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15 de Novembro - Jantar
inteiramente dedicado à Região

Jantar de Natal

Vitícola da Madeira
O nosso tradicional Jantar de Natal foi este ano no dia 6 de
Dezembro. Tivemos o prazer de ouvir o Lieder Trio, compos-

Jantar com o Chef Italiano

to por Pedro Ramos (Maestro), no Piano, Susana Valente,
no Clarinete e Inês Pimentel, Soprano.

o Círculo Eça de Queiroz, em colaboração com
a Embaixada de Itália em Lisboa, promoveu
um jantar no dia 24 de Novembro, o qual foi
confeccionado pelo Chef Italiano Luciano
Zazzeri
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Editorial
O ano de 2016 foi marcado por um acréscimo de incertezas no cenário internacional e nacional com uma sequência de
eventos que nos deixam perplexos sobre o nosso devir neste dealbar do séc. XXI.
O Mediterrâneo convertido em cemitério de seres humanos, o Outono para não dizer Inverno árabe, o fundamentalismo
islâmico, os refugiados, os ataques terroristas, os nacionalismos primários alicerçados em populismo igualmente muito pouco
estruturados, a endémica crise do sistema financeiro etc, etc..
Enfim, resta-nos a certeza de que tentamos no final de 2016 reflectir e rezar pelo fim das exclusões, pela solidariedade, pelo
diálogo intra-religioso, pela valorização do que pode constituir factor de esperança para as gerações vindouras.
O Círculo tentou não ficar à margem, seja ao consolidar a sua estrutura operativa, seja no leque de actividades oferecidas aos
seus Sócios.
Nesse sentido a Direcção decidiu empreender, no ano de 2016, algumas obras de reabilitação e de manutenção do edifício.
Para minimizar ao máximo o respectivo impacto na vida diária do Clube, aproveitámos o mês de Agosto, tempo de férias do
Pessoal, para as realizar. Foram intervencionadas as mais diversas áreas do edifício, desde a entrada/recepção até à
lavandaria, na subcave. A maioria das intervenções incidiu na reparação de fissuras, em paredes e tectos, e respectiva pintura.
Foram também substituídas algumas janelas e uma porta na copa e na cozinha.
Em termos de jantares, iniciámos a rentrée com um Jantar com António Bagão Félix, que nos falou do Futuro do Estado
Social. Nos Almoços das Últimas Terças-feiras, tivemos ainda em Setembro a cientista e investigadora Karina Xavier e, em
Novembro, a Embaixadora da Hungria, Klára Breuer, que nos falou da Revolução Húngara de 1956. Continuámos com a
realização dos jantares vínicos, iniciada em 2015, e foram dois, esses jantares: Jantar Vínico com Rosa Santos Família Vinhos e o Jantar Vínico com Vinhos “Madeira”. Por ocasião da “Primeira Semana da Cozinha Italiana no Mundo” e em
colaboração com a Embaixada de Itália em Lisboa, promovemos um jantar que foi confeccionado pelo Chef Italiano
Luciano Zazzeri. Terminámos as nossas actividades de 2016 com a realização do nosso já tradicional Jantar de Natal, que
teve a actuação do Lieder Trio.
Este Boletim dar-lhe-á notícia com pormenor destas e de outras actividades, congratulando-se a Direcção com o empenho de
todos os Sócios.
Lamentando a partida daqueles que o destino quis levar nos últimos 12 meses representados na figura inesquecível e muito
admirada do nosso anterior Presidente Fernando Guedes, saúda a Direcção os novos Sócios que, decerto, ajudarão a
dinamizar ainda mais esta Instituição.
Um óptimo 2017 para todos!

