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Eventos diversos
O Círculo Eça de Queiroz, em colaboração
com a Embaixada da Austrália em
Lisboa, realizou um jantar no dia 23 de
Janeiro, que foi confeccionado pelo Chef
Justin Jennings.

Jantar dos Santos Populares

No jantar-concerto do

No Jantar dos Santos Populares do dia 28 de Junho, contámos
este ano com a actuação dos Fadistas Daniel Gouveia e
Margarida Soeiro, acompanhados por Ricardo Parreira, na
guitarra e João Nunes, na viola.

dia 20 de Março,
tivemos a actuação do
Coro
Juvenil
do
Instituto Gregoriano
de Lisboa.
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Editorial
Com alegria fechamos o primeiro Semestre com um leque de actividades socioculturais, gastronómicas e musicais de grande
qualidade de que este número pretende dar conta.
Iniciámos o ano com um jantar de Cozinha Australiana que realizámos com o apoio da Embaixada. Nos Almoços das Últimas
Terças-feiras, tivemos o prazer de ouvir os testemunhos de Oradoras tão diversas como a Deputada do CDS Cecília Meireles,
a Embaixatriz dos E.U.A. entre 2014 e 2017 e fundadora e coordenadora do Programa Connect to Success, Kim Sawyer, e a
Presidente da Comissão Executiva da Luz Saúde, Isabel Vaz. Em termos musicais, pudemos assistir à brilhante actuação do
Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa, o único Coro português a participar nos World Choir Games, este ano na África
do Sul.
Neste primeiro Semestre já se realizaram dois almoços da Direcção com Embaixadores estrangeiros, nos quais contámos com
a presença dos Embaixadores da Nigéria, Suíça, Peru, Suécia, Espanha, Indonésia, República Checa e Japão, os que mais
recentemente apresentaram credenciais e a quem a Direcção atribuiu o estatuto de associado aplicável ao Corpo Diplomático
acreditado em Lisboa.
No dia 29 de Maio realizou-se a Assembleia-Geral do Círculo com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1.

Apreciação e votação do Relatório e Contas referente ao Exercício de 2017 e do Parecer do Conselho Fiscal.

2.

Apresentação e votação do orçamento para o ano de 2018.

3.

Eleição dos Órgãos Sociais do Círculo para o triénio 2018/2020.

4.

Votação da actualização dos Estatutos.

5.

Apreciação e votação da proposta da Direcção para atribuição do estatuto de Sócio Honorário, nos termos do Ponto do
Artigo 7º dos Estatutos.

6.

Outros assuntos de interesse para o Círculo.

Por proposta apresentada à Direcção do Círculo, e posteriormente votada por unanimidade, pelos três Sócios mais antigos
Carlos Miguel de Abreu de Lima de Araújo, Fernão Vaz Pinto e Carlos Eugénio Paço d’Arcos, foi atribuído o título de Sócio
Honorário do CEQ ao Arqtº A. Campos de Matos, uma das maiores autoridades queirosianas e com Obra importantíssima
sobre o Escritor.
Na página 7, damos a conhecer quais os Membros que foram eleitos para os diferentes Órgãos Sociais do Círculo.
A Direcção continua aberta às sugestões que os Consócios lhe queiram fazer chegar e formula votos de um período de férias
estivais bem aproveitado.

Almoço das Últimas Terças
Terças--feiras
Almoço com Cecília Meireles
O primeiro Almoço das Últimas Terças-feiras de 2018 teve lugar no dia
30 de Janeiro, sendo a nossa Convidada/Homenageada a Dra. Cecília
Meireles, Vice-Presidente do CDS e Deputada.
Cecília Meireles nasceu no Porto, fez a Universidade em Coimbra e
acabou por se fixar na Capital há cerca de 15 anos. Jurista, deputada
pelo CDS/PP – Partido e Grupo Parlamentar de que é Vice-Presidente
– faz parte, também, de diversas Comissões de Inquérito e Grupos de
Trabalho na Assembleia da República. Foi Membro da Assembleia
Municipal do Porto e ainda Secretária de Estado do Turismo no XIX
Governo de Portugal.

