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Para o mês de Dezembro, temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai realizar as seguintes
iniciativas:
Dia 5, segunda-feira, pelas 18h30m
Curso sobre “As Invasões Francesas”
5ª sessão do curso sobre “As Invasões Francesas” sendo orador o Prof. Doutor José-Augusto França.
Nesta sessão será abordado o tema “As Invasões Francesas e o Romance Histórico”.
Dia 6, terça-feira, pelas 19h00
Conferência sobre “A Bíblia e a Cultura do Ocidente”.
O Grémio Literário em colaboração com a consócia Dra. Maria José de Mello, vai organizar uma
conferência subordinada ao tema “A intrincada comunhão entre a Bíblia e a Cultura do Ocidente”,
sendo oradora a Dra. Maria Armanda de Saint-Maurice.
Um grande crítico (George Steiner) escreveu a iniciar um ensaio: “… a longa e intrincada comunhão
entre a língua inglesa e a Bíblia continua. Começou há mil anos”. A convivência com a Bíblia não só
moldou o inglês e as línguas do ocidente, como também o seu pensamento, a sua literatura, a sua arte.
Alguns tópicos serão dados, nesta sessão, sobre a presença dos motivos bíblicos na literatura e na arte
europeias, de Dante a Kafka, de Bach a Stravinsky, de Giotto a Marc Chagall. A sessão será
acompanhada por projecções e por trechos musicais.
A Dra. Maria Armanda de Saint-Maurice é jornalista (foi correspondente no estrangeiro e fez
jornalismo político e cultural em diversos órgãos de comunicação social, sob o nome de Maria
Armanda Passos) ; fez parte da equipa fundadora da RTP-2 e foi assessora de programas culturais da
RTP-1. Professora de Ciências Religiosas e conferencista, prepara actualmente um doutoramento em
Paris sobre a escritora mística do séc. XIII, no Brabante, Hadewijch.
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30,00€, por pessoa.
Dia 13, terça-feira, pelas 18h30m
Curso sobre “As Invasões Francesas”

6ª e última sessão do curso sobre “As Invasões Francesas”, sendo orador o Eng. Sousa Lobo. Nesta
sessão será abordado o tema “A Terceira Invasão Francesas e as Linhas de Torres”.
Música ao vivo, às quintas-feiras
Lembramos que os jantares das quintas-feiras são animados com música ao piano, na Varanda, entre
as 20h00m e as 23h00m.
Para além da carta habitual está igualmente disponível o bife à Grémio (flambé), preparado na mesa,
pelo Chefe Gomes.
Sábados do mês de Dezembro
O Grémio Literário estará aberto aos sábados durante o mês de Dezembro, das 11h00 às 19h00, com
excepção dos dias 24 e 31, com o objectivo de apoiar os sócios e familiares nas suas deslocações ao
Chiado, na quadra natalícia. Neste período e dentro daquele horário haverá serviço de bar, restaurante
e chá.
O preço do almoço (buffet), sem bebidas, é de 28,00€. As crianças até aos dez anos, serão convidadas
do Grémio Literário. O buffet é constituído, como nos anos anteriores, por um conjunto de saladas,
carnes frias, queijos, um prato quente, sobremesas diversas de doces e fruta, sendo o café ou o chá
servido na mesa. Informamos, desde já, quais os pratos quentes para cada um desses sábados:
Ø Dia 03/12 … Cozido à Portuguesa
Ø Dia 10/12 … Pescada à Marinheiro
Ø Dia 17/12 … Goulash à Húngara
Tempo de Chá
Aproveite as excelentes condições da Varanda e venha tomar chá ao Grémio Literário. O chá é
servido, diariamente, entre as 17h00 e as 19h00, em regime de self-service, ao preço de 8,50€ por
pessoa.
Para facilitar o serviço, solicitamos que V. Exa. proceda à prévia marcação, sempre que possível.
Sócios Descendentes
De acordo com o § 4º do art. 20º dos Estatutos, “os descendentes maiores em linha recta dos sócios
efectivos possuidores de título social, serão admitidos como sócios, na categoria de efectivos, com
dispensa de aquisição de título social”. Assim, sugerimos que aproveite esta quadra natalícia para
propor os seus filhos como sócios do Grémio Literário. Pensamos que será um bom presente para os
seus filhos … e para o Grémio Literário!
Livro “O Grémio Literário e a sua história”
Aproxima-se o Natal e, nesta quadra festiva, as prendas são sempre bem vindas. O livro “O Grémio
Literário e a sua história”, da autoria do consócio Prof. Doutor José-Augusto França, ao preço
unitário de 30,00 €, continua disponível. Ao oferecer esta obra, V Exa. estará ao mesmo tempo a
contribuir para a divulgação desta Instituição que é, também, a Sua Casa..
Gravatas Grémio Literário
Como tem sido anunciado em anteriores circulares encontram-se disponíveis para venda, gravatas
com o logotipo do Grémio Literário, em seda natural e em quatro padrões diferentes. Para além destas
gravatas constituírem uma distinta peça de vestuário, são também um símbolo de ligação dos sócios
com o seu Clube. Pense nelas como presente para si … e para os familiares e amigos.

O preço de cada gravata é de 50,00€ podendo os consócios interessados na respectiva aquisição
contactar, para o efeito, os serviços administrativos do Grémio Literário.
Horário de Encerramento do Grémio Literário
De acordo com o horário de trabalho do pessoal, os serviços de restauração e bar do Grémio Literário
encerram, em situações normais, à meia noite, excepto a cozinha que encerra às 22 horas. Sucede,
porém que, com alguma frequência, os sócios e seus convidados permanecem no Grémio Literário
para além daquele horário, o que acarreta inconvenientes de vária ordem.
Assim, com o objectivo de normalizar a situação, o Conselho Director estabeleceu os seguintes
princípios:
- Na marcação dos serviços e caso se preveja que os mesmos se irão prolongar para
além daquele horário, os sócios devem informar os serviços administrativos, para que o pessoal fique
autorizado a permanecer no serviço, por mais algum tempo;
- Tendo em conta que esse prolongamento de horário representa um agravamento de
custos (trabalho extraordinário e despesas de transporte), o Grémio Literário tomará a liberdade de
incluir na factura do serviço, um valor compensatório para esses gastos adicionais.
Questionário de actualização de dados do ficheiro de Sócios
Caso não tenha tido, ainda, disponibilidade para o preenchimento do questionário em epígrafe,
enviado com a circular do mês anterior, solicitamos que o faça, o mais brevemente possível.
O preenchimento do referido questionário, na medida em que poderá vir a melhorar o contacto com
os Sócios, é para nós muito importante.
Novos Sócios
No mês de Outubro, verificaram-se as seguintes admissões:
Dr. Carlos Manuel da Costa Andrade
Eng. Fernando Flores Ribeiro de Spínola
Restauração
Afim de o/a habilitar a conhecer, as ementas do mês de Dezembro, junto remetemos a listagem
correspondente.
Jantares
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone 21
3475666 ou do e-mail info@gremioliterario.pt.
No dia 14, quarta-feira, os serviços encerram ao jantar, por se realizar a habitual confraternização
com o pessoal.
Formulando votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo com os melhores cumprimentos de estima e
consideração,
Cordialmente,
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente

