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SÍNTESE DAS ACTIVIDADES DO 2º SEMESTRE DE 2017

Almoços das Últimas Terças
Terças--feiras
No âmbito destes Almoços,
tivemos como ConvidadaHomenageada a Jornalista
Fernanda Freitas.

O nosso Sócio Pedro Cudell
teve a amabilidade de
oferecer ao Círculo vinte
gravuras com personagens
de um dos livros mais
famosos de Eça de Queiroz.
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Jantar de Homenagem aos
três Últimos Presidentes
O Círculo Eça de Queiroz realizou no dia 16 de Novembro
de 2017 um jantar de homenagem aos três últimos
Presidentes do CEQ. Foi um serão magnífico, que reuniu as
Famílias de Fernando Guedes, José Maria Gonçalves
Pereira e João Bigotte Chorão, assim como alguns exDirectores do Clube e muitos Associados.

Jantar de Natal
o Jantar de

Natal deste ano foi celebrado no dia 15 de

Dezembro, com a actuação da Soprano Catarina Sereno,
acompanhada por Joana David no Piano.
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Editorial
A palavra de Afonso Reis Cabral, trineto de Eça de Queiroz
Feito o jantar comemorativo do aniversário do patrono Eça de Queiroz, não encontraríamos melhor palavra para este editorial
simbólico do que a de Afonso Reis Cabral, escritor na linhagem do trisavô, embora preservando as distâncias devidas para quem
quer afirmar-se por si, sem o patrocínio do seu ilustre antepassado.
Reproduzimos neste espaço excertos da sua intervenção no jantar queiroziano:
(…) “Aceitei o convite para evocar essa figura cimeira da nossa literatura. É a primeira vez que o faço e conto, talvez ingenuamente,
que seja a última. Para mais, num ambiente quase intimista, fora de qualquer esfera, um ambiente que incita à franqueza”.
(…) “Quantas vezes não nos apanhamos a pensar no que Eça escreveria sobre isto e aquilo, num gesto que se aproxima do reflexo
de saudade que sentimos por familiares próximos que já morreram?
Recentemente, lembrei Eça, uma e outra vez, a propósito do episódio burlesco do armamento de Tancos, desde as sucessivas
declarações risíveis do Ministro da Defesa à devolução com caixa extra, conjecturando que crónica cheia de farpas sairia da sua
pena. E quantas vezes não pensamos o mesmo quanto a muitos outros episódios, certos de que seria brilhante e letal. «O que
escreveria Eça» tornou-se um totem ou um bálsamo para as nossas maleitas.
Tal rememorar que aviva a escrita de Eça, bem como a própria figura do escritor, é a prova acabada de que a boa literatura ultrapassa
épocas e renasce como coisa nova a cada geração, a cada leitor. É a marca da arte verdadeira.
Contudo, confesso que por vezes ultrapassei a conjectura intelectual para um supor mais íntimo, de camarada de escrita para
camarada de escrita. Sofreria Eça com o ofício da palavra? Conseguiria fazer as pazes com a própria obra? Como é que poria freio à
obsessão da frase nunca suficientemente trabalhada? E seria a preguiça, ou melhor, a procrastinação, uma parte importante da sua
escrita? Tudo isto, veja-se bem, perturba-me como escritor que quer melhorar a cada texto.
Urgia ultrapassar a visão romântica de Maria d’Eça de Queiroz, filha mais velha do escritor, quando esta disse que apanhava as folhas
não numeradas que o pai lançava no ar, em êxtase de inspiração, mal as terminava. Lembro que também Fernando Pessoa falava
numa certa noite triunfal, tão mítica quanto efabulada, em que escrevera a «Tabacaria» e ainda tivera tempo para inventar os
principais heterónimos”.
(…) “Esta desconfiança em relação ao próprio trabalho, este desânimo, para nós injustificado, de quem já escrevera Os Maias, de
quem estaria a escrever A Cidade e as Serras, humaniza-o sobremaneira e dá-nos confiança, a nós que escrevemos, para ultrapassar
os estados de espírito conflituosos que acompanham o ofício. Eça-de-Queiroz-que-duvida, desanimado num átrio de hotel, é a figura
tutelar por excelência. A esse sim, podemos recorrer como antepassado, eu ou qualquer outro, visto que também ele, autor das obras
maiores da nossa literatura, duvidava, falhava prazos e nunca se satisfazia com a frase acabada”.
(…) “A apropriação que todos fazemos é algo de pessoal, de quase íntimo na relação, apesar de tudo unilateral, que mantemos com
escritores maiores como Eça. Nesse sentido, o que perdem em aura ganham em proximidade, tornam-se pessoas próximas de quem
sentimos orgulho.
Dá-se o caso de essa figura tutelar para todos ter uma influência um pouco mais forte na minha família, como se a sua presença de
espírito e ironia exercessem um peso maior. Recordo-me de a minha avó paterna, neta do escritor, contar histórias, por mais
corriqueiras que fossem, com um ângulo cáustico e vivo que apenas pode ser adjectivado de queirosiano. Por exemplo, bebia pouca
água porque, ao fazê-lo, sentia-se molhada por dentro. E recordo especialmente o orgulho da avó pela intervenção de Eça, enquanto
diplomata, em Havana, quando este contribuiu para a denúncia dos trabalhadores chineses que, via Macau, eram remetidos para
Cuba, onde cultivavam a cana-de-açúcar em quase escravatura. Os seus relatórios contribuíram, como o próprio escreveu mais tarde,
para lhes dar «mais pão e menos chicote».
Afonso Reis Cabral — di-lo a fechar a sua Conferência — ao pertencer orgulhosamente à família que criou a Fundação Eça de
Queiroz, lembra que “também os lugares e os objectos têm memória – e reuni-los em Tormes, inspiração para A Cidade e as Serras,
entregando-os a todos através de uma instituição pública que visa promover e divulgar a vida e obra de Eça, foi a acção que se impôs.
De outra forma, tudo se perderia com o tempo”.

