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Discurso de Pascal Teixeira da Silva,  

Embaixador de França 

 

por ocasião da imposição das insígnias de Chevalier des Arts 

et des Lettres 

 

à Dra. Maria João Seixas,  

Directora da Cinemateca Portuguesa 

 

(Palácio de Santos, 29 de Novembro de 2012) 

 

 

 
Senhoras, Senhores, 
Caros amigos, 
 
 
Maria João Seixas, 
 

Nasceu em Moçambique em 1945. Veio para Portugal 
para estudar Filosofia em Lisboa e licenciou-se em 1969. 
Entretanto, assumiu a direcção do Departamento de Produção de 
Filmes para Emigrantes da Secretaria de Estado da Emigração. 

 
            Entre 1974 e 1976, foi adjunta do major Vítor Alves - “o 
principal homem de Abril” -, nos cargos por ele ocupados em 
diversos governos provisórios no período pós-revolucionário. 
 

Mais tarde foi assessora de Maria de Lourdes Pintasilgo 
na Comissão da Condição Feminina. De Maria de Lourdes 
Pintasilgo, que veio a ser ministra e primeira-ministra. 
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A Maria João Seixas reivindica-se feminista num 
Portugal do imediatamente após Salazar e até hoje. Feminista no 
melhor sentido do termo: vigilante em relação aos direitos iguais 
dos homens e das mulheres e adepta de que se mantenham as 
diferenças – inúmeras diferenças – que fazem o encanto das 
relações entre homens e mulheres. 
 
 
Cara Maria João,  
 

A Senhora tornou-se conhecida principalmente a partir 
de 1977, altura em que foi um dos cinco membros do júri do 
popular concurso televisivo da Radiotelevisão Portuguesa "A 
Visita da Cornélia". 
 

A prestação de Maria João Seixas como elemento do júri 
foi bastante notada sobretudo pela sua liberdade de tom, embora 
fosse uma jovem numa sociedade ainda marcada por valores de 
conservadorismo social muito arreigado. 
 

A sua atitude choca e, infelizmente, acaba por receber 
tantas ameaças como, elogios. Mas a sua coragem impressiona 
positivamente os espectadores. 
 

Esta é a primeira aparição pública que, depois, faz com 
que venha a ser convidada para apresentar um programa seu na 
RTP. E fica então responsável pelo “E agora Maria?”, a sua 
primeira experiência como autora e apresentadora de programas 
culturais. Na televisão impôs-se pelo seu profissionalismo e pela 
capacidade de comunicação. 
 
             Manteve uma ligação regular com a televisão, sempre 
através da RTP, mas especialmente no segundo canal, mais 
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vocacionado para temáticas culturais. Em 1994 e 95 apresentou 
os programas "Quem Fala Assim..." e "Sempre aos Domingos" 
e, em 1999, "Olhos nos Olhos", onde o seu talento como 
entrevistadora e conversadora se destacou. Também participou 
na elaboração de documentários para o programa cultural da 
RTP 2 "Artes & Letras". 

 
               Já em finais da década de 90, Maria João Seixas foi 
assessora do primeiro-ministro socialista António Guterres, para 
os assuntos culturais, mas por pouco tempo pois opta, mais uma 
vez,  por um regresso à televisão. 
 
               Volta à televisão e à imprensa escrita, retoma o seu 
trabalho de jornalista e de animadora de emissões culturais para 
grande satisfação do público (especialmente a emissão muito 
apreciada na A2, “Um certo olhar”) e redige uma rubrica de 
entrevistas culturais do “Público”, “Conversas com vista 
para...”. 
 
               Maria João Seixas dedica-se também à escrita e à 
participação em actividades de apoio e incentivo à leitura. 
 

Em 2004, Maria João Seixas é distinguida com o título 
de Comendadora da Ordem de Cristo, pelo Presidente da 
República Jorge Sampaio.  
 

Em Janeiro de 2012, é chamada para a direcção da 
prestigiosa Cinemateca Portuguesa. E é nesta qualidade que 
exibe uma programação rica e diversificada, onde cada elemento 
é uma jóia, com ciclos temáticos ou dedicados a um determinado 
património, a uma obra, a um realizador ou a um país.  
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Oferece também a sua preciosa colaboração à Festa do 
Cinema Francês. Não é possível imaginar esta Festa sem uma 
retrospectiva – muitas vezes integral – da obra de um grande 
realizador ou de um actor, na Cinemateca Portuguesa. Cara 
Maria João, estamos-lhe muito gratos! 
 

Maria João Seixas é ainda autora de filmes, 
nomeadamente co-cenarista do filme “O Delfim” de Fernando 
Lopes (2002), uma adaptação da obra de José Cardoso Pires, O 
Delfim, em que o narrador assume uma condição de forasteiro. 
A Gafeira, aldeia inexistente, simboliza o Portugal marcelista, 
com um crime no centro da história. Pode ser lido como o 
primeiro romance português no qual confluem mistura de 
géneros, polifonia, fragmentação narrativa e metaficção.  
 

É também co-realizadora do filme Lissabon, Wupertal, 
Lisboa, sobre a coreógrafa Pina Bausch, que retraça a 
preparação e as repetições do ballet “Masurca Fogo” (1998), 
para a EXPO 98, desde a primeira repetição em Lisboa até à 
apresentação da estreia em Wupertal. Pina Bausch preside aos 
passos africanos, latinos, misturados com o fado e com o jazz, 
dentro de um espírito de “música do mundo”. A câmara alonga-
se sobre um livro de fotografias consagrado a estes nómadas que 
são os Romas. 
 

O seu marido, também, Maria João. Fernando Lopes, faz 
parte da sua história, da sua vida e da sua carreira, mas da 
história do cinema também como grande actor e realizador e 
conhecedor de todas as profissões desta arte, desde a montagem 
e a produção. 
 

Grande connaisseuse des œuvres cinématographiques du 
monde entier, je salue en vous la journaliste, la réalisatrice, la 
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directrice de la cinémathèque, mais surtout la femme de pensée, 
de culture, de lettres, et de courage. Il vous en a fallu, autant que 
de joie de vivre et d’enthousiasme communicatifs, pour réaliser 
le magnifique parcours que nous saluons ce soir.  
 

Vous êtes, comme l’on dit en France joliment, « une 
femme de tête », ce qui veut dire, une personne à laquelle il n’est 
pas facile de tenir tête, ou de résister. Vous êtes aussi une femme 
de cœur, et vos engagements sont aussi larges qu’ils sont 
contagieux.  
 

C’est cette femme de culture et d’engagement que la 
France honore ce soir.  
 
 
 
Maria João Seixas, 
 
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 de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 
  


