprias, e 

uma delas é a generosidade com que trata os criadores de outros países e 

muitas vezes os acolhe no seu seio, o que é um indício da maturidade e da 

consciência do papel desta cultura no Mundo. O facto de as distinções 

concedidas pela França não levarem em conta as diversidades ideológicas 

mais ainda acentua o carácter ecuménico e exemplar de uma cultura que 

tem  servido  em  muitas  épocas  de  referência  essencial  para  o 

desenvolvimento dos povos. 



Sou, digo-o com modéstia, um dos muitos beneficiados com o esplendor 

dessa  cultura.  A  minha  formação  teatral  deve  uma  grande  parte,  no 

campo  do  teatro  mas  também  no  da  filosofia  e  no  da  literatura,  à 

produção cultural francesa. Aprendi a reflectir sobre as práticas teatrais 

com  Bernard  Dort,  Rolland  Barthes,  Pierre-Aymé  Touchard,  Robert 

Kanters, Adamov, Roger Planchon, e tantos outros. Aconteceu-me fazer 

crítica de teatro, nos meus tempos de jornalista, ao lado de uma figura tão 

eminente como Bertrand Poirot-Delpesch — no Festival de Nancy, que 

então  era  dirigido  por  Jack  Lang  — e  em Avignon,  essa  portentosa 

manifestação criada por Jean Vilar.

Foi provavelmente nas visitas a esses festivais que me nasceu a ideia do 

Festival de Almada, criado em 1984, num tempo em que as iniciativas 

deste género não existiam no nosso País. Posso afirmar com segurança 

que  o  Festival  de  Almada  protagonizou  uma  parte  das grandes 

transformações que se observaram em Portugal nos últimos 30 anos. 

O reportório francês tem um lugar central na minha carreira teatral,  e 

sempre considerei Molière ao lado de Shakespeare. Para muitos homens 

de teatro europeus, estes nomes constituem — com Ésquilo, Sófocles, 

Eurípides,  Gil  Vicente,  Schiller,  Cervantes,  Goldoni,  Brecht,  etc.  — 

expoentes  que  representam  a  mais  pura  e  antiga  tradição  do  teatro 

ocidental, e são uma das matérias imprescindíveis para a construção de 

uma pátria europeia. 

O Mundo de hoje, apesar do extraordinário desenvolvimento tecnológico, 

continua a ter necessidade de uma arte artesanal  milenária que, como 

nenhuma outra, tem a capacidade de reflectir o sofrimento, a inquietação, 

e os avanços dos Homens. O teatro é um dos mais instantes instrumentos 

no combate pela tolerância e pela paz. 

Tenho a consciência de que a distinção que me é atribuída só é possível 

graças  aos  muitos  colaboradores  que me  acompanharam durante  esta 



trajectória. A eles também quero agradecer a dedicação e a inteligência 

com que contribuíram para o projecto que iniciei há 40 anos. O teatro é 

uma arte  colectiva e as personalidades que nele emergem não podem 

deixar de partilhar os seus êxitos com tantos, tantas vezes anónimos, que 

contribuíram para os resultados alcançados.

É neste quadro que agradeço uma vez mais  a  honra que agora me é 

concedida,  a  qual  tenho  a  consciência  de  que  me  dá  novas 

responsabilidades no meu trabalho futuro.

Muito obrigado.

   