Gravuras com vinte personagens de “Os Maias”
O nosso Sócio, Dr. Pedro Cudell, teve a amabilidade de oferecer ao
Círculo vinte gravuras com personagens de um dos livros mais famosos
de Eça de Queiroz. As gravuras expostas são do álbum " O CLUB DO
EÇA APRESENTA VINTE PERSONAGENS DE "OS MAIAS" POR
WLADIMIR ALVES DE SOUZA 1963", editado no Brasil, mas lá muito
pouco conhecido, talvez porque a sua única edição foi de apenas 150
exemplares. Não surpreende por isso, também, que o álbum seja
praticamente ignorado em Portugal, onde a primeira notícia da sua
existência surgiu na segunda edição do "Dicionário de Eça de Queiroz",
em 1993. Uma outra cópia destas gravuras encontra-se emoldurada no
Grémio Luso Brasileiro de São Paulo.

Vista panorâmica da Sala de Estar com as
gravuras de Wladimir Alves de Souza
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Gravuras com vinte personagens de “Os Maias” (Cont.)
Cada uma das 150 colecções compõe-se de 20 folhas inteiras e soltas em
papel "D'Arches", numeradas, datadas de 1958 e assinadas pelo autor.
O Arquiteto Wladimir Alves de Souza desenhou dezoito personagens,
duas residências e um episódio d' "Os Maias", sendo que as personagens
vão desde o Carlos da Maia, Maria Eduarda, João da Ega, Conde e
Condessa de Gouvarinho até Miss Sara e Conde de Steinbroken. As
residências representam "O Ramalhete" e a "A Toca" e o episódio "A Carta
- João da Ega e Cruges na sala do Dâmaso".
De referir ainda um aspecto curioso e relevante: estas gravuras ilustram o
muito interessante livro de Frederico Perry Vidal intitulado "Os enigmas
n'Os Maias de Eça de Queiroz" (Edição Seara Nova Editores 1995) onde o
ilustre queirosiano (ecista, em brasileiro) nos dá dois contrapontos: uma
antologia das passagens d'Os Maias em que Eça traça a figura física e
compõe o retrato moral das suas personagens e num segundo
contraponto, uma crítica e uma discussão do significado dos retratos
concebidos por Eça. Queremos crer que, até hoje, pouco ou nada se fez de
tão completo e critico sobre "Os Maias".

Outro ângulo da Sala de Estar com as
gravuras de Wladimir Alves de Souza

Sobre Perry Vidal, cabe citar as suas próprias palavras:
"Foi em 1945. Meus pais levaram-me a visitar, no Grémio Literário, a
exposição evocativa do centenário do nascimento de Eça de Queiroz onde
vi, entre livros e peças de significativo valor, o seu chapéu alto...