Fernando Guedes
Fernando Guedes foi escritor, poeta, ensaísta, crítico de arte.
Sócio efectivo da Academia de Ciências de Lisboa, da Academia Portuguesa de História e da
Academia Nacional de Belas Artes, foi um grande senhor da Cultura.
Desde o primeiro livro de poemas – Espera – até último título – T. S. Eliot e Ezra Pound e
tentativa de aproximação às suas vidas e às suas obras – a sua obra literária é notável.
Participou na Távola Redonda, com Ruy Cinatti, David Mourão Ferreira e António Manuel Couto
Viana.
Foi Director da revista Tempo Presente e colaborador da revista literária Graal.
Como editor, dirigiu, desde o início e durante meio século, a editorial Verbo, que lançou a
Enciclopédia Luso Brasileira de Cultura e publicou cem livros da Biblioteca Básica Verbo – Livros RTP.
Personalidade de grande prestígio, presidiu a várias direcções do Grémio Nacional de Editores e Livreiros e, depois de
1974, foi presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, do Grupo de Editores de Livros da Comunidade
Europeia, da Federação dos Editores Europeus e, a partir de 1992, da União Internacional de Editores, de que era agora
presidente honorário.
Era Doutor “honoris causa” da Universidade Menendez Pelayo, de Santander.
Estudou música.
Foi, assim, um cultor de várias artes, à maneira renascentista.
Presidiu ao Círculo Eça de Queiroz, de que era Sócio Honorário e, nesta altura, Presidente da Assembleia Geral.
O Círculo Eça de Queiroz tem-no entre os seus melhores.
José Maria Gonçalves Pereira
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Jantar com António Bagão Félix
O Círculo Eça de Queiroz realizou um jantar no dia 29 de Setembro,
em que teve como orador convidado o Dr. António Bagão Félix, que
se propôs falar do Futuro do Estado Social.
António Bagão Félix nasceu em Ílhavo em 1948. Licenciado em
Economia em 1970 pelo ISCEF, actual ISEG, da Universidade de
Lisboa,

é

presentemente

Professor

Catedrático

Convidado

na

Universidade Lusíada (Finanças Públicas, Ética e Direito da Segurança
Social) desde 2005; Membro da Sociedade Científica da Universidade
Católica Portuguesa (desde 2006); Membro do Conselho de Estado
(2011-2016) e Membro do Conselho Superior da Universidade Católica

António Bagão Félix falando para a assistência

Portuguesa (desde 2014).
Foi Ministro e Secretário de Estado em vários governos do Portugal
democrático nas áreas das Finanças, da Segurança Social, do
Trabalho e do Emprego. Desempenhou também múltiplos cargos em
diversas instituições, tendo sido, nomeadamente, vice-governador do
Banco de Portugal, administrador nas áreas da Banca e dos Seguros,
Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz e membro de órgãos
sociais de várias instituições de solidariedade social.
As palavras de António Bagão Félix foram ouvidas pela assistência
com toda a atenção, tendo havido, logo após a palestra, uma concorrida

Pedro Rebelo de Sousa entregando a Medalha do
Círculo a António Bagão Félix

sessão de perguntas e respostas.

Almoço das Últimas Terças
Terças--feiras
Almoço com Karina Xavier
No primeiro Almoço das Últimas Terças-feiras da rentrée, que teve lugar
no dia 27 de Setembro, pudemos conhecer uma Cientista, ainda jovem,
que tem dedicado a sua vida à investigação molecular e à forma como
as bactérias comunicam entre si.
A Doutora Karina Xavier, nossa Convidada/Homenageada do mês de
Setembro, é doutorada em Bioquímica pela Universidade Nova de
Lisboa e fez a licenciatura também em Bioquímica na Faculdade de
Ciências de Lisboa.

