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Notícias do

Círculo

SINTESE DAS ACTIVIDADES DO 1º SEMESTRE

Almoços das Últimas Terças
Terças--feiras
No âmbito destes Almoços, tivemos como ConvidadasHomenageadas:

• Catarina Portas, Jornalista e empresária
• Guta Moura Guedes, Directora da ExperimentaDesign
• Maria João Carioca, Economista

Novo Sócio Honorário
No dia 6 de Março de 2017, o CEQ
realizou um jantar de homenagem ao
Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa,
por ocasião da entrega do título de Sócio
Honorário, tendo a apresentação sido
realizada pela Dra. Leonor Beleza.
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Jantar dos Santos Populares

Eventos diversos

Foi no dia 26 de Junho que se realizou o nosso
O Círculo Eça de Queiroz realizou no
dia 10 de Fevereiro de 2017 um jantardebate que teve como orador convidado
o Doutor Nuno Crato.

tradicional Jantar dos Santos Populares. Tivemos
connosco os Fadistas Maria da Nazaré e Francisco
Madureira e ainda a violinista Polaca Natalia Juskiewicz
que nos apresentou o seu Projecto “Um violino no Fado”.

No dia 30 de Março de 2017 efectuouse um jantar com o Senhor Prof.
Doutor António Filipe Pimentel,
Director do MNAA – Museu Nacional
de Arte Antiga.
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Editorial
MNAA: as chaves de uma marca
Diz-se que um museu deve estar na moda. Nada mais errado, entendo. Um museu serve, desde logo, para fazer
pensar. Não é um lugar para ver: mas para aprender a ver. E, tratando-se do “primeiro museu nacional”, deve, por
natureza, proporcionar, se não orgulho, ao menos uma relação tranquila e saudável com o passado de que
provimos, indispensável a toda a sociedade: no sentido de que, assumindo as sombras e as luzes, houve nele,
contas feitas, mais destas que daquelas — e, como quer que seja, a ele devemos, em parte maior, o ser que
somos. Relação também com o presente contemporâneo (com cujo olhar o vemos) e com o futuro que
pretendemos ser. Por isso todo o museu é importante — e é reconhecidamente essencial a existência de um grande “primeiro museu”:
como nau almirante, impulsionando as outras.
Não se trata, pois, de fazer parte do “lifestyle”: mas de uma higiene de consumo regular, por parte da cidadania, que nele se
representa e projecta, como instituição viva e pulsante. De uma cidadania consciente de que só será adulta se for culta; de um museu
que interpela e mobiliza a sociedade, em função da qual existe e estrutura a sua missão — bem como o dever de a bem cumprir.
É certo que as coisas se complicam quando se olvidaram de deputar-lhe essa missão: com a consequente afectação de proporcionais
recursos (desde logo humanos). Quando este é assumido como um resquício histórico, sendo, por tal, difusa a noção do activo que
pode representar na necessária e saudável mobilização da energia vital e criativa (também económica). Quando, enfim, arredado do
consumo cultural do cidadão comum, se percepciona como referência vaga: como um arquivo patrimonial, especialmente azado aos
amantes de antiqualhas. E não como um centro cultural activo e vivo.
Os recursos (de que urge, obviamente, dotá-lo) são, assim, directamente dependentes da noção da sua “marca” e da respectiva
percepção. Foi esse o trabalho a que o Museu Nacional de Arte Antiga — o MNAA, como é hoje, enfim, globalmente (re)conhecido —
meteu ombros nos últimos 7 anos: conquistando, pela intensidade, qualidade e crescente internacionalização da sua programação, o
lugar de liderança que é por natureza o seu; produzindo ou mobilizando, em ritmo intenso, novo conhecimento científico; estimulando
a circulação internacional do seu acervo próprio, por esse modo mais e mais reconhecido, aquém e além fronteiras; inovando, enfim,
com projectos como aquele que levantou o País para “Pôr o Sequeira no Lugar Certo” — e fez de todos familiar o nome do pintor.
A noção (hoje, enfim, comum) de ser o MNAA o “lugar certo” — como “grande museu de Portugal” —, representa em si mesma a
consagração da sua “marca”. O Museu, fez, pois, o seu trabalho: ao País cabe fazer agora o seu. Num sentido ou noutro, abre-se o
que não havia: o futuro.
António Filipe Pimentel, Director do Museu Nacional de Arte Antiga

