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Jantares vínicos
Novo Sócio Honorário
O Círculo Eça de Queiroz realizou dois jantares vínicos:
No dia 11 de Janeiro de 2019 o Círculo
Eça de Queiroz realizou um jantar de

•

No dia 13 de Fevereiro com a Casa

homenagem, por ocasião da entrega do

Ermelinda Freitas que nos apresentou o

título

seu portfólio de vinhos da Região de

de

Sócio

Eminentíssimo

e

Honorário

ao

Palmela.

Reverendíssimo

Senhor D. Manuel Clemente.

•

No dia 26 de Março

para o qual

convidámos Thomaz de Lima Mayer para
nos apresentar os Vinhos Lima Mayer, da
Região do Alentejo.
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Editorial
Carta aos Sócios
Esta newsletter é um resumo singelo da actividade que o Círculo Eça de Queiroz tem vindo a desenvolver, com o objectivo de
dinamizar a oferta de eventos numa óptica multidisciplinar.
Um olhar retrospectivo, ainda que breve, ilustra bem essa orientação, fixada despretensiosamente nestas páginas das “Notícias do
Círculo”.
Homenageámos a Embaixatriz Vera Franco Nogueira, aquando do Jantar de Natal de 2018, que contou com a actuação dos Alunos
da Academia de Música de Santa Cecília, da qual foi Fundadora. Logo no mês seguinte, tivemos o privilégio de receber o Senhor
Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, a quem outorgámos o título de Sócio Honorário do Círculo.
Nos Almoços das Últimas Terças-feiras, a fasquia esteve alta, com a participação de quatro Oradoras tão prestigiadas como Maria
João Lopo de Carvalho, Nélida Piñon, Elvira Fortunato e Nandini Singla.
Retomámos os jantares vínicos, um dos eventos que os sócios têm distinguido com a sua presença, desta vez, ao cuidado da Casa
Ermelinda Freitas e dos Vinhos Lima Mayer. Não faltaram os brindes nem os menus concebidos para realçar as qualidades dos vinhos
provados.
Em Maio, a Profª Drª Teresa Pinto Coelho proferiu uma palestra subordinada ao tema: “Eça de Queiroz e a Abertura do Canal do
Suez: 150 Anos Depois”. A efeméride, com menos eco mediático do que merecia, revelava o jornalista que habitou o escritor.
Escreveu Eça no “Diário de Noticias” que “as festas de Suez estão para mim entre duas recordações - o Cairo e Jerusalém: estão
abafadas, escurecidas por estas duas luminosas e poderosas impressões; estão como pode estar um desenho linear a lápis, entre
uma tela resplandecente de Decamps, o pintor do Alcorão, e uma tela mortuária de Delaroche, o pintor do Evangelho”. Um vasto
material de reflexão que a Oradora soube expor com rara sensibilidade.
Mais adiante, promovemos outro Jantar dos Santos Populares, desta vez com a actuação da fadista Maria Ana Bobone. Trata-se de
uma iniciativa já tradicional do Círculo, que os sócios partilham com gosto e não dispensam.
Mas deixemos o que fizemos para entreabrir o pano sobre o que vamos fazer.
Logo a seguir ao regresso de férias, teremos um debate pré-eleitoral, no dia 19 de Setembro, com um painel integrado pelo
Embaixador Seixas da Costa e pelo Prof. Rui Ramos, com moderação da jornalista Maria Elisa.
O debate de ideias promete, com um diplomata e um historiador, ambos também colunistas e íntimos da ciência política. O jantar será
servido depois, ainda com tempo para intervenções da assistência.
A Celebração do aniversário de nascimento de Eça de Queiroz e do Círculo Eça de Queiroz, que tem sido realizada em parceria com
o Grémio Literário, em anos alternados, será em Novembro responsabilidade nossa. No dia 25, marcamos encontro com o Arqtº
Campos Matos, uma autoridade queiroziana, que fará a evocação do nosso Patrono.
Após o jantar, haverá ainda um recital com o pianista António Oliveira, que interpretará obras referenciadas em Eça de Queiroz,
designadamente, em obras como “Os Maias”.
Ficamos hoje por aqui, mas acredite, caro Consócio, que estamos longe de esgotar o programa de actividades do Circulo até às
despedidas de 2019.
São razões bastantes para lhe pedir que esteja atento às nossas próximas notícias e que não demore a inscrever-se nos eventos já
agendados. A sua adesão e presença são a melhor recompensa para o Círculo!
Boas Férias!
A Direcção

Jantar de Natal de 2018
Como é nossa tradição desde há longos anos, celebrámos, mais uma vez,
o nosso Jantar de Natal que teve lugar no dia 13 de Dezembro de 2018,
numa noite que nos trouxe momentos de alegria e de bom convívio.
Antes do Jantar, tivemos um Concerto com a actuação dos alunos da
Academia de Música de Santa Cecília, que nos proporcionaram um
momento musical magnífico.
Ainda antes do Jantar e imediatamente a seguir ao Concerto, o
Embaixador António Monteiro fez uma evocação de homenagem à
Embaixatriz Vera Franco Nogueira, Fundadora da Academia de Música
de Santa Cecília.

