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Para o mês de Outubro, temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai realizar as
seguintes iniciativas, para as quais contamos com a sua indispensável presença:
Dia 14, quarta-feira, pelas 19h00m
Conferência “Bíblia e Literatura Ocidental”
Conferência subordinada ao tema “Bíblia e Cultura Ocidental”, na qual será abordada a
temática relacionada com a influência da Bíblia na história cultural do Ocidente, como o
imenso léxico ou reportório iconográfico, ideológico e literário, referência constante quer a
nível erudito, quer a nível popular.
O conferencista, Prof. Doutor Armindo dos Santos Vaz, sacerdote da Ordem dos Padres
Carmelitas Teresianos, efectuou a sua formação teológica em Roma, onde concluiu duas
licenciaturas canónicas, uma em Teologia Dogmática e outra em Ciências Bíblicas. É
Professor Associado da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, onde é
docente de todas as disciplinas da área da Bíblia, desde 1978 e, em simultâneo, tem vindo a
leccionar cadeiras da Sagrada Escritura em Angola, Israel, Costa Rita e Roma, para além de
ter pronunciado inúmeras conferências no país e no estrangeiro. O conferencista é autor de
um vasto conjunto de obras publicadas em livros e revistas.
Depois desta sessão será servido jantar, na Varanda, pelas 20h30m, ao preço de 30,00€ por
pessoa.
Dia 20, terça-feira, pelas 21h30m
Exibição em antestreia do filme “Amor por Acaso”
Exibição em antestreia do filme “Amor por Acaso” amavelmente cedido pelo Consócio
Senhor José Manuel Castello Lopes.
O AMOR ACONTECE QUANDO MENOS SE ESPERA
Burke Ryan (Eckhart) parece ter todas as respostas. Perguntem aos milhares de fãs que o
adoram, leram os seus livros e que vão ouvi-lo nos seus populares seminários sobre como
vencer o medo e possuir eterno optimismo. Eloise (Aniston) é um pouco menos segura. Com
um espírito livre, caloroso e espontâneo, possui um coração muito sensível inspirado pelas
apaixonadas cartas de amor que entrega na sua loja de flores. Impulsivamente caído de
amores por ela, Burke quer declarar-se mas, pela primeira vez na sua vida, fica atrapalhado ao
não encontrar as palavras certas. Será que Burke, a quem tantas pessoas pedem conselho, não
aprendeu nada sobre o amor?

Realização: Brandon Camp
Actores: Jennifer Aniston; Aaron Eckhart e Martin Sheen
Género: Romance
Produtora: Focus / Universal
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m, ao preço de 30,00€ por pessoa.
Dia 26, segunda-feira, pelas 21h30m
Lançamento do livro “Conheça Bem as Asas que Tem”
O Grémio Literário em colaboração com a Oficina do Livro, promove a apresentação do livro
”Conheça Bem as Asas que Tem”, da autoria de Maria José Costa Félix, esposa do sócio Dr.
Júlio de Moraes, a apresentação da obra será feita por Ana Zanatti.
Dia 30, sexta-feira, pelas 21h00m
Jantar com animação musical
Na última sexta-feira do mês, iremos retomar a organização dos jantares com animação
musical.
Não falte para que a festa venha a ter o sucesso das anteriores.
O preço do jantar é de 40,00€, por pessoa.
Música ao vivo, às quintas-feiras
Depois da interrupção no período de férias, o Grémio Literário vai retomar, relativamente aos
jantares das quintas-feiras, a música ao piano, na Varanda, entre as 20h00m e as 23h00m.
Venha aproveitar essa pausa romântica em fim de dia … e experimente o famoso bife à
Grémio (flambé), preparado pelo Chefe Gomes.
Festa da Passagem do Ano (31/12/2009)
Tendo em conta o interesse manifestado por alguns sócios, o Grémio Literário pensa
organizar, em 31 de Dezembro próximo, a festa de fim de ano.
Estando, no entanto, a sua realização dependente do número de sócios interessados,
agradecemos que V. Exa. nos informe, até ao final do corrente mês, se pensa ou não participar
nesta festa.
Na próxima circular voltaremos a este assunto.
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