Jantar com Nuno Crato
O Círculo Eça de Queiroz realizou no dia 10 de Fevereiro de 2017, um jantardebate que tive como orador convidado o Doutor Nuno Crato. Licenciado em
Economia no ISEG, onde mais tarde obteve o grau de Mestre em Métodos
Matemáticos para Gestão de Empresas, doutorou-se em Matemática Aplicada
nos Estados Unidos e trabalhou depois nesse país durante muitos anos, como
Investigador e Professor Universitário.
O Dr. Alexandre Homem Cristo, analista de educação para o Observador e exConselheiro Nacional de Educação, apresentou o orador e moderou o debate.
A apresentação relevou as conclusões da última edição PISA – correspondente
a testes realizados em 2015 a estudantes de 15 anos em ciências, Leitura e
Matemática – divulgados em Dezembro passado, em que Portugal teve, pela

Pedro Rebelo de Sousa abrindo a sessão,
enquanto Presidente do CEQ

primeira vez, resultados acima da média da OCDE.
Entre 2000, quando participou pela primeira vez nos testes PISA, e 2015, período
ao longo do qual foram restaurados todos os exames nacionais de fim de
ciclo, o progresso dos resultados em Portugal foi constante.
Contudo, Portugal é um dos três países da OCDE com maior percentagem de
reprovações até aos 15 anos, reprovações essas que constituem quase um terço
do total, sendo praticamente três vezes superiores à média.

Nuno Crato durante a palestra
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Jantar com Nuno Crato (Cont.)
Tendo sido detentor da pasta ministerial da Educação entre 2011 e 2015, o
antigo Ministro da Educação Nuno Crato veio expor-nos a sua visão
sobre o que terá permitido os progressos obtidos nestes últimos anos e a
sua presença revelou-se uma excelente oportunidade para o questionarmos
sobre o que se pode esperar dos próximos testes PISA de 2018 à luz da
recente abolição dos exames nacionais no fim do primeiro e do segundo
ciclos.
Guilherme Valente colocando uma pergunta a
Nuno Crato

Almoço das Últimas Terças
Terças--feiras
Almoço com Catarina Portas
O primeiro Almoço das Últimas Terças-feiras deste tão imprevisível Ano
foi no dia 31 de Janeiro de 2017 e tivemos como Convidada/
Homenageada a sempre jovem e bem-sucedida empresária Catarina
Portas.
Como é que uma adolescente que sonhava em ser chapeleira,
arqueóloga, antiquária ou até mais provavelmente arquitecta, altera
radicalmente o seu percurso e envereda inicialmente pela carreira de
Jornalista?

Catarina Portas durante a palestra, falando
animadamente de “A Vida Portuguesa”

Dona de uma personalidade multifacetada, Catarina Portas tocou todos os meios de comunicação – jornais, revistas,
rádio e TV – onde aliás conquistou vários prémios. Mas, e apesar de viajante inveterada, vai ser em Portugal que encontrará uma missão, um outro caminho, ao redescobrir os bons produtos tradicionais Portugueses, sobretudo aqueles que
se encontravam em risco de desaparecer. Ao decidir pô-los, de forma inteligente e apelativa, à disposição dos lisboetas
– e naturalmente dos turistas em geral – nas suas lojas de “Vida Portuguesa’" vai conquistar um estrondoso sucesso
que a projectará além-fronteiras.
A paixão por Lisboa, pelas suas lojas tradicionais, pela preservação do que é único e autêntico transparece neste percurso e tem movido Catarina no seu dia-a-dia. É uma luta que não abandona e que a levou, inclusivamente, ao seu mais
recente projecto: a reabilitação dos Quiosques de Lisboa que tão pitorescamente ilustram a nossa capital.
Catarina Portas prendeu a atenção de todos os presentes, falando com entusiamo do seu percurso de vida e dos seus
projectos para a cidade de Lisboa.

Catarina Portas rodeada de pessoas
interessadas no seu Projecto

Catarina Portas falando com Giuseppe
Morabito e Senhora, Embaixador e
Embaixatriz de Itália

Catarina Portas e Margarida Esteves da
Fonseca
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Almoço das Últimas Terças
Terças--feiras (Cont.)
Almoço com Guta Moura Guedes
O mês de Março trouxe-nos a Primavera e a Guta Moura Guedes. O
nosso Almoço das Últimas Terças-feiras deste mês foi antecipado
para o dia 21 de Março de 2017.
No dia em que Guta nasceu, a 23 de Julho de 1965, a música mais
ouvida nos E.U.A. era (I can’t get no) Satisfaction dos Rolling Stones.
Parecia premonitório como marca distintiva para a vida desta
extraordinária e multifacetada empreendedora e designer, com
reconhecimento nacional e internacional que já lhe permitiu conquistar
muitos prémios.

Guta Moura Guedes durante a palestra

Fundadora da Experimenta-Associação para a Promoção do Design e Cultura de Projecto de que é Presidente, Guta
Moura Guedes dedica-se, desde 1999 à programação da bienal ExperimentaDesign, iniciativa dedicada ao design, à
arquitectura e à criatividade contemporânea.
Com passagens mais ou menos longas por Instituições tão diversas como o Centro Cultural de Belém (de cuja Fundação
foi Administradora), Casa da Música (de que foi Directora na Área de Comunicação, Marketing, Design e
Desenvolvimento) e na Universidade Católica (onde é docente-colaboradora na Católica Lisbon School of Business and
Economics), Guta Moura Guedes foi comissária do Ano do Design Português em 2015 e é cofundadora e Directora
estratégica da empresa ALTA International Creative Alliance.
Mas há muito mais a conhecer no percurso de uma menina que nasceu em Torres Vedras, formou-se em Gestão
Hoteleira mas cuja alma de artista comandou sempre a inquietude criadora que tem marcado o seu trajecto...
Guta Moura Guedes falou-nos entusiasticamente do seu percurso profissional, dando particular relevância à Cultura,
salientado a sua grande importância em todos os Projectos que abraça.

Vista panorâmica da vasta audiência

Duarte Pitta Ferraz, Guta Moura Guedes,
Margarida Esteves da Fonseca e José Gabriel
Queiró

Almoço com Maria João Carioca
Em 1769, em pleno reinado de D. José, a Bolsa de Lisboa, uma das mais antigas da
Europa, e então conhecida como Assembleia dos Homens de Negócio, iniciou a sua
actividade na Praça do Comércio. Foi preciso que passassem quase dois séculos e meio
para que um tão marcante nome fosse rebatido: em 2016, e pela 1ª vez, uma Mulher
passou a presidir à Bolsa de Lisboa, actualmente designada por Euronext Lisbon. Essa
Mulher, a Dra. Maria João Carioca, foi a nossa Convidada/Homenageada do Almoço das
Últimas Terças-feiras do dia 30 de Maio de 2017.
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Almoço das Últimas Terças
Terças--feiras (Cont.)
Com um percurso marcante no mundo da gestão e da consultoria, desde os
inícios na Mckinsey, passando depois pela SIBS e pela CGD – para onde
regressou depois da presidência da Euronext – Maria João Carioca
licenciou-se em Economia na Universidade Nova de Lisboa, em 1993.
Pouco tempo depois, completou o Programa de MBA no Insead e, já mais
recentemente, participou em Harvard num Curso de Leading Change and
Organisational Renewal.
A Maria João Carioca tem regido a sua Vida sob o lema: Faz todos os dias
algo que te assuste. Esta crença atesta o seu espírito corajoso e
empreendedor e uma capacidade de realização ímpar.

Maria João Carioca falando para a assistência

Maria João Carioca falou-nos do seu percurso profissional e, com um grande entusiasmo, da sua grande motivação
para responder ao enorme desafio que lhe foi lançado este ano, que é o de fazer parte da equipa responsável pelo
Plano de Restruturação da CGD.

Vítor Bento, Maria João Carioca e Margarida
Esteves da Fonseca

Vítor Bento, Maria João Carioca, Margarida
Esteves da Fonseca e António Rebelo de Sousa

Almoço com Embaixadores Estrangeiros
Dando continuidade à decisão da Direcção de disponibilizar aos Embaixadores(as) Estrangeiros(as) acreditados(as) em
Portugal um cartão de associado(a), para que possam frequentar as instalações do Clube e/ou utilizá-las para a
realização de eventos, tivemos três almoços este ano.
No dia 14 de Fevereiro, contámos com a presença dos seguintes Embaixadores: Carmenza Jaramillo da Colômbia,
Hasan Gögüs da Turquia e Jacek Marek Junosza Kisielewski da Polónia. Neste almoço esteve também presente o
Director-Geral do BEI, Kim Kreilgaard.
No dia 11 de Abril, tivemos connosco os seguintes Embaixadores: Christof Weil da Alemanha e Park Chul-min da
República da Coreia.
No dia 20 de Junho, realizámos o último destes almoços, no qual estiveram presentes os seguintes Embaixadores:
Jean-Michel Casa de França, Peter Rayner da Austrália, Germán Guerrero do Chile e Mmamokwena Gaoretelelwe
da África do Sul.

