N/Ref.03/2012/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 gostaríamos de poder contar com a sua presença:

Dia 14, quarta-feira, pelas 18h30m
Ciclo Literário
Integrado no ciclo de literatura portuguesa, vai realizar-se uma conferência dedicada à vida e obra do escritor
Eugénio Lisboa, que será apresentado por Teresa Martins Marques, doutorada em literatura e cultura na
especialidade de estudos Portugueses pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde exerce funções de
investigadora.
Eugénio Lisboa nascido em Lourenço Marques, licenciado em engenharia pelo IST, embora tenha construído uma sólida
carreira profissional na industria petrolífera, desenvolveu paralelamente, estudos sobre literatura portuguesa e teoria da
literatura de que foi professor em Universidades portuguesas e estrangeiras e é um dos mais destacados escritores
portugueses contemporâneos, particularmente nas áreas da poesia, crónica e ensaio.
Aquele ilustre escritor foi conselheiro cultural na embaixada de Portugal em Londres (1978 a 1995), presidente da
comissão nacional da UNESCO e Doutor Honoris Causa em Letras, pelas Universidades de Nottingham e Aveiro, e
membro da Academia das Ciências de Lisboa.
A Dra. Teresa Martins Marques, com obra publicada nos domínios do ensaio e dos estudos de literatura teve a seu cargo
a direcção da edição das obras completas de José Rodrigues Miguéis, e dirigiu a equipa de organização do espólio de
David Mourão Ferreira na Fundação Calouste Gulbenkian.

A sessão será seguida de jantar, pelas 20h30m.
Dia 28, quarta-feira, pelas 19h00m
Conferência sobre “A Bíblia e a Cultura do Ocidente”.
Satisfazendo a solicitação de sócios interessados, o Grémio Literário em colaboração com a consócia Dra.
Maria José de Mello, vai repetir a conferência da Dra. Maria Armanda de Saint-Maurice, subordinada ao
tema “A intrincada comunhão entre a Bíblia e a Cultura do Ocidente”, que se realizou no mês de Janeiro,
último e que constituiu assinalável êxito.
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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 pelas 20h30m.
Dia 3 de Abril, terça-feira, pelas 19h00m
Ciclo de conferências sobre o “Renascimento”
O Grémio Literário em colaboração com o consócio Prof. Dr. Jorge Bessa, organiza a terceira conferência de
um ciclo de quatro sobre o Renascimento, subordinada ao título “Sobre os painéis de S. Vicente de Nuno
Gonçalves: os discursos da pintura Portuguesa no séc. XVI”. Será orador o Senhor Prof. Doutor Victor Serrão.
A sessão será presidida e moderada pelo Presidente do Conselho Literário, Senhor Prof. Doutor José Augusto
França.
A sessão será seguida de jantar pelas 20h30m.
Visita guiada às Linhas de Torres Vedras
Dia 28 de Abril, sábado,
Conforme anunciado na última circular, vai realizar-se no dia 28 de Abril de 2012, a visita guiada às Linhas
de Torres Vedras.
Lembramos que os prezados consócios interessados nesta visita deverão fazer a inscrição junto do Senhor
Clive Gilbert, cujos contactos são:
Tel.: 21 9291545
Telm.: 91 9748046
e-mail clive.gilbert3@gmail.com
O preço da visita, incluindo almoço, é de 65,00€ por pessoa, podendo o pagamento ser efectuado para o
NIB 0007 0023 00205940 0042 3
Viagem Cultural
Na Rota de Cervantes
Seguindo a habitual linha de orientação no que respeita a passeios culturais, o Grémio Literário vem anunciar a
realização de mais um evento, a realizar de 25 a 29 de Maio, em colaboração com o consócio Dr. Rui Nobre, sob o tema
“Na rota de Cervantes”. O passeio incluirá um conjunto de visitas a locais históricos, relacionados com a vida e obra
daquele enorme vulto da literatura castelhana.
As inscrições estão, desde já, abertas junto dos serviços da Agência de Viagens LeiriViagem.

Novas Admissões
No mês de Janeiro, verificaram-se as seguintes admissões:
Dr. Gonçalo Miguel Lima Cunha Taveira Pinto
Eng. Guilherme Miguel S. V. Taveira Pinto
Eng. José Maria Marshall de Barros Lima Ivo
Dr. Rui Manuel Botica do Rego Santos
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Clubes Correspondentes
JAISAL CLUB, Índia
Foi estabelecido acordo de reciprocidade com o Jaisal Club de Jaisalmer, na Índia. A cidade, apelidada como
“ Roma da Índia” ou “The Golden City of Índia”, oferece particular interesse pela sua localização geográfica
e pela sua importância monumental e histórica.
O Jaisal Club propõe condições de alojamento, restaurante e espaços para ténis, biblioteca e ginásio, bases
convenientes para o turismo e lazer. Mais informações estão disponíveis na secretaria e em
www.jaisalclub.com.
Como é pratica habitual, os sócios interessados em frequentar os clubes correspondentes deverão solicitar o
respectivo cartão de apresentação.
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.
Lembramos que os pratos de caça (coelho bravo, lebre e perdiz) deverão, igualmente, ser marcados com pelo
menos 3 dias de antecedência.
Jantares
O preço dos jantares nos dias 14 , 28 de Março e 3 de Abril é de 30,00€ por pessoa.

Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone 21 3475666 ou
do e-mail info@gremioliterario.pt.
Com os melhores cumprimentos de estima e consideração.
Cordialmente
Pelo Grémio Literário
José Macedo e Cunha
Presidente
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