Karina Xavier durante a palestra

O Mundo da Ciência está cheio de surpresas: surpresas para os leigos, mas sempre também para os próprios
investigadores. A investigação científica é um trabalho meticuloso, árduo, continuado, mas que tem um retorno
extraordinário apesar de incerto e inconstante.
Apesar de colaborar com diversas Instituições internacionais da especialidade, Karina Xavier não abandona o seu País
natal. Em Portugal, onde se ouve tantas vezes dizer que a ciência é esquecida, é muito bom termos a Karina Xavier
lembrando-nos que não devemos ser assim tão pessimistas.
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Almoço das Últimas Terças
Terças--feiras (cont.)
Almoço com Karina Xavier
Actualmente Investigadora Principal no Instituto Gulbenkian de Ciência, Karina Xavier lecciona em Cursos de PósGraduação tanto em Portugal como nos E.U.A..
Na senda das grandes Cientistas que marcaram o Mundo como Marie Curie e Rita Levi-Montalcini entre tantas outras
desconhecidas ou pura e simplesmente esquecidas, Karina Xavier tem desenvolvido diversos trabalhos a nível
internacional com inúmeras publicações em revistas da especialidade, o que lhe tem granjeado grande prestígio que
culminou com a atribuição do Prémio Howard Hughes Medical Institute International Early Career Award em finais de
2011.
Para além de ter abordado o seu percurso profissional, Karina Xavier falou-nos do seu último trabalho, um contributo
para o conhecimento da evolução das bactérias intestinais, tema que muito interesse despertou nas pessoas que
estiveram presentes nesta conferência.

Karina Xavier com a Mãe e algumas
admiradoras do seu percurso profissional

Karina Xavier com os Directores, José Gabriel
Queiró e Margarida Esteves da Fonseca

Almoço com Klára Breuer
No Almoço das Últimas Terças-feiras do dia 29 de Novembro de 2016 foi
nossa Convidada/Homenageada a Embaixadora da Hungria em Portugal,
Dra. Klára Breuer. Com uma sólida e já longa carreira no campo da
diplomacia, Klára Breuer licenciou-se em História e Filologia Inglesa na
Universidade de Kossuth Lajos, em Debrecen, a 2ª maior cidade da
Hungria.
Passaram 60 Anos desde que ocorreu a Revolução Húngara de 1956. As
memórias dessa Revolta que começou por trazer esperanças de liberdade e
independência à Hungria que, infelizmente, se goraram por completo com a
posterior brutal intervenção soviética, foram lembradas por Klára Breuer.

Klára Breuer durante a palestra

A Revolução Húngara de 1956 é um momento da História Europeia que não devemos, nem podemos esquecer. Em
particular, o papel das Mulheres nesta Revolução – que Klára Breuer abordou com especial ênfase – foi, apesar de
geralmente não muito relevado, extremamente importante e singular.
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Almoço das Últimas Terças
Terças--feiras (Cont.)
Almoço com Klára Breuer (Cont.)
Tivemos o privilégio de ouvir o seu comovente relato da Revolução
Húngara de 1956, o qual foi acompanhado da passagem de diversos
diapositivos ilustrativos e prendeu a atenção de todos os presentes.
Klára Breuer fez também referência ao Calvário Húngaro, um dos mais
importantes símbolos da cooperação entre os dois países, Portugal e
Hungria. No âmbito das comemorações dos 60 anos da Revolução
Húngara de 1956, a Embaixada da Hungria em Portugal e a Associação
Portugal-Hungria para a Cooperação promoveram, no dia 10 de Outubro
de 2016, uma cerimónia de homenagem à comunidade Húngara em
Portugal que se empenhou na construção do Calvário Húngaro, em

Klára Breuer apresentando os diapositivos que
ilustraram a sua apresentação

Fátima.