O canto da lareira da Sala de Estar com um
novo arranjo dos quadros

O chapéu alto fora, na época de contrastes que o escritor viveu, um símbolo de elegância masculina, mas também de
arrojo social na galhardia que impunha a quem sabia usá-lo, quase como uma insígnia. Vejam-se as fotos d'Os Vencidos
da Vida". E vale lembrar o do Sr. Guimarães..."
...e ainda refere:
"Já na minha juventude, na camaradagem que Eça me franqueou, eu deixava passar - porque o estava vendo e ouvindo,
mais do que lendo - o local onde deveria descer do eléctrico, do autocarro, do comboio...Perdão, Não estou em Lisboa
mas em São Paulo, quero dizer: do bonde, do ônibus, do trem..."

Almoço das Últimas Terças
Terças--feiras
Almoço com Fernanda Freitas
No primeiro Almoço das Últimas Terças-feiras depois das férias de Verão e
que teve lugar no dia 31 de Outubro, a nossa Convidada / Homenageada foi
a jornalista Fernanda Freitas. Para além de jornalista galardoada,
Fernanda Freitas é um conhecido pivot de vários temas de solidariedade
social por si lançados. Com uma actividade iniciada ainda adolescente com
a publicação de uma revista para o seu Clube Desportivo, Fernanda
Freitas é hoje uma presença que nos faz companhia na sua múltipla faceta
de jornalista, empreendedora e apaixonada das causas sociais que
patrocina.

Fernanda Freitas falando sobre o seu último
grande Projecto: A Associação Nuvem Vitória

A sua carreira jornalística começou na Rádio Press (Porto) e na Rádio Paris Lisboa. Colaborou em diversos programas
na RTP, tendo sido multipremiada pelo Programa Sociedade Civil da RTP2, que apresentou e coordenou durante 7 anos
e pelo qual passaram mais de 120 entidades da nossa sociedade.
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Almoço das Últimas Terças
Terças--feiras (Cont.)
Mais tarde, a faceta de empreendedora haveria de marcar o seu percurso
com a fundação da empresa de conteúdos e comunicação Eixo Norte-Sul.
Mas seriam as causas sociais a tornar-se no fio condutor da sua Vida: há
cerca de um ano, criou a Associação Nuvem Vitória cuja missão é a de
proporcionar às crianças internadas em Hospitais condições para que
usufruam de um sono reparador, nomeadamente através da leitura de
histórias. Fernanda Freitas já tinha sido também Embaixadora Nacional do
Ano Europeu contra a pobreza e exclusão social em 2010, Presidente
Nacional do Ano Europeu do Voluntariado em 2011 e Embaixadora do Ano
Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações em
2012.

Vista panorâmica da assistência durante a
projecção de diapositivos

Com uma personalidade fascinante e possuidora de uma energia
extraordinária, Fernanda Freitas tornou como seu lema de Vida o velho
provérbio “quem quer fazer, arranja maneira; quem não quer, arranja
desculpas”, conseguindo sempre agregar vontades e participações
diversas aos seus já muitos projectos.
Fernanda Freitas prendeu a atenção de todos os presentes ao longo da
sua intervenção e foi mesmo comovente o relato que nos fez de algumas
das suas leituras de histórias a crianças e de como para ela tão
gratificantes são.
Fernanda Freitas e Margarida Esteves da
Fonseca

Jantar de Homenagem aos três Últimos Presidentes
O Círculo Eça de Queiroz realizou no dia 16 de Novembro de 2017 um
jantar de homenagem aos três últimos Presidentes do CEQ, Doutor
Fernando Guedes (2009-2014), representado pela Mulher e Filhos, Juiz
Conselheiro José Maria Gonçalves Pereira (2003-2009) e Dr. João
Bigotte Chorão (1997-2003), por ocasião da entrega do título de Sócio
Honorário a cada um deles. O Engº Carlos Eugénio Corrêa da Silva, um
dos

Sócios

mais

antigos

do

Círculo,

fez

a

evocação

dos

três

homenageados, após a qual tomaram a palavra os próprios homenageados
ou os seus representantes.

Carlos Eugénio Corrêa da Silva durante a
evocação dos três homenageados

Foi um serão magnífico, que reuniu as Famílias dos três homenageados, alguns dos Sócios mais antigos do Clube,
assim como alguns ex-Directores do CEQ.

