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Caros Consócios: 

 

Estava este número de Notícias do Círculo para 
sair em Janeiro, quando vicissitudes diversas 
levaram a que a sua distribuição fosse protela-
da para Março, mês em que, por razões de to-
dos conhecidas, tivemos que encerrar e sus-
pender a nossa actividade. Apesar de alguns 
desajustamentos óbvios, decidimos, ainda as-
sim, fazê-lo circular neste mês de Maio. 

 

Os primeiros meses de 2020 foram dedicados à 
definição de uma estratégia para a celebração 
dos 80 anos da fundação do Círculo. De tal pro-
gramação, damos conta na Nota que se encon-
tra na última página deste número. 

 

Esperando voltar, ainda no decurso deste mês 
de Maio, ao convívio com todos Vós, atentas as 
orientações da DGS e nas condições que infor-
maremos por comunicação que para o efeito 
produziremos, desejamos que todos se mante-
nham de boa Saúde. 

 

Em breve estaremos juntos. 

 

 

Pedro Rebelo de Sousa  
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Esta edição das Notícias do Círculo pretende dar conta, de forma resumida, dos encontros e novidades que 
marcaram o último quadrimestre do ano de 2019.  

Iniciámos o mês de Setembro com um Jantar-debate pré-eleitoral com a participação do Embaixador 
Francisco Seixas da Costa e do Historiador Rui Ramos, que foi moderado pela Jornalista Maria Elisa 
Domingues.  

No primeiro Almoço das Últimas Terças-feiras depois da Rentrée contámos com a presença da Dra. Isabel 
Viegas, especialista em Gestão de Pessoas.  

Em Outubro, recebemos pela segunda vez a Banda Dixie Gang num animado Jantar-Concerto. O êxito da 
presença desta Banda no Círculo em 2016, havia-nos levado a formular-lhes este novo convite, tendo a 
recepção pelos Sócios sido muito entusiástica.  

Este ano, o Jantar de Aniversário do nascimento de Eça de Queiroz — realizado em parceria com o Grémio 
Literário e ocorrendo, por isso, alternadamente no Círculo e naquela Instituição — teve lugar na nossa Casa. 
Esta data tão importante para todos foi celebrada, uma vez mais, com grande participação e alegria.  

Terminámos o ano com o nosso tradicional Jantar de Natal, marcado por um momento musical protagonizado 
pelo grupo Voice’n’Combo.  

Esperamos poder contar com todos os nossos Sócios no recheado programa de actividades que irá marcar o 
ano de 2020, ano em que celebraremos os 80 anos de existência do Círculo Eça de Queiroz. Para além dos 
habituais encontros, o próximo ano será preenchido por diversos momentos de homenagem, reflexão e 
celebração, como não podia deixar de ser. 

 

Desejamos a todos um óptimo ano de 2020! 

 

A Direcção  

No dia 20 de Setembro tivemos o primeiro Jantar-debate inserido no 

Ciclo de Debates, “Portugal, que Futuro?” com a participação do 

Embaixador Francisco Seixas da Costa e do Historiador Rui Ramos, 

e que foi moderado pela Jornalista Maria Elisa Domingues. O debate 

de ideias, com a presença de um Diplomata e de um Historiador, 

ambos também colunistas e íntimos da Ciência Política, foi, sem 

surpresa, muito interessante e participado. O jantar foi servido logo 

após o debate, ainda com tempo para intervenções da assistência. 

 

Francisco Falcão Machado formulando 
uma pergunta 

Maria Elisa Domingues com Rui Ramos e 
Francisco Seixas da Costa 

Maria Elisa Domingues, Dinis de Abreu, 
Rui Ramos e Francisco Seixas da Costa 

Pedro Rebelo de Sousa agradecendo  a 
Rui Ramos e a Francisco Seixas da Costa 

a sua participação no debate 
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A 24 de Setembro de 2019, no primeiro Almoço das Últimas Terças-
feiras depois das férias de Verão, a nossa 
Convidada / Homenageada foi a Dra. Isabel Viegas, uma 
especialista em Gestão de Pessoas.  

 

Da sua rica experiência profissional, destaca-se o longo período em 
que foi responsável pelos Recursos Humanos do Banco Santander 
Totta. 

