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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 Março, as seguintes iniciativas, para as quais gostaríamos de contar com a sua presença:
Dia 9, terça-feira, pelas 18h30m
Conferência de Paulo Sotero
O Grémio Literário, em colaboração com o consócio Dr. Alberto Laplaine Guimarães, vai promover na Biblioteca uma
conferência sobre o panorama politico brasileiro, sendo conferencista Paulo Sotero, que deixará algumas pistas sobre o
que será o Brasil pós Lula da Silva, quer internamente, quer no contexto internacional. A apresentação do conferencista
será feita pela jornalista e escritora Maria João Avillez, especialista em assuntos brasileiros.
Paulo Sotero é director do Brazil Institute no Woodrow Wilson Center, um dos think thank de política, mais importantes
dos EUA, sedeado em Washington D.C.. Foi correspondente do jornal “Estado de São Paulo”, da “Gazeta Mercantil” e
da “Revista Isto É”, além de comentador e analista regular para a rádio BBC e para a Rádio France Internationale”.
No final será servido aos presentes um Porto de Honra.
Dia 10, quarta-feira, pelas 20h30m
Encontro com o Prof. Anthony Disney, notável historiador da Expansão Portuguesa
O Grémio Literário vai promover um jantar conferência com o Prof. Anthony Disney, notável historiador da expansão
Portuguesa.
Professor jubilado, hoje “honorary research fellow” da Universidade de La Trobe, Melbourne, o Prof. A. R. Disney é
figura destacada entre os académicos que, no plano internacional, se dedicaram à investigação, ensino e publicação sobre
a Expansão Portuguesa. A feliz circunstância de agora mais uma vez se deslocar a Lisboa por razões académicas, alia-se
ao facto de ser membro do Atheneum Club, correspondente do Grémio Literário em Melbourne. Agradecemos a sua
disponibilidade para, em jantar convivial, oferecer um “after dinner address” (20 a 25 minutos) à mesa, onde irá expor
uma síntese global das suas ideias acerca da presença portuguesa no mundo.
Colaborador do Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa, produziu ainda trabalhos relativos à
História da Índia vista no contexto dos desafios europeus surgidos a D. Manuel I, descortinando uma acção governativa
muito mais complexa e ambiciosa do que a retratada pelos cronistas.
Dia 11, quinta-feira, pelas 19h00m
Lançamento do livro “Encontro Magick”
O Grémio Literário, em colaboração com o consócio Dr. Luis Rosa Dias, promove a apresentação do livro “Encontro
Magick, Fernando Pessoa e Aleister Crowley”, da autoria de Miguel Roza, editado por Assírio e Alvim. A apresentação
ficará a cargo de Richard Zenith.
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Dia 18, quinta-feira, pelas 21,30h
Homenagem a Almada Negreiros
O Grémio Literário promove, na Biblioteca, uma sessão de homenagem a Almada Negreiros, que foi sócio honorário do
Grémio Literário, a propósito do seu conjunto decorativo desconhecido dos anos 50, numa moradia do Restelo, salva de
demolição em Setembro de 2009 por classificação patrimonial da Câmara Municipal, como imóvel de interesse
municipal.
A sessão será constituída por uma conferência sob o tema “Almada - História, Mito, Símbolo”, proferida pela Doutora
Barbara Aniello introduzida pelo Prof. Vítor Serrão (FL-UL), e pela apresentação da sua obra “A Casa da Rua de
Alcolena – História, Mito, Símbolo”, publicada com chancela da Fundação Calouste Gulbenkian, on-line, nos sites do
Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras (UL), do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (UNL) e do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade
Católica), pelo Professor José-Augusto França (FCSH-UNL).
A sessão será precedida de jantar pelas 20h00.
Dia 25, quinta-feira, pelas 19h00
Exposição de Joalharia
Por solicitação da consócia Alexandra Madeira, vai estar patente uma exposição de joalharia nas instalações do Grémio
Literário, com peças da sua autoria, durante os dias 25 e 26 de Março de 2010.
Dia 26, 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 28, Domingo, 16h00m
Homenagem ao sócio fundador Alexandre Herculano
Homenagem a Alexandre Herculano fundador e sócio número um do Grémio Literário, no segundo Centenário do seu
nascimento na Sala do Capítulo do Mosteiro dos Jerónimos.
Figura marcante e exemplar, o cidadão, historiador e novelista Alexandre Herculano nasceu em Lisboa em 28 de Março
de 1810. Constitui uma das grandes personalidades do século XIX que, juntamente com Almeida Garrett e Rodrigo da
Fonseca, decidiram criar o Grémio Literário (1846). Desde logo os seus nomes para sempre marcaram e nobilitaram a
nova instituição, “que pela ilustração intelectual pode [ela] concorrer para o aperfeiçoamento moral” (Carta Régia, D.
Maria II).
Celebrando a importante efeméride, convocam-se todos os sócios e seus convidados a participar em simples e sóbria
homenagem junto ao túmulo de Herculano: deposição de uma coroa de flores, após o que se fará ouvir um grupo de
câmara da Orquestra Metropolitana.
S.E. a Ministra da Cultura, Gabriela Canavilhas, aceitou estar presente, associando-se deste modo à iniciativa do Grémio
Literário.
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.
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Novas Admissões
No mês de Janeiro, verificaram-se as seguintes admissões:
Eng. Rui André Costa França Gouveia
Embaixador Miguel de Polignac
Prof. Doutor Fernando Manuel Godinho Rodrigues
Dr. António João Graça Dias Martins
Sessão Comemorativa do 164º Aniversário do Grémio Literário
No próximo dia 18 de Abril, data do 164º 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.
Na próxima circular será divulgado o programa com mais detalhes.
Restauração
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Março, junto remetemos a correspondente listagem.
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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