Pedro Rebelo de Sousa, Presidente do CEQ, dando
as boas-vindas
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Jantar de Natal de 2018
Os convivas foram desafiados, antes da sobremesa, a participar num pequeno jogo de sorte, que teve três premiados.
A noite terminou, como já é habitual, com a troca de presentes.

António Monteiro evocando Vera Franco Nogueira

Algumas Sócias abrindo os seus presentes

Jantar de homenagem a D. Manuel Clemente
No dia 11 de Janeiro de 2019, o Círculo Eça de Queiroz realizou um jantar
de homenagem, por ocasião da entrega do título de Sócio Honorário ao
Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor D. Manuel Clemente, cuja
apresentação foi feita pela Directora da Rádio Renascença, Senhora Dra.
Graça Franco.
Através da outorga deste título, quiseram os Sócios do Círculo manifestar o
alto apreço e a sincera admiração que sentem pela personalidade de Sua
Eminência e pelo papel que tem desempenhado na Igreja e na Sociedade
Graça Franco apresentando o Senhor D.
Manuel Clemente

Portuguesa.

Logo a seguir ao jantar, Graça Franco proferiu umas palavras sobre o Senhor D. Manuel Clemente. Pedro Rebelo de
Sousa entregou a D. Manuel Clemente uma placa com o título de Sócio Honorário do Círculo, após o que a noite
prosseguiu com uma palestra magnífica do Homenageado, que versou sobre alguns episódios da História da Europa ao
longo dos séculos.

Pedro Rebelo de Sousa entregando o título de
Sócio Honorário ao Senhor D. Manuel Clemente

Senhor D. Manuel Clemente durante a sua
palestra
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Almoços das Últimas Terças
Terças--feiras
Nélida Piñon
O primeiro Almoço das Últimas Terças-feiras deste Ano de 2019 teve
lugar no dia 29 de Janeiro, tendo sido nossa Convidada / Homenageada a
grande Escritora Brasileira Nélida Piñon.
Foi em 1995 que Nélida Piñon se tornou na primeira Mulher a presidir à
Academia Brasileira de Letras, depois de ter sido eleita Membro em
1989. Para além deste reconhecimento e distinção, muitos outros lhe
foram concedidos, como o Prémio Príncipe das Astúrias, em Espanha e
o Prémio Camões, em Portugal.

Nélida Piñon durante a palestra

Nascida no Rio de Janeiro, Nélida Piñon provém de uma Família com raízes na Galiza, região onde aliás passou dois
anos da sua infância. Formou-se em Jornalismo na Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
Detentora de uma vastíssima e muito premiada obra literária, Nélida Piñon tem os seus livros traduzidos em mais de
vinte países e é Membro de diversas Instituições culturais, tanto no Brasil, como internacionalmente.
Venerada por grandes Escritores seus contemporâneos, como Mário Vargas Llosa que dela disse ser grande escritora,
mulher extraordinária e uma das pessoas mais encantadoras que havia conhecido, Nélida Piñon participa,
frequentemente, em Colóquios e Conferências em países diversos.
Foi um enorme privilégio termos podido privar com este Ser extraordinário que um dia disse ter nascido também para
amar Portugal. As palavras de Nélida Piñon prenderam a atenção da assistência durante toda a palestra, após a qual, a
Escritora autografou alguns livros seus.

Nélida Piñon falando para a assistência

Jaime Nogueira Pinto, Pedro Rebelo de
Sousa e Nélida Piñon

Francisca Leitão, Joana Leitão, Nélida
Piñon e Margarida Esteves da Fonseca

Elvira Fortunato
No Almoço das Últimas Terças-feiras do dia 26 de Fevereiro, tivemos o
enorme privilégio de poder conhecer e ouvir a cientista inventora do
transístor de papel: a nossa Convidada / Homenageada foi a Professora
Doutora Elvira Fortunato.
Licenciada em Engenharia dos Materiais pela Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, doutorou-se na área de
Microelectrónica e Optoelectrónica. Fundadora, grande impulsionadora
e a verdadeira alma do CENIMAT (Centro de Investigação de Materiais),
Elvira Fortunato é Professora catedrática e investigadora na Faculdade
onde se licenciou e, desde Setembro de 2017, sua Vice-Reitora.

