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Para o mês de Novembro, temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai realizar as seguintes
iniciativas, para as quais contamos com a sua indispensável presença:
Dia 2, terça-feira, pelas 18h30m
Encontro com a escritora Susana Gertopan
O Grémio Literário em colaboração com a Embaixada do Paraguai em Portugal, vai promover, na Biblioteca,
um encontro com a novelista paraguaia Susana Gertopan, cujo objectivo é o de apresentar e difundir a obra
literária desta escritora.
Susana Gertopan, nascida em Asunción, Paraguai, em 1956, publicou a sua primeira novela “Barrio
Palestina” em 1998, na qual a autora descreve uma espécie de ghetto onde recria uma judiaria muito peculiar,
a que se seguiram várias outras, a última das quais “El Equilibrista”, em 2009. A sua reputada obra tem sido
objecto de diversos estudos por parte de prestigiados académicos americanos e europeus.
Esta ilustre novelista tem obtido numerosos prémios a nível nacional e internacional, nomeadamente no
corrente ano em que alcançou o segundo lugar no Prémio Municipal de Literatura com a sua obra “El
Equilibrista” e, mais recentemente, o Prémio de Novela Lídia Guanes 2010 com o livro “El Callejón Oscuro”,
que irá ser entregue na Casa da América, na cidade de Madrid.
A seguir a este encontro, será servido um Porto de Honra.
Dia 11, quinta-feira, pelas 20h30m
Jantar de São Martinho
O Grémio Literário organiza, à semelhança dos anos anteriores, o tradicional jantar da noite de São Martinho.
O jantar será animado por fados, com a actuação dos fadistas Carmo Moniz Pereira e Francisco Salvação
Barreto, acompanhados à guitarra por Diogo Quadros e à viola Luis Rouquette.
Esperamos que, à semelhança dos anos anteriores o jantar venha a constituir um momento de agradável
convívio.
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa.
Dia 18, quinta-feira, pelas 19h00m
Homenagem à pianista Nella Maissa
Integrada no ciclo de música, o Grémio Literário vai promover, na Biblioteca, uma homenagem à pianista
Nella Maissa.
Esta ilustre pianista nasceu em Turim, em 1914, e é diplomada em piano e licenciada em Direito. Foi em casa
que lhe despertaram o gosto pela música e aí efectuou estudos de piano, composição e história da música,

tendo depois feito os exames no Conservatório. Aos 18 anos candidatou-se ao concurso Chopin, em Varsóvia,
e foi nessa altura que tocou em público pela primeira vez.
Nella Maissa chegou a Portugal com o marido (português) em 1939 quando começava a II Guerra Mundial,
tendo sido logo contratada pela Emissora Nacional, onde travou conhecimento com compositores, como
Armando José Fernandes e Fernando Lopes-Graça, que lhe dedicaram obras. Na sua longa carreira, foi uma
divulgadora da música de compositores portugueses do século XX, interpretando peças dos atrás citados e de
Luís de Freitas Branco, Joly Braga Santos e Ruy Coelho. Nos anos 60, durante uma tournée em Belo
Horizonte, no Brasil, deu vários recitais de música portuguesa.
Para além dos inúmeros concertos em Portugal e da digressão pelo Brasil atrás referida, Nella Maissa actuou
também em grandes salas em Paris, Genebra, São Paulo, Londres e Washington. Concretamente, aquele que
considera o melhor concerto da sua vida ocorreu em 1947, na sala do Conservatório Nacional, onde tocou a
sonata Hammerklavier op.106, de Beethoven e depois o Ludus Tonalis de Hindemith. De salientar, ainda, que
Nella Maissa fez recitais inovadores com obras de Gershwin, Bela Bartok e Prokofiev, entre outros.
A sessão será seguida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m, ao preço de 30,00€ por pessoa.