Diapositivo ilustrativo da marcha
silenciosa das Mulheres, em Dezembro
de 1956

Klára Breuer e Margarida Esteves da
Fonseca

Klára Breuer fazendo referência ao
Calvário Húngaro, em Fátima

Jantar Vínico com Rosa Santos Família - Vinhos
O Círculo Eça de Queiroz realizou o segundo jantar vínico de 2016 no dia 17
de Outubro. O nosso Sócio, Dr. Jorge Rosa Santos, médico e produtor de
vinho, sabendo desta nossa iniciativa, propôs-se apresentar os vinhos
produzidos pela sua Família.
O projecto ROSA SANTOS FAMÍLIA – VINHOS nasceu para produzir e
proporcionar ao mercado uma gama específica de vinhos de altíssima
qualidade.
Alicerçados, em termos vitícolas e enológicos, numa filosofia de mínima
intervenção e fazendo uso do terroir e das castas que compõem as suas
vinhas, a Rosa Santos Família - Vinhos tem como objectivo tornar-se uma

José Gabriel Queiró dando as boas-vindas em
nome da Direcção do CEQ

referência na produção de vinhos que vão ao encontro do superior patamar
de qualidade dos consumidores de topo.
Família com fortes ligações à agricultura, em particular à produção de vinhos, desde os tempos do Marquês de Pombal,
tem na presente geração a força motriz que impulsiona o crescimento da empresa.
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Jantar Vínico com Rosa Santos Família - Vinhos (Cont.)
Pela mão da família Rosa Santos e dos três irmãos enólogos, nasceram os vinhos EXPLICIT e IMPLICIT.
Contámos com a presença de Frederico e de Vasco Rosa Santos, enólogos da família, que, ao jantar, conduziram a
prova dos vinhos, que foi muito apreciada por todos os presentes.

Jorge Rosa Santos apresentando o projecto da
Rosa Santos Família - Vinhos

Frederico e Vasco Rosa Santos , os enólogos da família, que
apresentaram os vinhos servidos no jantar

Jantar Vínico com Vinhos “Madeira”
O terceiro jantar vínico de 2016 teve lugar no dia 15 de Novembro e foi
inteiramente dedicado à Região Vitícola da Madeira e aos seus
extraordinários vinhos. Durante o jantar foram servidos Vinhos “Madeira”
de quatro empresas produtoras e exportadoras: Henrique & Henriques;
Justinos Madeira Wines; Madeira Wine Company e Vinhos Barbeito. A
ementa foi criteriosamente escolhida para cada um dos vinhos pela Engª.
Paula Cabaço, Presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e
Artesanato da Madeira.

Paula Cabaço, Presidente do IVBAM, fazendo a
apresentação dos vinhos produzidos na Madeira

A apresentação dos vinhos foi feita antes do jantar por Paula Cabaço, que explicou, com a ajuda de diapositivos e um
entusiasmo contagiante, as características dos vinhos produzidos na Madeira, assim como dos solos onde são
cultivadas as vinhas que lhes dão origem.
O IVBAM teve a amabilidade de oferecer ao Presidente do CEQ, Pedro Rebelo de Sousa, um “Madeira”, da casta
“Terrantez”, com indicação de idade “20 anos” e de sortear, entre os presentes, um Vinho Madeira, da casta “Boal”,
com indicação de idade “10 anos”.

Pedro Rebelo de Sousa agradecendo a
Paula Cabaço a colaboração do IVBAM no
jantar

Nuno Prata, feliz contemplado no sorteio,
agradecendo a garrafa de “Boal” 10 anos

Pedro Rebelo de Sousa agradecendo a
Paula Cabaço o Madeira da casta
“Terrantez” 20 anos
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Jantar com o Chef Italiano Luciano Zazzeri
Por ocasião da “Primeira Semana da Cozinha Italiana no Mundo”, o
Círculo Eça de Queiroz, em colaboração com a Embaixada de Itália em
Lisboa, promoveu um jantar no dia 24 de Novembro, o qual foi
confeccionado pelo Chef Italiano Luciano Zazzeri, um cozinheiro de
renome tanto em Itália como no estrangeiro, que se tornou num
embaixador da culinária boa e saudável, confeccionada com os produtos
excelentes do seu território.
Luciano Zazzeri nasceu em Marina di Bibbona a 17 de Janeiro de 1956.
Apaixonado pela pesca e perito de caça, em 1996 passa a gerir o
restaurante de família situado à beira-mar na praia de Marina di Bibbona,
no distrito de Livorno, na Toscânia, muito perto da região vinícola de