Elvira Fortunato durante a palestra
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Almoços das Últimas Terças
Terças--feiras (Cont.)
Escolhida em 2015 pelo Presidente da República para abordar, a 10 de Junho desse ano, os temas da ciência e da
tecnologia, Elvira Fortunato tem duas preocupações primeiras: a de conseguir levar a ciência às pessoas e a de
procurar que as suas descobertas possam ter aplicação no mercado.
Produtora de mais de 500 artigos científicos, Elvira Fortunato tem ganho diversos Prémios, faz parte do chamado
High-Level Group for the Scientific Advise Mechanism da Comissão Europeia e foi uma das finalistas para o Prémio do
Inventor Europeu do Ano em 2016.
A inauguração do Laboratório de Nano-fabricação – propiciada pela atribuição do prémio do ERC (European
Research Council) em 2008 – revelou-se uma maravilhosa história de sucesso e permitiu dar-lhe o reconhecimento
mundial. Mais recentemente, em 2018, viu toda a sua dedicação ser recompensada com a atribuição, já pela 2ª vez, do
prémio do ERC, o que lhe permitiu lançar o Laboratório de Nano-caracterização.
Neste fascinante mundo da electrónica transparente, pudemos conhecer a que foi considerada como uma das Mulheres
mais influentes de Portugal. Elvira Fortunato, especialista pioneira mundial na electrónica de papel, nomeadamente em
transístores, memórias, baterias, ecrãs, antenas e células solares, apresentou-nos diversos dispositivos que ilustraram
bem a palestra sobre o seu trabalho científico.

Elvira Fortunato exibindo um dos vários diapositivos que ilustraram a sua palestra

José Gabriel Queiró, Elvira Fortunato e
Margarida Esteves da Fonseca

Nandini Singla
No dia 28 de Maio, retomámos os nossos Almoços das Últimas Terçasfeiras com uma Convidada / Homenageada muito especial: Nandini
Singla, a Embaixadora da Índia em Portugal.
Com uma carreira política e diplomática já extensa e variada, Nandini
Singla estreou-se no seu 1º posto, na Europa, como Secretária para a
Política, Cultura e Órgãos de Comunicação Social na Embaixada da Índia
em Paris, onde esteve de 1999 a 2002. Depois, e até vir para Portugal,
teve responsabilidades diversas no Ministério dos Negócios Estrangeiros
do seu País, e ainda no Bangladesh e em Genebra nas Nações Unidas.

Nandini Singla saudando todos os presentes

Licenciada em Estudos Diplomáticos pela Universidade Jawaharlal Nehru de Nova Deli, completou o Mestrado em
Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade de Bombaim.
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Almoços das Últimas Terças
Terças--feiras (Cont.)
Nandini Singla é membro do Instituto Aspen, organização apartidária que visa estudar temas de educação, política e
liderança e cuja sede é em Washington D.C.. Faz também parte do Ananta Aspen Centre – sediado em Nova Deli e
braço Indiano daquele Instituto – que tem como foco estudar problemas de liderança e outros que a sociedade indiana
enfrenta.
Casada e com dois filhos, como é que se terá desencadeado em Nandini Singla este gosto pela participação política e
relacionamento com outros Países? Talvez não tenha sido alheio o facto de ter sido distinguida, em 1990, como a melhor
Cadete do National Cadet Corps da Índia – corpo militar aberto a estudantes onde tinha ingressado aos 16 anos –
permitindo‐lhe, assim, como prémio, ser a representante indiana no Programa de Intercâmbio de Jovens com o Canadá,
onde esteve durante 6 meses, o que lhe possibilitou conhecer novos mundos, povos, realidades e espiritualidades...
Nandini Singla falou-nos sobre tudo isto e muito mais, entusiasmando toda a assistência com os relatos do seu percurso
pessoal e profissional, aos quais imprimiu toda a sua vivacidade, contagiando os presentes com a sua alegria. Foi um
momento com particular significado para nós, Portugueses, este contacto directo e pessoal com uma representante tão
qualificada de um Mundo ao qual nos ligam 5 séculos de História.