Pedro Rebelo de Sousa com os
Embaixadores da Colômbia, Turquia e
Polónia
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A Direcção com os Embaixadores da
Alemanha e República da Coreia

A Direcção com os Embaixadores da
França, Austrália, Chile e África do Sul

Jantar de Homenagem a Marcelo Rebelo de Sousa
No dia 6 de Março de 2017 o Círculo Eça de Queiroz realizou um jantar
de homenagem, por ocasião da entrega do título de Sócio Honorário ao
Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa
proferiu uma palestra, tendo sido antes apresentado pela Senhora Dra.
Leonor Beleza.
Sócio do Círculo há várias décadas, Marcelo Rebelo de Sousa é
Professor Catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa e desempenhou
inúmeros cargos na Academia e na vida política nacional, tendo sido
Ministro, Deputado, Autarca, Líder do PSD, Membro do Conselho de
Estado, Administrador e Director de órgãos de comunicação social e

Marcelo Rebelo de Sousa proferindo umas
palavras após o jantar

comentador político e, desde 9 de Março de 2016, Presidente da
República Portuguesa.
Foi uma noite muito agradável
para todos os presentes, que
ouviram com muita atenção os
testemunhos de Leonor Beleza e
de Marcelo Rebelo de Sousa.

Leonor Beleza falando de Marcelo Rebelo
de Sousa e da vivência de ambos nos
tempos de Faculdade

Marcelo Rebelo de Sousa com o irmão Pedro e a
amiga Leonor Beleza

Jantar com António Filipe Pimentel
O Círculo Eça de Queiroz realizou um jantar no dia 30 de Março, Quinta-feira, em que tivemos como orador convidado
o Senhor Prof. Doutor António Filipe Pimentel, Director do MNAA – Museu Nacional de Arte Antiga.
António Filipe Pimentel nasceu em São Pedro de Alva, Penacova, em 1959. Licenciou-se em História de Arte na
Universidade de Coimbra, em 1985, aí obtendo, também nessa Universidade, o grau de Mestre em História Cultural e
Política da Época Moderna em 1991.
Doutorado em História de Arte, antigo pró-reitor da Universidade de Coimbra e Director do Museu Grão Vasco, António
Filipe Pimentel dirige o MNAA desde Março de 2010.

Pedro Rebelo de Sousa abrindo a sessão e
dando as boas-vindas

Fernando d’Oliveira Neves apresentado o
Orador, António Filipe Pimentel

Página 6

Jantar com António Filipe Pimentel (Cont.)
O MNAA teve a oportunidade única de integrar no seu acervo a pintura “A
Adoração dos Magos”, do pintor Português Domingos António Sequeira
(1768-1837), uma peça fundamental do património nacional. Para tal, havia
lançado anteriormente uma campanha pública que decorreu entre Outubro
de 2015 e Abril de 2016, em que os Portugueses foram convidados a
patrocinar “A Adoração dos Magos”. A campanha foi muito bem-sucedida e
o quadro foi colocado "no lugar certo" do MNAA no dia 12 de Julho de
2016.
António Filipe Pimentel falou entusiasticamente da sua função/missão no
MNAA, da estratégia que tem adoptado na gestão do MNAA e elogiou a

António Filipe Pimentel falando durante a
palestra

sua equipa. Segundo ele, a marca do Museu tem-se consolidado e hoje
consegue captar um público mais abrangente e alargado.

Jantar Vínico com a Quinta do Sagrado
O primeiro jantar vínico de 2017 teve lugar no dia 23 de Maio. Este ciclo
anual de jantares vínicos foi iniciado em Março de 2015, tendo já sido até
agora realizados seis jantares dedicados ao património vinícola português.
Desta vez, convidámos a Quinta do Sagrado que nos apresentou o seu
portefólio de vinhos da Região do Douro.
A tradição tem sido a força motriz e a bússola da Quinta do Sagrado
desde a sua criação. Dois grandes nomes da história vinícola, Cálem e
Ségur,

respectivamente

nas

regiões

do

Douro

e

de

Bordéus,

presentearam a Quinta com o seu ADN e promoveram as condições
essenciais para a sua existência, na mais perfeita combinação no mundo

Pedro Rebelo de Sousa, Presidente do CEQ,
dando as boas-vindas e agradecendo à Quinta
do Sagrado

dos vinhos: conhecimento e dedicação, família e terroir, o Douro.
Nascida e criada na mais forte tradição de produção de vinhos do mundo, a Quinta do Sagrado continua, após dois
séculos, a incluir todo o seu conhecimento nos vinhos que produz e a perpetuar a tradição de conceber produtos de
elevada qualidade.
José Maria Cálem fez uma breve apresentação da Quinta do Sagrado e falou sobre cada um dos vinhos servidos ao
longo do jantar, os quais foram muito apreciados por todos os presentes.