Giuseppe Morabito, Embaixador de Itália em
Portugal, proferindo umas palavras antes do
jantar

Bolgheri.
Nasce assim “La Pineta” de Luciano Zazzeri, um local que desde então, graças ao seu extraordinário Chef, tem
alcançado os níveis mais elevados do mundo culinário, tornando-se numa referência das mais importantes na alta
hotelaria italiana. La Pineta, também chamada de “A Cabana do Zazzeri”, foi distinguida com inúmeros prémios e
reconhecimentos, de entre os quais se destaca, desde Novembro de 2005, a prestigiada “estrela Michelin” (edição de
2006 do Guia).
Em 2016 saiu o livro La Baracca dello Zazzeri, escrito por Patrizia Turini com fotografias de Bruno Bruchi e dedicado ao
trabalho do Chef pescador.
A deliciosa ementa proposta por Luciano Zazzeri foi muito apreciada por todos.

O Chef Luciano Zazzeri falando para os
presentes, após o jantar

O Chef Luciano Zazzeri e toda a sua
equipa com o Embaixador e Embaixatriz
de Itália

O Chef Luciano Zazzeri com o Embaixador
e Embaixatriz de Itália

Jantar de Natal
O nosso tradicional Jantar de Natal foi este ano no dia 6 de Dezembro,
numa noite de convívio alegre, de esperança e entre Amigos.
Antes do Jantar, tivemos o prazer de ouvir o Lieder Trio, composto por
Pedro Ramos (Maestro), no Piano, Susana Valente, no Clarinete e Inês
Pimentel, Soprano.

Actuação do Lieder Trio antes do jantar
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Jantar de Natal (Cont.)
Imediatamente a seguir ao Jantar, houve um concurso surpresa que consistiu em encontrar as diferenças entre dois
desenhos semelhantes, tendo sido distribuídos três prémios.
Houve também um sorteio de diversos presentes gentilmente oferecidos para esse efeito.
A noite terminou, como já é habitual, com a troca de presentes.

Pedro Rebelo de Sousa mostrando o livro
de João Lobo Antunes, um dos presentes
sorteados

Concurso surpresa: Alguns Sócios
comparando as duas imagens para
encontrar as diferenças

Fernando e Renata Canellas da Silva
abrindo os presentes

Lançamento de livros
O Rio de Ernesto Nazareth
No dia 9 de Novembro de 2016, teve lugar no Salão Nobre do Círculo Eça de Queiroz, o lançamento do
livro O Rio de Ernesto Nazareth, da jornalista e escritora Beth Ritto, ilustrado ao piano por Eduardo
Jordão, e Adriano Jordão.
Ernesto Júlio de Nazareth foi um pianista e compositor brasileiro, considerado um dos grandes nomes do Tango
Brasileiro. O livro relata a vida e obra do talentoso pianista carioca —1863 a 1934— e, em simultâneo, a História do Brasil
dessa época. Este livro de homenagem a Ernesto de Nazareth contém relíquias, como partituras manuscritas por ele e
diversas fotografias das diferentes fases da sua vida.
O evento teve o apoio da Embaixada do Brasil em Lisboa e contou entre os oradores com a participação do Senhor
Embaixador do Brasil, Luiz Alberto Figueiredo Machado e do Secretário Carlos Kessel.
O Presidente do CEQ, Pedro Rebelo de Sousa, abrindo a sessão, deu as boas-vindas à assistência e falou um pouco
sobre as relações culturais entre Portugal e o Brasil.
Após o evento seguiu-se um cocktail para convívio de todos os presentes, durante o qual Beth Ritto autografou diversos

Luiz Alberto Figueiredo Machado, Pedro
Rebelo de Sousa, dando as boas-vindas, e
Beth Ritto