 

Licenciada em Psicologia, e posteriormente Mestre em Políticas e 
Gestão de Recursos Humanos, Isabel Viegas começou por exercer 
como Psicóloga, devotando-se à área da Educação. Mais tarde, já 
na Marconi, tem o campo por excelência para exercer os seus dotes 
na área de Recursos Humanos. A criatividade que lhe é muito 
característica brotou livremente quando foi convidada para participar 
na Jazztel então uma startup da área de Telecomunicações. E vai 
ser depois da venda da Jazztel que irá integrar os Quadros do 
Santander Totta como Directora Coordenadora de Recursos 
Humanos. 

 

Nos últimos anos tem desenvolvido uma maior actividade docente, 
nomeadamente na Católica Lisbon School of Business & 
Economics, onde lecciona disciplinas na área de Recursos 
Humanos na Licenciatura e nos Programas de Formação de 
Executivos. 

 

Coordenou o Programa Women in Business que, como outros que 
dirigiu, tiveram grande impacto entre os participantes e já interveio 
em muitos Seminários e Conferências. 

 

Isabel Viegas abordou, em particular, o tema do networking nas 
suas diversas dimensões (familiar, empresarial, entre amigos, etc.) e 
da sua importância para o sucesso e crescimento de uma carreira. 
Foi uma intervenção muito interessante que suscitou diversas 
perguntas da assistência. 

Isabel Viegas proferindo a sua palestra 

 

Isabel Viegas e Margarida Esteves da Fonseca 

O segundo Jantar-concerto com a Banda Dixie Gang, depois do 
êxito tão estimulante do primeiro concerto em Fevereiro de 2016, 
teve lugar no passado dia 10 de Outubro. 

O Dixie Gang nasce, em 1991, da paixão que um grupo de amigos 
nutria pelo Jazz tradicional de New Orleans (cidade também 
conhecida como Dixieland). 

Essa paixão transformou-os de simples auditores em músicos 
activos que, ao fim de algum tempo, decidiram partilhar o seu prazer 
com outros. É assim que aparece a Banda Dixie Gang, o primeiro 
grupo de Jazz tradicional, em muitos anos, em Portugal . 

Dixie Gang tocando durante o cocktail 
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O grupo deu os seus primeiros passos em 1991 no Ritz Club, um conhecido cabaret de Lisboa. Desde então 
tem vindo a tocar em várias situações, quer no âmbito privado (aniversários, casamentos, et al.) quer no 
público (paradas de rua, concertos, festivais), em Portugal e no estrangeiro (Macau, Eslováquia, Espanha, 
França e Itália). 

Juntam-se frequentemente à Banda outros amigos músicos, quer da área do Jazz, como Paula Oliveira, Luís 
Cunha, Matt Lester ou Alan Thomas (uma vez até o grande Max Roach), quer da música popular Portuguesa 
(Jorge Palma - com quem gravaram - entre outros). 

Já editou três CD: Jazz Me Blues (1999), Pimenta da Terra (2005) e Um Quarto do Século (2017). 

A formação de base é integrada por sete músicos: João Viana, médico de profissão, no CORNETIM; Claus 
Nymark, dinamarquês, nos TROMBONES; Paulo Gaspar, licenciado em CLARINETE pela Escola Superior de 
Música de Lisboa; Gil Gonçalves, músico e um virtuoso na TUBA; David Rodrigues, professor universitário, no 
PIANO; Silas Oliveira, Jornalista profissional, toca num BANJO digno de museu; Rui Alves, músico 
profissional, e um showman na BATERIA. 

Foi um concerto memorável! 

O mês de Outubro terminou com um maravilhoso Concerto de Pia-
no patrocinado pela Embaixada da Áustria em Portugal, com o Pia-
nista Austríaco Gottlieb Wallisch que interpretou a Sonata para Pia-
no em Dó menor,  op. 13 (Patética) de Beethoven e a Sonata para 
Piano em Lá maior D. 959 de Schubert. 

Gottlieb Wallisch iniciou a sua carreira com apenas 7 anos. Aos 12 
anos estreou-se na Sala de Concertos Wiener Musikverein e aos 18 
anos, em 1996, lançou-se na sua carreira internacional num Con-
certo dirigido por Yehudi Menuhin. 