Nandini Singla falando para a assistência

Nandini Singla rodeada de pessoas que
quiseram cumprimentá-la

Nandini Singla e Margarida Esteves da
Fonseca

Jantares vínicos
Casa Ermelinda Freitas
O Círculo Eça de Queiroz realizou no dia 13 de Fevereiro o primeiro
jantar vínico de 2019, para o qual convidámos a Casa Ermelinda
Freitas que nos apresentou o seu portefólio de vinhos da Região de
Palmela.
Este ciclo de jantares vínicos foi iniciado em Março de 2015, tendo já
sido até agora realizados sete jantares dedicados ao património vinícola
português.

Leonor Freitas apresentado a Casa Ermelinda
Freitas

A empresa, iniciada em 1920 por Deonilde Freitas, continuada por Germana Freitas e mais tarde por Ermelinda Freitas,
sempre dedicou especial atenção ao vinho. Pelo desaparecimento precoce do seu marido, Manuel João de Freitas,
Ermelinda deu continuidade à empresa com colaboração da sua filha única, Leonor, que embora com formação fora da
área vitivinícola, tomou a liderança da empresa reforçando assim a presença feminina na sua gestão.
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Jantares vínicos (Cont.)
Foi com a actual gestão que se deu a grande mudança de se criar marcas próprias. Leonor Freitas com o seu espírito
inovador e diferenciador introduziu uma diversidade de castas como a Trincadeira, Touriga Nacional, Aragonês, Syrah,
Alicante Bouschet, entre outras. À data do jantar, a Casa Ermelinda Freitas tinha já 550 ha de vinha e explorava 29
castas, tendo uma produção anual de 13 milhões de litros. Desde 1999 os vinhos da Casa Ermelinda Freitas já
conquistaram mais de 1000 prémios a nível nacional e internacional.
O Enólogo Bruno Amorim fez uma breve apresentação da Casa Ermelinda Freitas e falou sobre cada um dos vinhos
servidos ao longo do jantar, os quais foram muito apreciados por todos os presentes.

Bruno Amorim falando sobre cada um
dos vinhos servidos ao longo do jantar

Manuel Andrade e Sousa tocando piano,
enquanto decorreu o jantar

Leonor Freitas e Jorge Rosa Santos,
Médico e Produtor de Vinhos

Vinhos Lima Mayer
No dia 26 de Março tivemos mais um jantar vínico, o oitavo desde Março
de 2015, — altura em que começámos a realizar jantares dedicados ao
património vinícola português — e para o qual convidámos Thomaz de
Lima Mayer para nos apresentar os Vinhos Lima Mayer, da Região do
Alentejo. Os Vinhos Lima Mayer são produzidos na Quinta de São
Sebastião em Monforte, a qual integrava uma das mais tradicionais e
prestigiosas casas agrícolas do Alto Alentejo, pertencendo ao Marquês da
Praia e Monforte.
Thomaz de Lima Mayer apresentou os vinhos, à medida que foram sendo
servidos, os quais foram muito apreciados por todos os presentes.

O Presidente do Círculo, Pedro Rebelo de
Sousa, dirigindo-se aos presentes no fim do
jantar

Thomaz de Lima Mayer apresentado os Vinhos
Lima Mayer e falando sobre cada um dos vinhos
servidos ao longo do jantar

Thomaz de Lima Mayer agradecendo a medalha
do CEQ, oferecida por Pedro Rebelo de Sousa
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Jantar com Teresa Pinto Coelho
No jantar do dia 23 de Maio, tivemos como oradora convidada a Professora Doutora Teresa Pinto Coelho, que
proferiu uma palestra subordinada ao tema: “Eça de Queiroz e a Abertura do Canal do Suez: 150 Anos Depois".
Catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa, onde lecciona desde
1984, Teresa Pinto Coelho doutorou-se na Universidade de Oxford em 1994, e possui um vasto e respeitado currículo
académico como investigadora, designadamente em estudos queirosianos.
Além das funções docentes, tem vindo ainda a desenvolver investigação e a publicar a nível nacional e internacional,
sobretudo sobre relações culturais e imperiais luso-britânicas, estudos vitorianos e estudos pós-coloniais.
Após o jantar, Teresa Pinto Coelho prendeu a atenção de todos os presentes, falando, com entusiamo, sobre o tema da
palestra, a qual foi sendo ilustrada com a passagem de diapositivos sobre grande parte das coisas que ia mencionando.