Luiz Alberto Figueiredo Machado usando
da palavra

Adriano Jordão e o Eduardo Jordão
tocando músicas compostas por Ernesto
Nazareth
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Lançamento de livros (Cont.)
À mesa com os 7 pecados mortais
No dia 23 de Novembro, teve lugar no Salão Nobre do Círculo Eça de Queiroz o lançamento do livro À
mesa com os 7 pecados capitais, do Pe. Gonçalo Portocarrero de Almada e de Zita Seabra. A
Directora do CEQ, Margarida Esteves da Fonseca, deu as boas-vindas a todos os presentes antes do
início da sessão. A obra foi brilhantemente apresentada pelo Cónego João Seabra perante uma plateia
totalmente repleta. Seguiram-se as intervenções dos autores do livro, Pe. Gonçalo Portocarrero de
Almada e Zita Seabra, que foram também muito apreciadas por todos os presentes.
No fim da sessão, houve várias pessoas que aguardaram que os livros entretanto adquiridos fossem
autografados pelos autores.

Margarida Esteves da Fonseca abrindo a
sessão

Vista da plateia totalmente repleta

Zita Seabra, João Seabra e Gonçalo
Portocarrero de Almada

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, teve lugar no dia 8 de Novembro o terceiro almoço deste ano de 2016 com os seguintes
Embaixadores estrangeiros :
♦

Senhor Embaixador Óscar Armando Moscariello, Argentina

♦

Senhor Embaixador Peter Rayner, Austrália

♦

Senhor Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, Brasil

♦

Senhora Embaixadora Tarja Laitiainen, Finlândia

Livros oferecidos ao CEQ
No segundo semestre de 2016, foram oferecidos os seguintes livros à Biblioteca do Círculo:
Livro oferecido
pelo nosso
Sócio Carlos
Miguel Araújo,
com
dedicatória do
Autor, Ricardo
de Saavedra
Livros oferecidos pela nossa Sócia Luísa Braz de Oliveira

Livro oferecido pela
Autora, Beth Ritto

Página 9

Livros oferecidos ao CEQ (Cont.)

Livros oferecidos por Óscar Armando Moscariello,
Embaixador da Argentina em Portugal

The Last King of Portugal and Maggs. An
Anglo-Portuguese Alliance, de Clara Macedo
Cabral. Livro oferecido pelo Presidente do
Savile Club

Livro oferecido
pela Aletheia
Editores

Clubes Correspondentes
Assinámos recentemente Acordos de Reciprocidade com três Clubes estrangeiros: o Capital Club East
Africa (www.capitalclubea.com), o Capital Club Bahrain (www.capitalclubbahrain.com) e o Capital Club
Dubai (www.capitalclubdubai.com), cujas coordenadas estão indicadas na página “Clubes” do nosso website.

Capital Club East Africa

Capital Club Bahrain

Capital Club Dubai

Movimentação de Sócios
No segundo semestre de 2016 tivemos o gosto de receber entre nós dez novos Sócios que entraram para a categoria B
e que foram, por ordem de entrada, os seguintes: Dr. João Manuel Cabral Tavares; Dr. António Carlos Custódio de
Morais Varela; Dr. Paulo Faria Lince Núncio; Dra. Vera Burnay Seruya D’Orey; Dra. Helena Margarida dos Santos
Teixeira Cirne; Dr. Eduardo José da Silva Farinha; Dr. José Manuel Bequó de Mendonça Seabra de Menezes; Dra. Maria
Isabel S. Alvarenga de Andrade Correia de Lacerda; Dr. João Manuel Costa Casqueiro de Sampaio e Professor Doutor
José de Faria Costa.
No mesmo período faleceram os nossos Sócios, Doutor Fernando Guedes, Engº João da Fonseca Barata e Dr.
Agostinho Gonçalves Cavaleiro de Ferreira, cuja perda muito lamentamos.
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