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Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai promover, durante o próximo mês
de Fevereiro, as seguintes iniciativas, para as quais gostaríamos de poder contar com a sua presença:
Curso Livre de História da Medicina
O Grémio Literário em colaboração com o Centro Nacional de Cultura, está a promover um Curso Livre de História da
Medicina, a realizar em doze sessões, coordenado pelo consócio Dr. António Aires Gonçalves e que teve inicio no mês
de Janeiro. As sessões previstas para o mês de Fevereiro, são as seguintes:
Dia 1, terça-feira, pelas 18h00 – “Arte e Medicina na Anatomia Artística” – Particularidades do Ensino da
Anatomia em Belas Artes”, pela Prof. Dra. Isabel Ritto, médica oftalmologista e professora de Anatomia da Faculdade
de Belas Artes da Universidade de Lisboa.
Dia 8, terça-feira, pelas 18h00 – “As Lepras Reais da 1ª Dinastia” – D. Sancho I e D. Afonso II, pelo Dr. M. J.
Campos Magalhães, ex-Director do Hospital de Dermatologia Sanitária Dr. Firmino Santana em Lourenço Marques e exChefe do Serviço de Combate à Lepra em Moçambique.
Dia 15, terça-feira, pelas 18h00 – A Imagem no Ensino da Medicina nos Séculos Passados”, pelo Prof. Dr. António
Poiares Baptista, professor catedrático jubilado de Dermatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
e ex-director da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.
Dia 22, terça-feira, pelas 18h00 – “Pedro Hispano – Filósofo, Médico de Papas e Papa”, pelo Dr. António Aires
Gonçalves, médico graduado em Chefe de Serviço Hospitalar, ex-docente da Universidade Nova de Lisboa e exprofessor da Escola Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian.
Dia, 1, terça-feira, pelas 21h30m
Exibição em antestreia do filme “Cisne Negro”
Exibição em antestreia, na Biblioteca, do filme “Cisne Negro ” gentilmente cedido por Castello Lopes Multimédia, do
realizador de “O Wrestler” e “A Vida Não é Um Sonho”.
Um thriller psicológico passado no mundo do ballet Nova-iorquino, Cisne Negro é protagonizado por Natalie Portman
no papel de Nina, uma bailarina presa numa rede de intriga competitiva com uma nova rival na companhia (Mila Kunis).
Do realizador visionário Darren Aranofsky, Cisne Negro leva-nos numa viagem emocionante e por vezes assustadora,
pela mente de uma jovem bailarina cujo papel principal como Rainha Cisne acaba por ser aquele para o qual se torna
assustadoramente perfeita.
Realização: Darren Aronofsky
Actores: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder
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Género: Drama/ Thriller
Produtora: Fox Searchlight
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m.
Dia 21, segunda-feira, pelas 19h00m
Jantares Queirosianos
A Fundação Eça de Queiroz, o Círculo Eça de Queiroz, o Grémio Literário e o Centro Nacional de Cultura
decidiram associar-se para promover a divulgação e reflexão sobre a vida e obra de Eça de Queiroz, que pelo seu
sentido crítico, ironia e poder de análise social continua a ser um escritor da actualidade.
Com este propósito, realizar-se-á um debate seguido de jantar no dia 21 de Fevereiro de 2011, segunda-feira, pelas
19:00 horas, no Grémio Literário.
O debate conta com a participação do Dr. Guilherme d’Oliveira Martins e do Arq. Alfredo Campos Matos, sendo
moderador o Professor Doutor José-Augusto França.
O debate abordará o tema “Os Costumes e a Vida Social”, na obra do escritor.
Dia 22, terça-feira, pelas 19h00
Concerto “Aquarela Brasileira”
O Grémio Literário, em colaboração com a Casa da América Latina, promove a apresentação do concerto “Aquarela
Brasileira” que propõe um belíssimo e raro encontro com o melhor da música brasileira. Aquarela Brasileira oferece um
inédito concerto de piano a quatro mãos: João Carlos Assis Brasil, pianista clássico de fama internacional e José Maria
Rocha, cujo nome faz parte da própria história da música popular brasileira. A cantora e jornalista Gilsse Campos vai
interpretar, durante cerca de uma hora e meia, um emocionante reportório com musica brasileira e alguma música
portuguesa.
A sessão será seguida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m.
Dia 24, quinta-feira, pelas 21h30m
Evocação do Centenário da República
Associando-se às Comemorações do Centenário da República, o Grémio Literário está a promover um conjunto de cinco
conferências, cuja segunda sessão acima referida terá lugar na Biblioteca, com a presença do ex - Presidente da
República General Ramalho Eanes e do Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, que apresentará o conferencista e
moderará o debate.
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h15m.
Dia 25, sexta-feira, pelas 21h00
Jantar com animação musical
Continuam animados os jantares das últimas sextas-feiras de cada mês. A qualidade gastronómica, a excelente musica e
sobretudo o agradável convívio, têm contribuído para o sucesso destes serões. Venha, também, ao Grémio ouvir musica
de todos os tempos e, porque não, dar um pezinho de dança!
Viagem Cultural
Os Templários e os Cátaros, no Sul de França
Os passeios culturais promovidos em anos anteriores pelo Grémio Literário e organizados em colaboração com o
consócio Dr. Rui Nobre, têm constituído momentos de inequívoco interesse cultural e de confraternização, que têm sido
reconhecidos pelos sócios participantes.
Seguindo a mesma linha de orientação, o Grémio Literário vem anunciar mais um passeio cultural, a realizar de 5 a 8 de
Maio, sob o tema “Os Templários e os Cátaros, no Sul de França”. O passeio incluirá um conjunto de visitas a locais
históricos, sendo o grupo acompanhado, desde Lisboa, pelo grande especialista na matéria, o Professor Dr. José Manuel
Anes.
As inscrições estão, desde já, abertas junto dos serviços da Agência de Viagens Cistertour. Os detalhes do passeio
encontram-se no documento que junto enviamos.
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Música ao vivo, às quintas-feiras
O Grémio Literário continua a oferecer nos jantares das quintas-feiras música ao piano, na Varanda, entre as 20h00 e
23h00.
Junte-se a nós e desfrute desses momentos!
Restauração
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Fevereiro, junto remetemos a correspondente listagem.
Começou, entretanto, a época da “lampreia”, que será servida aos almoços mediante reserva com antecedência de, pelo
menos, 3 dias.
Lembramos que os pratos de caça (coelho bravo, lebre e perdiz) deverão, igualmente, ser marcados com pelo menos 3
dias de antecedência.
Jantares
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone 21 3475666 ou do e-mail
info@gremioliterario.pt.
O preço dos jantares é de 30,00€ por pessoa, à excepção do jantar do dia 25 que é de 40,00€.
Na expectativa de que programa do mês de Fevereiro seja do seu agrado, com estima e consideração subscrevo-me,
Atenciosamente
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente
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