João Bigotte Chorão expressando
algumas palavras de agradecimento

Pedro Rebelo de Sousa e José Maria
Gonçalves Pereira

Maria Júlia Guedes e Pedro Rebelo de
Sousa
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Jantar de Homenagem aos três Últimos Presidentes (Cont.)
Depois do Jantar, tivemos um momento musical com a cantora canadiana de jazz Tammy Weis que cantou, em inglês,
poemas de Fernando Pessoa e foi acompanhada por Carlos Barretto no Baixo e António Pinto na Guitarra.

Tammy Weis, Carlos Barretto e António
Pinto durante a sua actuação

Tammy Weis com Margarida Esteves da
Fonseca e Pedro Rebelo de Sousa

Segunda Semana da Cozinha Italiana no Mundo
Por ocasião da “Segunda Semana da Cozinha Italiana no Mundo”, o Círculo
Eça de Queiroz, em colaboração com a Embaixada de Itália em Lisboa,
teve o prazer de promover um jantar no dia 21 de Novembro de 2017, que
foi confeccionado pelo Chef Italiano Massimiliano Rugiati do Restaurante
"Osteria Marino", Livorno (Toscânia) e pelo chef Luca Salvadori do
Restaurante “Il Covo”, Lisboa.
O chef Massimiliano Rugiati nasceu em Livorno, na região de Toscânia,
em 1983. Trabalhou na Toscânia, em Tenerife e no Brasil, antes de adquirir
em 2012 a "Osteria Marino", em Livorno.

Giuseppe Morabito, Embaixador de Itália em
Portugal, dando as boas-vindas a todos os
presentes

Uma “osteria” em Itália é mais ou menos o equivalente às tascas portuguesas, lugares que outrora se visitavam
principalmente para tomar um copo e agora servem uma comida simples, ligada ao território. Como de resto são os
pratos de Massimiliano, descritos por Andrea Voltolini, no site Il Golosario, como “pratos de mar de substância”. Eis
porque as suas receitas foram escolhidas para integrar a colectânea de Slow Food. E o chef Massimiliano enriqueceu
a gastronomia toscana com o seu toque oriundo de Livorno, cidade marítima, onde o peixe, e também o bacalhau, é
desde sempre um elemento fundamental.
A deliciosa ementa proposta por Massimiliano Rugiati e Luca Salvadori, toda ela à base de peixe (cherne, dourada,
polvo, bacalhau) e marisco (ameijoas e mexilhões, foi muito apreciada por todos).

O Chef Massimiliano Rugiati usando da
palavra, com o apoio de Luca Salvadori

Giuseppe Morabito e os dois Chefs,
Massimiliano Rugiati e Luca Salvadori
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Jantar de Aniversário do CEQ
O Círculo Eça de Queiroz e o Grémio Literário, Instituições de
referência na divulgação e preservação da obra e da memória de Eça de
Queiroz, estabeleceram um Acordo que contempla a organização em
anos alternados, por cada uma das instituições, nas respectivas sedes,
da celebração do aniversário de nascimento daquele Escritor. Nos
termos desse Acordo, esta importante efeméride que no ano transacto se
celebrou na Sede do Grémio Literário, foi este ano realizada na Sede do
Círculo Eça de Queiroz, no dia 23 de Novembro.
A Fundação Eça de Queiroz, Sócia Honorária do Grémio Literário, que
desempenha um papel fundamental na projecção da vida e obra do

O Presidente do CEQ, Pedro Rebelo de Sousa,
dando as boas-vindas

grande escritor, associou-se, também, a estas comemorações.
Depois do cocktail, os Presidentes dos dois Clubes, Dr. Pedro Rebelo de Sousa, do Círculo Eça de Queiroz e Dr.
António Pinto Marques, do Grémio Literário, deram as boas-vindas aos presentes, após o que se seguiu a Evocação
do nosso Patrono pelo Escritor Afonso Reis Cabral, trineto de Eça de Queiroz.
Seguiu-se um Jantar convívio com uma ementa de inspiração queirosiana conforme é tradição no Círculo Eça de
Queiroz, após o qual tivemos um momento musical proporcionado pelo pianista Adriano Jordão.