Cecília Meireles durante a palestra

Metódica, trabalhadora incansável, arguta, assertiva e dotada de uma inteligência muito eclética, Cecília Meireles
hesitou quando, no final do ensino secundário, chegou a altura de escolher o curso a seguir: Direito ou Medicina?
Com a escolha, perdeu-se, decerto, uma magnífica Médica mas ganhou-se uma Jurista cuja seriedade e valia têm
granjeado a admiração e a amizade de todos os seus pares.
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Almoço das Últimas Terças
Terças--feiras (Cont.)
Inconformada desde sempre com as afirmações generalizadas sobre a pequenez ou a pobreza de Portugal, Cecília
Meireles encontra no trabalho político a forma de lutar contra tal ‘destino’, assumindo que é tarefa de todos nós
inviabilizar a ideia de que essa seja a verdadeira situação.
Mas o que terá levado Cecília Meireles a interessar-se, ainda muito menina, pela vida política, a ponto de, com apenas
15 anos, ter decidido ler os Programas de todos os principais Partidos nacionais?
Após o almoço, Cecília Meireles respondeu a esta e outras perguntas e tivemos a oportunidade de conhecer o seu
espírito versátil, livre e inteligente. Depois da palestra, houve um período de perguntas e respostas, durante o qual, todas
as questões colocadas foram prontamente respondidas com clareza.

Cecília Meireles durante a palestra

Cecília Meireles respondendo a uma
questão formulada após a palestra

Cecília Meireles e Margarida Esteves da
Fonseca

Almoço com Kim Sawyer
No Almoço das Últimas Terças-feiras que teve lugar no dia 27 de Março, tivemos como Convidada / Homenageada Kim
Sawyer, Embaixatriz dos E.U.A. entre 2014 e 2017. Kim Sawyer deixou uma marca profunda no nosso País, tendo
fundado em Portugal o Programa Connect to Success (C2S) que ajuda mulheres empreendedoras – ou que em tal se
queiram tornar – a terem a confiança para prosseguir o seu negócio, o seu sonho, as suas aspirações. O sucesso do
programa tem sido extraordinário e várias Universidades e Instituições se têm a ele associado. Presidente da C2S desde
a sua fundação, Kim Sawyer vai agora legar esse papel, tendo deixado esse cargo no princípio de Abril.
Kim Sawyer fundou há 23 anos a sua própria companhia, a The Locator Services Group Ltd, cuja missão era a de
recuperar créditos para as 1.000 maiores empresas nos E.U.A.. A empresa foi por duas vezes considerada pela Fortune
como um dos 100 negócios com maior crescimento nos E.U.A. e outorgada como Women’s Business Enterprise do ano
pelo Center for Women and Enterprise (Centro para as Mulheres e Empreendedorismo). No ano passado, Kim Sawyer
decidiu vender a empresa à PwC (PricewaterhouseCoopers), ficando, no entanto, como consultora desta empresa de
Consultadoria.

Robert Sherman, Pedro Rebelo de Sousa e Kim
Sawyer durante a apresentação feita por
Margarida Esteves da Fonseca

Kim Sawyer falando para a assistência
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Almoço das Últimas Terças
Terças--feiras (Cont.)
Licenciada em Direito pela Universidade de Boston, Kim Sawyer
começou a sua carreira como advogada no Departamento Financeiro do
Estado de Massachussetts, passando mais tarde para o Escritório de
Advogados Parker Coulter Daley & White. Ao longo dos tempos, recebeu
variadíssimos prémios pelo seu trabalho em prol das Mulheres e do
empreendedorismo, de que se pode destacar, em 2011, o de Mulher
Empreendedora do Ano, outorgado pela Revista Enterprising Women.
Com a sua passagem por Portugal, tornou-se uma inspiração e um
exemplo para as muitas Mulheres Portuguesas que pretendem montar o
seu próprio negócio.

Robert Sherman, Kim Sawyer e Margarida
Esteves da Fonseca

Combativa, lutadora incansável e cheia de iniciativa, a sua capacidade de superação e confiança foram, ao longo da sua
vida postas à prova mas Kim Sawyer soube ultrapassar com destreza e vigor os muitos obstáculos que o destino lhe
colocou. Foi certamente uma bela lição para todos os que tiveram o privilégio de a ouvir relatar o seu percurso de vida e
de como superou todas as barreiras que lhe iam sendo colocadas e depois como logrou pôr de pé os projectos em que
se foi envolvendo.

Almoço com Isabel Vaz
No Almoço das Últimas Terças-feiras do dia 29 de Maio, a nossa
Convidada / Homenageada foi a Engª Isabel Vaz, Presidente da
Comissão Executiva da Luz Saúde, empresa que criou já há 18 anos e
que transformou numa organização aclamada e reconhecida na área da
saúde em Portugal.
Nascida no Porto, Isabel Vaz formou-se em Engenharia Química no
Instituto Superior Técnico. Após algumas incursões na área da sua
formação como investigadora no Instituto de Biologia Experimental e
Tecnológica e depois no grupo farmacêutico Atral Cipan, ingressou na
Consultora McKinsey – empresa de consultadoria de gestão estratégica –
nos dourados anos 90, apercebendo-se, então, de que a gestão era a sua