José Maria Cálem apresentado a Quinta do
Sagrado e falando sobre os vinhos servidos

Vista panorâmica da assistência
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Jantar dos Santos Populares
Face à tragédia ocorrida no nosso País e em solidariedade com as vítimas
e suas Famílias, a Direcção decidiu adiar o Jantar dos Santos Populares
para o dia 26 de Junho, Segunda-feira. Com um menu muito especial, o
Jantar dos Santos Populares incluiu os pratos mais característicos da
gastronomia destas festividades e que são sempre muito apreciados por
todos.
O Fado, associado aos Santos Populares, é a combinação perfeita para
o sucesso de uma noite que se revelou magnífica. Para cantá-lo, tivemos
connosco os Fadistas Maria da Nazaré e Francisco Madureira,
acompanhados por Pedro Marques, na guitarra portuguesa e Miguel

Altar do Santo António rodeado dos presentes
para as rifas

Monteiro, na viola.
Tivemos ainda a performance de Natalia Juskiewicz, violinista Polaca que em 2010 lançou o projecto “Um violino no
Fado”, sendo as cordas do seu violino a voz dos Fados tocados pelos seus músicos. Foi uma actuação magnífica e um
momento único.
À semelhança dos anos anteriores, houve um sorteio de diversos presentes e ainda um concurso-surpresa.

Joana Leitão anunciando um dos números
sorteados

Pierre Lavoix com o prémio da sua rifa sorteada

Francisco Madureira, acompanhado pelos
músicos Pedro Marques e Miguel Monteiro

Prémios do Concurso-surpresa:
1º : Santo António
2º : Manjerico de chocolate
3º : Marcador de livros

Natalia Juskiewicz apresentando o seu Projecto
“Um violino no Fado”

Maria da Nazaré, acompanhada pelos
músicos Pedro Marques e Miguel Monteiro
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Lançamento de livro
No dia 31 de Março teve lugar no Salão Nobre do Círculo Eça de Queiroz o
Lançamento do Livro “O Meu político e religioso Eça de Queirós”, 3º livro de
Antero Simões sobre Eça de Queiroz. A apresentação do Prof. Antero
Simões foi feita pelo Dr. Abel de Lacerda Botelho, Sócio do CEQ e
Presidente da Fundação Lusíada.

Abel de Lacerda Botelho e Antero Simões

A Festa no Chiado
No âmbito da 21ª Festa no Chiado, promovida pelo Centro Nacional de
Cultura, teve lugar no dia 24 de Maio, uma visita ao Círculo Eça de
Queiroz, guiada pelo nosso Sócio Nuno Rogeiro.

Nuno Rogeiro acompanhando os visitantes

Livros oferecidos ao CEQ
No primeiro semestre de 2017, foram oferecidos os seguintes livros à Biblioteca do Círculo:

Livro oferecido pelo
nosso Sócio Abel de
Lacerda Botelho

Livro oferecido
por José Veiga de
Macedo, VicePresidente de “A
Junção do Bem”

Livro oferecido
pelo Autor e
nosso Sócio José
Luís Andrade

Livro oferecido pelo
Autor e nosso Sócio
Pedro Soares
Martinez

Livros oferecido pelo Autor e nosso
Sócio Ignacio Vásquez Moliní

Movimentação de Sócios
No primeiro semestre de 2017 tivemos o gosto de receber entre nós nove novos Sócios que foram, por ordem de
entrada, os seguintes: Dr. John Morrison Leitão, Dr. José Carlos Mateus, Arq.ª Joana Isasca Salta, Dr. Manuel Sales
Caldeira, Dr. Nuno Botelho Moniz Lumbrales, Dr. Paulo Pacheco da Fontoura, Dra. Sofia Cordeiro P. de Sousa Eiró Beja
da Costa, Prof. Doutor Manuel Ramos de Sousa Sebastião e Dr. Carlos António Torroaes Albuquerque.
No mesmo período faleceu o nosso Sócio Engº João Joaquim Costa, cuja perda muito lamentamos.
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