Pedro Rebelo de Sousa dando as boasvindas à assistência

Manuel Dinis de Abreu apresentando
Teresa Pinto Coelho

Teresa Pinto Coelho durante a palestra

Jantar dos Santos Populares
O nosso tradicional Jantar dos Santos Populares foi no dia 27 de Junho e,
como já é habitual, contou com um menu muito especial que incluiu os
pratos mais característicos da gastronomia destas festividades e que foram
muito apreciados por todos.
Para animar a nossa noite de Santos Populares, tivemos a Fadista Maria
Ana Bobone, que é reconhecida como uma das melhores vozes da sua
geração e que foi acompanhada por Bruno Mira, na guitarra portuguesa e
Rodrigo Serrão, no baixo.
À semelhança dos anos anteriores, houve o sorteio de diversos presentes e
ainda um pequeno passatempo.

Pedro Rebelo de Sousa na abertura das
festividades

Robert Sherman e Anna Martins da Costa,
felizes contemplados no sorteio dos
presentes

Maria Ana Bobone e os músicos Bruno Mira e
Rodrigo Serrão

Ana Maria Campos Ferreira com o presente
que lhe coube no sorteio
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Almoços com Embaixadores Estrangeiros
No segundo semestre de 2018 e no primeiro semestre de 2019, tivemos mais alguns 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 as possam frequentar e/ou utilizar para a realização de eventos.
♦ No dia 10 de Julho de 2018, contámos com a presença dos seguintes Embaixadores:
Helena Pilsas da Suécia, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga da Espanha, Ibnu
Wahyutomo da Indonésia, Petr Selepa da República Checa e Jun Niimi do Japão.

♦

No dia 6 de Novembro de 2018, foram nossos convidados os seguintes
Embaixadores: Othmane Bahnini de Marrocos, Carlos Alberto Fonseca de
Angola, Joaquim Bule de Moçambique, Marta Betanzos Roig de Espanha,
Geneviève Renaux da Bélgica e Oldrich Hlavácek da Eslováquia.

♦

No dia 26 de Novembro de 2018, estiveram connosco os seguintes Embaixadores:
Lars Faaborg-Andersen da Dinamarca, Elizabeth Rice Madan do Canadá,
Catharina Maria Trooster da Holanda e Ioana Bivolaru da Roménia.

♦

No dia 15 de Fevereiro de 2019, contámos com a presença dos seguintes
Embaixadores: Mikhail Kamyin da Rússia, Lale Ulker da Turquia e Ruth
Lausma Luik da Estónia.

Estatuetas de Eça de Queiroz
O nosso Clube tem agora mais duas estatuetas de Eça de Queiroz:

♦

Uma edição especial da Vista Alegre, no
âmbito do 150º aniversário do nascimento
do Escritor, que nos foi oferecida pelo
nosso Sócio Jaime-Axel Ruiz Baudrihaye.

♦

Uma estatueta-caricatura do escultor Silva
Gouveia que o Círculo adquiriu, a qual se
encontra no restaurante, sobre uma peanha de
madeira.
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Livros oferecidos ao CEQ
No último ano, entre Julho de 2018 e Junho de 2019, foram oferecidos os seguintes livros à Biblioteca do Círculo:

Livro oferecido pelo Autor, o
nosso Sócio João Rosa Lã

Livro oferecido pelo
Autor, o nosso Sócio
António José Chrystêllo
Tavares

Livro oferecido pelo
Autor, o nosso Sócio
José Luís Andrade

Livro oferecido pelo Autor,
o nosso Sócio José de
Bouza Serrano

Livros oferecidos pela Fundação A
Junção do Bem

Livro oferecido por
A. Campos Matos,
Autor do Prefácio

Livro oferecido pelo
Autor, o nosso Sócio
Fernando d’Oliveira
Neves

Livros oferecidos pelo Autor, o nosso Sócio
José Duarte de Jesus

Livro oferecido pelo
Autor, o nosso
Sócio Ignacio Moliní

Livro oferecido pelo
Autor, o nosso Sócio
Carlos Fernandes

Livro oferecido pela
Autora, aquando da
sua palestra em
Janeiro de 2019

Livro oferecido pela
Autora, Paula
Bobone

Movimentação de Sócios
No último ano, tivemos o gosto de receber entre nós tês novos Sócios que foram, por ordem de entrada, os seguintes:
Dr. Miguel Mascarenhas de Calheiros Velozo, Dr. Pedro Miguel Sobral Penalva e Almirante António Silva Ribeiro.
No mesmo período, faleceram os nossos Sócios Dr. João Augusto dos Santos Soares da Silva, Dr. João Bigotte Chorão,
Presidente do Clube entre 1997 e 2002, Embaixatriz Gabriela Lemonde de Macedo e Dr. Fernão Vaz Pinto, o Sócio mais
antigo do Círculo, cuja perda muito lamentamos.
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