Desde então, o conceituado pianista já recebeu convites para tocar 
em muitas das mais prestigiadas Salas de Concertos do Mundo, 
bem como em diversos Festivais internacionalmente reconhecidos. 

Em 2010, tornou-se o Professor mais novo a ensinar na Universida-
de de Genebra de Música. Desde 2016 que é Professor de Piano 
na Universität der Künste de Berlim. 

Este encontro ficou marcado não só pela maestria e talento do Mú-
sico Gottlieb Wallisch, mas também pelo seu carácter benemérito, 
uma vez que a simbólica quantia angariada por cada entrada rever-
teu para a Mary’s Meals Organisation, Instituição que providencia 
almoços escolares para crianças das regiões mais pobres e mais 
isoladas do mundo e que também tem presença no nosso país. 

Dois momentos da actuação da Banda  

Gottlieb Wallisch durante o Concerto 

José Gabriel Queiró,  Gottlieb Wallisch, Margarida 

Esteves da Fonseca, Robert Zischg (Embaixador da 

Áustria) e Thomas Stelzer (Anterior Embaixador da 

Áustria) 
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No dia 19 de Novembro, tivemos o último almoço de 2019 com Embaixadores. Neste encontro 
pudemos contar com Claire Rochecouste, Embaixadora da Austrália e com Martin Ney, Embaixa-
dor da Alemanha. 

Uma vez mais, demos a conhecer a estes novos Embaixadores as instalações do Círculo e um 
pouco da sua História.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jantar de Aniversário do CEQ  

 

Este ano, a celebração do aniversário dos 79 anos do CEQ e 
também de nascimento de Eça de Queiroz (25 de Novembro) 
teve lugar na nossa Sede. Como é do conhecimento de todos, 
ao abrigo do acordo entre o Círculo Eça de Queiroz e o Gré-
mio Literário, esta tão importante data é celebrada em anos 
alternados, ora na sede do Grémio Literário ora na do Círculo 
Eça de Queiroz.  

Por ocasião deste Jantar, e após as boas-vindas dadas pelo 
Dr. Pedro Rebelo de Sousa (Presidente do CEQ) e pelo Dr. 
António Pinto Marques (Presidente do GL), foi feita a entrega 
do título de Sócio Honorário do Círculo Eça de Queiroz ao 
Arquitecto A. Campos Matos que, nesta cerimónia, proferiu 
uma palestra sobre Eça de Queiroz.  

Neste Jantar, os nossos Sócios e convidados puderam apreci-
ar uma ementa de inspiração queirosiana.  

A seguir ao Jantar, o Pianista António Oliveira interpretou di-
versas obras referenciadas em obras de Eça de Queiroz, em 
particular as citadas no romance Os Maias.  

 

 

 

Almoço com Embaixadores Estrangeiros  

Margarida Esteves da Fonseca, Pedro Rebelo de Sousa, Claire Rochecouste 

e Martin Ney confraternizando antes e durante o almoço  

António Pinto Marques dando as boas-

vindas aos presentes 

A. Campos Matos proferindo a 

palestra sobre Eça de Queiroz 

António Oliveira durante o recital 
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Este ano, o nosso já tradicional Jantar de Natal teve lugar no dia 
18 de Dezembro, numa noite que nos trouxe a todos muita ale-
gria e boa disposição. 
 
Antes do Jantar, tivemos o 
prazer de assistir a uma 
actuação dos talentosos 
Voice’n’Combo, um grupo 
de interpretação de Música 
Jazz, que nos apresentou 
diversas canções natalícias 
de diferentes origens geo-
gráficas e temporais. 
 
De seguida, realizou-se um 
divertido sorteio onde foram atribuídos 3 prémios aos vencedo-
res. 
 
No final da noite, como é tradição, houve a troca de presentes 

Pedro Rebelo de Sousa dando as boas-vindas 

Actuação do Grupo Voice’n’Combo 

Troca de presentes entre os convidados 

 

No último semestre, tivemos a honra de receber entre nós 7 novos Sócios que são, por ordem de entra-
da, os seguintes: Dr. Licínio Bingre do Amaral, Dr. João Iglésias Soares, Dra. Maria da Glória Ribeiro, Dr. 
António Terra da Motta, Dra. Maria Leonor Pizarro Beleza, Dr. Paulo de Almeida Sande e o Dr. António 
Corrêa Nunes. 