Dia 25, quinta-feira, pelas 19h00m
Comemoração do Nascimento de Eça de Queiroz
O Grémio Literário, na comemoração do 165º aniversário do nascimento do grande escritor Eça de Queiroz
que foi ilustre sócio e frequentador desta casa, promove pelas 19h00m na Biblioteca, uma sessão onde terá
lugar uma leitura dramatizada de textos da “Alegre Campanha”, uma dramaturgia de Silvina Pereira, a partir
de textos jornalísticos de Eça de Queirós. Esta dramaturgia teve edição na chancela da SPA/D. Quixote e
reporta-se ao texto do espectáculo com o mesmo nome, apresentado em Agosto de 2001 no Salão Nobre do
Palácio Foz. Esta sessão conta com a participação dos actores Alexandre Ferreira, Augusto Portela, Isabel
Fernandes, Júlio Martin e Silvina Pereira, sob direcção desta última.
No dizer de Silvina Pereira, revisitar Eça, do ponto de vista dramático, tornou-se não uma escavação literária
mas sim um exercício de puro teatro. Por certo, o nosso centenário escritor, se voltasse ao nosso convívio, só
não encontraria nas ruas o americano. Quanto ao resto, a cidade e a matula ignara continuam as mesmas. Os
tempos mudam, as vontades nem por isso, mas se o mundo não tem emenda, a consciência não pode deixar
de ter opinião.
Terminada a sessão, serão servidos os aperitivos, seguindo-se o jantar pelas 20h30m, com a seguinte ementa
queiroziana:
Caldo de galinha, à moda de Tormes
Robalo com molho holandés
Perna de vitela assada
Leite creme queimado
Café e digestivos
Vinhos: Tormes (B) e Quinta do Couquinho (T)
O preço do jantar é de 45,00€ por pessoa, solicitando-se o uso de fato escuro.
Dia 30, terça-feira, pelas 21h30
Evocação do Centenário da República
O Grémio Literário vai associar-se às comemorações do centenário da República, organizando cinco
conferências de acordo com a seguinte metodologia:
Evocação do passado, análise do presente e perspectiva sobre o futuro
A primeira sessão terá lugar, na Biblioteca, pelas 21h30m, com a presença do Professor José-Augusto França
e o Dr. Artur Santos Silva.
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h15m, ao preço de 30,00€ por pessoa.

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, excepção feita quanto ao dia 25, em virtude de se realizar a sessão comemorativa do
nascimento de Eça de Queirós.
Para além da carta habitual está igualmente disponível o bife à Grémio (flambé), preparado na mesa, pelo
Chefe Gomes.
Jantar com animação musical
O habitual jantar com animação musical das últimas sextas-feiras de cada mês, e que em Novembro cairia no
dia 26, não se vai realizar, por sobrecarga de agenda, dado o evento da véspera.
Festa na Noite de São Silvestre (31.12.2010)
O Grémio Literário vai organizar, mais uma vez, a festa de fim do ano destinada aos sócios, familiares e
convidados.
A partir das 21 horas, terá início o serviço de aperitivos, seguindo-se um requintado jantar. Mais tarde, pela
noite dentro, haverá ceia (buffet) e na despedida o reconfortante chocolate. A animação durante toda a noite
fica a cargo de um grupo musical de reconhecida qualidade.
O preço por pessoa é de 140,00€, sendo desejável para os homens o uso de “smoking” ou o fato escuro.
Para V. Exa. se inscrever bastará preencher o boletim junto, remetendo-o para os nossos serviços de secretaria,
acompanhado do cheque correspondente ao número de pessoas inscritas, até ao final do mês de Novembro.
Considerando que a lotação máxima é de 120 pessoas, solicita-se aos interessados que tratem, com a brevidade
possível, da respectiva inscrição.
Restauração
Para que V. Exa. possa conhecer, previamente, as ementas do próximo mês, 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.
Com os melhores cumprimentos de estima e consideração, subscrevo-me,
Cordialmente,
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente

