N/Ref.44/09/JMC
Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai promover, durante o próximo mês
de Março, as seguintes iniciativas, para as quais contamos com a sua indispensável presença:
Dia 5, quinta-feira, pelas 18,30h
Lançamento do livro “Natália”
O consócio Professor Doutor Helder Macedo, em colaboração com o Grémio Literário, promove o lançamento do livro
da sua autoria, “Natália”, editado pela Editorial Presença. A apresentação da obra e do autor será feita pela Dra. Luísa
Mellide Franco e pelo Dr. Manuel Aquino.
Após a apresentação do livro será servido aos presentes um Porto de Honra.
Dia 12, quinta-feira, pelas 21h30m
Comemoração do Centenário da morte de Machado de Assis (1839-1908)
MACHADO DE ASSIS, «ALMA CURIOSA DE PERFEIÇÃO»
O Grémio Literário vai organizar na Biblioteca uma sessão comemorativa do Centenário da morte de Machado de Assis,
cuja apresentação fica a cargo do Senhor Embaixador Lauro Moreira.
O mundo de língua portuguesa e o mundo culto em geral celebram a personalidade e a obra de uma figura literária
cimeira da Cultura Lusófona, nascida no Rio de Janeiro em 1839 e falecida em 1908. Romancista, contista, autor teatral
e poeta, Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras, da qual foi primeiro presidente, em 1897.
O apresentador, como conhecedor e entusiástico divulgador da cultura brasileira, e também da cultura de língua
portuguesa em geral, ‘militante da causa cultural e artística’ em disciplinas diversas tais como a literatura, a música, as
artes cénicas, o cinema ou a fotografia, serviu em postos diplomáticos (Buenos Aires, Genebra Washington, Barcelona,
Rabat) e chefiou o Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores brasileiro. É hoje Embaixador junto à
CPLP, em Lisboa, com larga e vibrante actividade, na qual coube, no âmbito das celebrações machadianas, a propósito
do primeiro centenário da morte do escritor, a realização em 2008 de um colóquio, na Fundação Gulbenkian.
A sessão que oferece aos sócios do Grémio Literário, do qual é membro, incluirá apresentação de vídeo e recitações de
trechos do autor brasileiro, «o maior romancista da língua portuguesa» segundo o especialista Abel Barros Baptista.
Ensejo, ainda, para conhecermos as relações entre Machado e Eça de Queiroz, centradas nas respectivas posições em
torno da escola realista.
A sessão será precedida por jantar, na Varanda, pelas 20h15m.

Dia 24, terça-feira, pelas 18,30h
Lançamento do livro “Marcolina ou o último duelo de Casanova”
O Grémio Literário em colaboração com a Publicações Dom Quixote, promove, o lançamento do livro “Marcolina ou o
último duelo de Casanova”, da autoria do Dr. José Sasportes, ficando a apresentação a cargo da escritora Lídia Jorge.
No final será servido um “Porto de Honra”.
Dia 26, quinta-feira, pelas 19h00
O Vinho e a Música
Sob o tema “O Vinho e a Música”, o Grémio Literário em colaboração com o consócio Eng. José Manuel Bento dos
Santos, vai organizar uma prova de vinhos cuja apresentação fica a cargo daquele consócio, produtor dos vinhos da
Quinta Monte d’Oiro.
O tema do vinho inspirou muitos autores que o dignificaram através de prosa, de poesia, da pintura e da música. Do
"Libiamo!" de "La Traviatta", ao "Viva il vino spumeggiante" da Cavalleria Rusticana, até à prodigiosa prova de vinhos
de Don Magnifico na "La Cenerentola", quantas belas árias foram escritas glorificando o vinho! Mas a música também
pode servir de notável veiculo para explicar, de forma pedagógica, as "nuances" do próprio vinho. É isto que se pretende
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atingir nesta Prova de Vinhos, todos eles da casta Syrah, que têm como tema musical o "Cappricio nº. 24" de Paganini
em diversas interpretações.
Através das relações de complexidade entre a música e o vinho, é possível seguir com entusiasmo as evoluções
comparativas de ambos os temas, conseguindo-se experimentar emoções e sensações diferentes e...inebriantes!
Tema:
Syrah e Paganini
Vinhos:

Tema Musical

Syrahs da Quinta do Monte d'Oiro
- Vinha da Nora 2005
- Vinha da Nora 2002
- Quinta do Monte d'Oiro reserva 2004
- Lybra 2006

Cappricio nº. 24 de Paganini em diversas versões

Dia 27, sexta-feira, pelas 21h00
Jantar com animação musical
Tem decorrido, com assinalável êxito, os jantares com animação musical das últimas sextas-feiras do mês. A
qualidade da ementa, e a excelente musica, têm proporcionado momentos de agradável convívio.
Venha, pois, participar, num ambiente de festa bem divertida e … se for a primeira vez, verá que não se arrepende!
Dia 30, segunda-feira, pelas 18h30m
Apresentação do livro “Chapas” Heráldica das Seguradoras
O Grémio Literário em colaboração com o INETESE – Associação para o Ensino e Formação, promove a apresentação
do livro “Chapas” Heráldica das Seguradoras, da autoria dos Drs. José Pousinho e Vítor Alegria patrocinado por um
conjunto de entidades ligadas à actividade seguradora.
A apresentação do livro será feita pelo Dr. Diamantino Marques, Presidente do Conselho Cientifico e Técnico do
INETESE.
No final será servido um Porto de Honra
Música ao vivo, às quintas-feiras
Voltamos a lembrar que, os jantares das quintas-feiras são animados com música ao piano, na Varanda, entre as 20h00 e
as 23h00.
A qualidade do pianista, a excelência da nossa restauração e ambiente do Grémio são susceptíveis de lhe oferecer
momentos verdadeiramente agradáveis.
Esperamos por si!

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 8,00€, por pessoa.
Para facilitar o serviço, solicitamos que V. Exa. proceda à prévia marcação, sempre que possível.
Novas Admissões
No mês de Janeiro, verificou - se a admissão do sócio:
Eng. Giancarlo Bertacchini
Sessão Comemorativa do 163º Aniversário do Grémio Literário
No próximo dia 18 de Abril, data do 163º aniversário da fundação do Grémio Literário, vai realizar-se uma sessão,
na Biblioteca, em que usarão da palavra os Presidentes do Conselho Director e do Conselho Literário, durante a qual
será entregue o Prémio Grémio Literário constituído por uma escultura/múltiplo da autoria de José de Guimarães,
sócio honorário do Grémio Literário, que generosamente a ofereceu para o efeito.
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Seguir-se-á um recital musical findo o qual será servido o jantar.
Na próxima circular será divulgado o programa com mais detalhes.
Passeio Literário – Miguel Torga
Relativamente ao passeio literário a realizar de 14 a 17 de Maio, informamos que as inscrições ainda estão abertas até ao
final do mês de Março.
Restauração
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Março, 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. As reservas devem ser feitas, de preferência, às segundas e quartas-feiras.
Atendendo a algumas solicitações, a carta normal do restaurante vai voltar a incluir pratos de caça (coelho bravo, lebre e
perdiz), funcionando o serviço mediante reserva com pelo menos 3 dias de antecedência.
Jantares
O preço dos jantares atrás referidos é de 30,00€ por pessoa, excepto o jantar com animação musical cujo preço é de
40,00€.
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone 21 3475666 ou do e-mail
info@gremioliterario.pt.
Na expectativa de que programa do mês de Março seja do seu agrado, com estima e consideração subscrevo-me,
Atenciosamente
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente
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