 

Neste período, faleceram os nossos muito estimados Sócios Sr. Elísio Alexandre Soares dos Santos, Em-
baixador Carlos Fernandes e Engenheiro Fernando Abecassis, cujas partidas muito lamentamos. 

 

Entre Julho e Dezembro de 2019 foram oferecidos à Biblioteca do Círculo os seguintes livros: 

Livro oferecido 

pelo autor,  

o nosso Sócio 

José Duarte de 

Jesus   

Livro  oferecido 

pelo autor,  

o nosso Sócio Fer-

nando d’Oliveira 

Neves  

Livro oferecido 

pelo autor,  

Paulo Falcão Ta-

vares 

Livro oferecido 

pelo autor,  

o nosso Sócio 

Pedro Soares 

Martinez 
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Livro oferecido pelo 

autor,  

o nosso Sócio Pedro 

Soares Martinez 

Livro oferecido pelo 

autor, 

 o nosso Sócio Ignacio 

Vázquez Moliní 

Livro oferecido pelo  

nosso Sócio Eduardo 

Farinha  

Caros Consócios 
 

Encarámos 2020 como um ano marcante da existência do Círculo Eça de Queiroz, vencidas as muitas dificulda-
des e resistências que esta agremiação de carácter social e cultural precisou de enfrentar, sobrevivendo, airosa-
mente, a todos esses desafios graças ao empenhamento e dedicação dos seus Sócios. 

Por isso, ao chegarmos ao patamar dos 80 anos, quis a Direcção proporcionar aos Sócios um diversificado con-
junto de eventos com os quais pudéssemos celebrar, condignamente, uma idade tão simbolicamente importante. 

Pensámos numa Exposição evocativa da inauguração do Círculo em 1940 – uma iniciativa de António Ferro e 
cujo patrono foi inspirado pelo cineasta António Lopes Ribeiro – juntando aos ecos que o acontecimento mere-
ceu nas páginas dos jornais da época, as imagens possíveis, retratando um período invulgarmente activo da so-
ciedade Portuguesa.  

Programámos, também, um Ciclo de Palestras, subordinado ao tema genérico Oitenta Anos da Fundação do 
Círculo Eça de Queiroz - Do Mundo Português ao Portugal Global 1940-2020, coordenado pelo historiador 
Rui Ramos que aceitou o convite para trazer até nós um invulgar elenco de personalidades, distribuídas por vá-
rias sessões temáticas.  
 
Ao lado deste projecto ambicioso e polivalente, de óbvio interesse cultural, ainda desenhámos vários outros 
eventos sociais, para fomentar o convívio entre os Sócios e seus convidados, à volta da mesa, saboreando a boa 
gastronomia servida no Círculo e os bons vinhos que temos divulgado, com o apoio empenhado de grandes pro-
dutores. 
 
Não contávamos, porém, com o vírus nascido na China, que se propagou, vertiginosamente, a nível global, obri-
gando quase ao fecho do País e, connosco, boa parte do Mundo, devido a uma epidemia com características 
singulares, e cujo desfecho ainda está por apurar.  
 
O coronavírus impôs-nos o encerramento da Sede – em obediência às recomendações das autoridades sanitá-
rias e acatando as implicações da legislação excepcional que entrou em vigor – obrigando-nos a suspender a 
actividade normal e a adiar a programação comemorativa prevista.  
 
É neste contexto que nos dirigimos aos Sócios, primeiro, para lhes dar conta do que estava pensado, e depois, 
para lhes assegurar que não desistimos de concretizar o plano traçado para comemorar o 80º Aniversário do 
Círculo Eça de Queiroz, tão cedo haja condições para retomar a normalidade.  
 
Ao fazê-lo, precisamos, mais do que nunca, de contar com o apoio solidário de todos os Sócios para vencermos 
juntos a adversidade que nos bateu à porta, sobretudo neste ano de 2020, que julgávamos iria ser um ano de 
memória e de consagração para celebrar a vida do Círculo. 

 

A Direcção    

 

 

 

 