Vista panorâmica da assistência ouvindo
atentamente a apresentação que Margarida
Esteves da Fonseca fez da Oradora

grande paixão.
Depois de passar vários anos naquela Consultora, enveredou pela gestão
hospitalar, área que nunca mais abandonou.
Para além do Porto, onde nasceu, e Lisboa, onde vive, Isabel Vaz tem o
coração em Setúbal, cidade natal dos Pais e para onde com eles se
mudou quando ainda era menina.
Líder indiscutível, persistente, lutadora e apaixonada, Isabel Vaz é
também uma Mulher de Família e é com esta que gosta de passar muitos
dos seus tempos livres.
Em 2014, enfrentou o desmoronamento do GES e com ele receou também

Isabel Vaz durante a palestra

ter que encarar o final do seu grande sonho. Com tenacidade, voltou a pôr
de pé o projecto que tem vindo a crescer sustentadamente.
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Almoço das Últimas Terças
Terças--feiras (Cont.)
Como conseguiu Isabel Vaz, sendo Engenheira e Mulher, singrar num mundo tão particular e especial como é o da
saúde? Como logrou ultrapassar a grave crise que assolou o GES?
Isabel Vaz falou-nos do seu percurso pessoal e profissional, dando resposta não só a estas perguntas, como a outras
que lhe foram colocadas pela assistência no final da palestra.

Pedro Rebelo de Sousa colocando uma
questão no fim da palestra

José Gabriel Queiró, Isabel Vaz e Margarida
Esteves da Fonseca

Jantar de Cozinha Australiana
O Círculo Eça de Queiroz, em colaboração com a Embaixada da Austrália
em Lisboa, realizou um jantar do dia 23 de Janeiro, que foi confeccionado
pelo Chef Justin Jennings, um qualificado Chef de cozinha Australiano e
professor de culinária com mais de 15 anos de experiência.
A Cozinha de Justin Jennings é muito internacional e tem influências de
todo o mundo, combinando métodos de culinária e tipos de cozinha muito
diferentes.
Foi um jantar muito apreciado por todos os presentes.
Embaixador da Austrália, Peter Rayner, com o
Chef Justin Jennings

Jantar
Jantar--concerto com o Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa
No jantar-concerto do dia 20 de Março, tivemos a actuação do Coro Juvenil
do Instituto Gregoriano de Lisboa.
O Coro Juvenil do IGL é o único Coro português que foi seleccionado para
participar nos World Choir Games, a maior competição de Coros do Mundo,
organizada
pela
Fundação
Interkultur
para
Coros
amadores,
independentemente do seu país de origem, raça, género de música ou
ambições artísticas. O Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa foi
indicado pelo Conselho da organização do evento para representar o nosso
país nesta competição mundial, que se realizou, este ano, em Pretória, na
África do Sul.

Maestrina Filipa Palhares dirigindo-se à
assistência

Criado em 2014 por Filipa Palhares, o Coro participou em diversos Eventos Musicais, nomeadamente, com a Orquestra
Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos. Participou, igualmente, na 28ª Temporada de Música
de São Roque, num programa totalmente dedicado aos compositores portugueses contemporâneos. Realizou um
Concerto na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em conjunto com a Escolania de Montserrat, por ocasião
das comemorações do centenário das Aparições de Fátima.
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Jantar
Jantar--concerto com o Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa (Cont.)
Desde a sua criação, tem recebido inúmeros prémios, tendo lançado, no
final do ano passado, o CD "Mesmo que faça frio" com obras do
compositor Nuno da Rocha, que contou com a participação do Coro
Infantil do IGL.
Foi um concerto magnífico, durante o qual foram cantadas diversas
músicas, entre as quais duas músicas típicas da África do Sul, que
mereceram o agrado de todos os presentes e, em particular, da Senhora
Embaixadora da África do Sul, Mmamokwena Gaoretelelwe.
Pedro Rebelo de Sousa, Presidente do CEQ,
agradecendo à Embaixadora da África do Sul a
sua presença neste evento

Jantar dos Santos Populares
Este ano, o nosso Jantar dos Santos Populares teve lugar no dia 28 de Junho, Quintafeira. O menu foi criteriosamente escolhido, pelo que não faltaram as habituais comidas
desta época, o vinho e os doces.
E porque o Fado e os Santos Populares são inseparáveis, este ano tivemo-lo de novo a
animar essa noite que foi magnífica.
Para cantá-lo, tivemos o privilégio de ter connosco os Fadistas Daniel Gouveia e Margarida Soeiro acompanhados por
Ricardo Parreira, na guitarra e João Nunes, na viola. Para além de cantar o Fado, Daniel Gouveia teve uma
intervenção bastante didáctica, dando-nos alguns exemplos de como cantar um mesmo Fado de diferentes maneiras,
conforme a “métrica”, nomeadamente, a acentuação e rítmica musical.