O Presidente do GL, António Pinto
Marques, dirigindo umas palavras a
todos os presentes

Afonso Reis Cabral evocando Eça de
Queiroz, seu trisavô

Adriano Jordão anunciando as músicas
que viria a tocar

Jantar/palestra sobre a situação da Catalunha
No dia 6 de Dezembro de 2017, o Círculo Eça de Queiroz realizou um
jantar/debate que teve como orador convidado Nicolás Sartorius, que
nos veio falar sobre o tema: O que está a acontecer na Catalunha?
Advogado e jornalista de profissão, Nicolás Sartorius é o vicepresidente executivo da Fundação Alternativas, um prestigioso Think
Tank de Espanha e da Europa e Director do Observatório da Política
Externa Espanhola.
Participou activamente nas negociações durante a Transição para a
Democracia depois da morte de Franco. Foi deputado e porta-voz da
Esquerda Unida até às eleições gerais de 1993.

Pedro Rebelo de Sousa abrindo a sessão,
enquanto Presidente do CEQ
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Jantar/palestra sobre a situação da Catalunha (Cont.)
Desde então tem-se dedicado ao exercício da profissão de advogado e à
escrita. Colabora regularmente em jornais como o El País e na SER
(radio). É autor de vários ensaios como Un nuevo proyecto político, Carta
a un escéptico sobre los partidos políticos e Una gobernanza global.
Nicolás Sartorius é hoje uma voz independente escutada em toda a
Espanha,

sendo

particularmente

conhecidas

as

suas

posições

desassombradas e fortemente críticas dos protagonistas do movimento
independentista da Catalunha, assumindo a defesa de uma Espanha

Nicolás Sartorius durante a palestra

unida e democrática.
Para Moderador desta Conferência, convidámos o nosso Sócio, Embaixador Fernando d’Oliveira Neves, cuja larga
experiência e conhecimento contribuíram para a qualidade do debate.
Foi uma sessão magnífica e o debate contou com a intervenção de diversas pessoas, o que muito contribuiu para o
enriquecer.

Jaime-Axel Ruiz Baudrihaye, Nicolás
Sartorius e Fernando d’Oliveira Neves
usando da palavra

José Ribeiro e Castro colocando algumas
perguntas a Nicolás Sartorius

Fernando Neves, Nicolás Sartorius,
Margarida Esteves da Fonseca, António
Pinto Marques e Pedro Rebelo de Sousa

Jantar de Natal
Como é nossa tradição desde há longos anos, celebrámos mais um Natal
no Círculo Eça de Queiroz com um Jantar no passado dia 15 de Dezembro,
numa noite que nos trouxe momentos de alegria e de bom convívio.
Antes do Jantar, tivemos um Concerto, este ano com a actuação da
Soprano Catarina Sereno, acompanhada por Joana David no Piano, que
nos proporcionou um momento musical magnífico, cantando diversas árias
de diferentes compositores e épocas.
Imediatamente a seguir ao Jantar, houve um concurso surpresa que
consistiu em completar um puzzle alusivo ao Natal, tendo sido distribuídos

Actuação de Catarina Sereno, circulando por
entre as mesas e cantando junto de todos os
presentes

prémios aos três primeiros participantes que o concluíram.
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Jantar de Natal (Cont.)
Houve também um sorteio de diversos presentes gentilmente oferecidos para esse efeito.
A noite terminou, como já é habitual, com a troca de presentes.

Catarina Sereno e Joana David num
encore, antes de terminarem a sua
actuação

Vários Sócios abrindo e mostrando os
presentes

José Monteiro de Morais apreciando o
livro com os dois CD, ganho com a rifa
sorteada

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

Livro oferecido pelo
Autor e nosso Sócio
André Pinto Bessa

Livro oferecido pelo
Embaixador da
Croácia,

Livro oferecido pelo
Autor e nosso Sócio
Damião Vellozo
Ferreira

Livro oferecido pelo Autor e
nosso Sócio Malcolm Howe

Livro oferecido pela
Fundação A Junção
do Bem

Movimentação de Sócios
No segundo semestre de 2017 tivemos o gosto de receber entre nós oito novos Sócios que foram, por ordem de
entrada, os seguintes: Dr. Paul Charles Quartly Mallett, Dr. Damião Vellozo Ferreira, Dr. Gonçalo Moreira Rato, Dr. João
Medeiros, Dr. Luís Filipe Ferreira Bento dos Santos, Dr. Túlio A. de Lucena Mendonça Machado de Araújo, Dra.
Manuela C. António e Dra. Gabriela Figueiredo Dias.
No mesmo período faleceu o nosso Sócio Professor Doutor Mário Quina, cuja perda muito lamentamos.
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