João Novais de Paula apresentando Daniel
Gouveia, seu Amigo de longa data

Daniel Gouveia durante a sua actuação

Margarida Soeiro cantando um dos Fados
da sua actuação

Para manter a tradição, houve o habitual sorteio de alguns presentes e o tão apreciado concurso-surpresa.

Helena Cirne mostrando o 1º prémio do loto

José Maria Gonçalves
Pereira com o prémio da
sua rifa sorteada

Regina Lopes Farias abrindo o prémio que
ganhou com a rifa

Página 6

Almoço com Embaixadores Estrangeiros
Tivemos este semestre mais dois almoços com Embaixadores (as) estrangeiros (as) acreditados(as) em Portugal, para
lhes dar conhecimento das instalações do Clube e disponibilizar-lhes um cartão de associado(a), para que possam
frequentá-las e/ou utilizá-las para a realização de eventos.
No dia 13 de Março, contámos com a presença dos seguintes Embaixadores: Ngozi Ukaeje da Nigéria, André Regli da
Suíça e Maritza Puentes de Rodríguez do Peru.

Maritza Puentes de Rodríguez, Pedro
Rebelo de Sousa e Ngozi Ukaeje

André Regli e Margarida Esteves da
Fonseca

No dia 10 de Julho, tivemos connosco os seguintes
Embaixadores: Helena Pilsas da Suécia, Eduardo de
Buruaga

da

Espanha,

Ibnu

Wahyutomo

da

Indonésia, Petr Selepa da República Checa e Jun
Niimi do Japão.
A Direcção com todos os
Embaixadores convidados

Órgãos Sociais eleitos para o Triénio 2018
2018--2020
Na Assembleia-Geral Extraordinária do dia 29 de Maio de 2018 foram eleitos os Órgãos Sociais do CEQ para o Triénio
2018-2020. A Direcção reeleita tem a seguinte composição:

Dr. Pedro Rebelo de
Sousa
Presidente

Dra. Margarida Esteves
da Fonseca

Dr. José Gabriel Queiró

Dr. Manuel Dinis de
Abreu

Prof. Doutor Duarte
Pitta Ferraz

Assembleia-Geral:

Conselho Fiscal:

• Dr. Rui Gomes do Amaral

•

Engº Carlos Eugénio Corrêa da Silva

• Dr. João Miguel de Magalhães Guedes

•

Engª Esmeralda Dourado

• Dra. Maria João Barral

•

Dr. Paulo Teixeira Pinto
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Livros oferecidos ao CEQ
O Presidente da Fundação Eça de Queiroz, Afonso Eça de Queiroz Cabral, teve a gentileza de
oferecer ao Círculo Eça de Queiroz o opúsculo “A História duma estatueta célebre” (um em
Francês, de 1936 e o outro em Português, de 1945) escrito pela escultora Claire Jeancourt
Gouveia, viúva do escultor Francisco Gouveia, autor de uma das mais emblemáticas estatuetas
de Eça de Queiroz. Juntamente com o opúsculo, foi-nos também oferecida a placa tipográfica
usada para a impressão da referida estatueta.

No primeiro semestre de 2018, foram também oferecidos os seguintes livros à Biblioteca do Círculo:

Livros oferecidos pelo Autor, o nosso Sócio
José Correia Guedes

Livro oferecido pelo
Autor, Francisco G.
de Amorim, amigo da
nossa Sócia Isabel
Rilvas

Livros oferecidos pelo Autor, o nosso Sócio
Damião Vellozo Ferreira

Livro oferecido por
José Veiga de
Macedo, Presidente
da Fundação A
Junção do Bem

Livro oferecido pelo
Autor, o nosso Sócio
João Fiúza da
Silveira

Livro oferecido pelo
Autor, o Jornalista
David Dinis

Movimentação de Sócios
No primeiro semestre de 2018 tivemos o gosto de receber entre nós oito novos Sócios que foram, por ordem de entrada,
os seguintes: Comandante José Alberto Lopes Correia Guedes, Prof. Doutor Nuno Severiano Teixeira, Dr. Manuel Lopes
da Costa, Dra. Maria Manuel Seabra da Costa, Escultora Maria Leonor Luís, Engª Maria Luísa Garcez Palha da Costa
Pessoa, Senhor Jorge Welsh e Dr. Rui Nelson Ferreira Dinis.
No mesmo período, faleceu o Professor Doutor Raul Rosado Fernandes, cuja perda muito lamentamos.
Em Agosto de 2017, faleceu o nosso querido Sócio Dr. Eugénio Ribeiro Rosa, uma presença assídua do Clube, cuja
perda muito lamentamos. Por lapso, não foi mencionado no número de Dezembro de 2017.
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