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Após o período de encerramento para férias, o Grémio Literário reabriu no dia 5 do corrente, conforme
estava previsto. Durante o mês de Agosto foram realizadas obras de conservação e reabilitação das
instalações.
Atendendo a que muitos sócios se encontram ainda de férias, foram previstos eventos apenas para a
segunda quinzena de Setembro, cujo programa é o seguinte:
Dia 19, segunda-feira, pelas 19h30m
Recital musical
Em colaboração com o Teatro Nacional de São Carlos, realizar-se-á no Grémio Literário de 11 a 19 de
Setembro, um curso de Canto com a Maestra Enza Ferrari, que trabalhou, entre outros, com Maria
Callas, Giuseppe di Stefano e actualmente com a cantora lírica portuguesa Elisabete Matos, reconhecida
em todo o mundo como uma das maiores sopranos da actualidade.
Enquadrado nesta iniciativa vai realizar-se na data acima indicada, um recital de canto e piano com
alguns dos participantes do curso, sob a direcção da referida Maestra.
A sessão será seguida de jantar, ao preço de 30,00€, por pessoa.
Dia 22, quinta-feira, pelas 18h30m
Cerimónia da entrega do Prémio IUSTITIA'2011
Em colaboração com o consócio Dr. José António Silva e Sousa, o Grémio Literário associa-se à
cerimónia de entrega do Prémio IUSTITIA'2011, instituído em 2009 por aquele nosso consócio, para
galardoar advogados ou juristas que se distingam no âmbito das relações entre Portugal e Espanha.
Preside ao Júri do Prémio IUSTITIA o antigo Bastonário da Ordem dos Advogados Dr. António Pires
de Lima. O Prémio Iustitia'2011 será atribuído ao Prof. Doutor André Gonçalves Pereira.
A cerimónia de entrega será presidida pelo Secretário de Estado Adjunto e para os Assuntos Europeus,
Dr. Miguel Morais Leitão.

Dia 26, segunda-feira, das 18h30m às 20h00m
Apresentação do livro “ Escravidão e Leis no Brasil”
O Grémio Literário, em colaboração com o Instituto D. João VI, promove na Biblioteca a apresentação
do livro “Escravidão e Leis no Brasil” da autoria do nosso consócio Ibsen Noronha, Mestre em História
do Direito.
A obra será apresentada por S.A.I.R. o Senhor D. Bertrand de Orléans e Bragança, Príncipe Imperial do
Brasil.
Dia 27, terça-feira, pelas 19h00m
Ciclo de conferências sobre o “Renascimento”
O Grémio Literário em colaboração com o consócio Prof. Dr. Jorge Bessa, vai organizar um ciclo de
quatro conferências sobre o Renascimento.
A primeira dessas sessões, subordinada ao título “ Renascimento, evolução, ou revolução”, terá lugar no
dia 27 de Setembro, pelas 19h00m, sendo conferencista o Prof. Dr. Jorge Bessa.
A sessão será presidida pelo Presidente do Grémio Literário, Senhor Dr. José Macedo e Cunha e
moderada pelo Senhor Dr. António Aires Gonçalves.
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30,00€, por pessoa.
Dia 28, quarta-feira, pelas 19h00m
Jantares Queirosianos

A Fundação Eça de Queiroz, o Círculo Eça de Queiroz, o Grémio Literário e o Centro
Nacional da Cultura decidiram associar-se para promover a divulgação e reflexão sobre a vida e
obra de Eça de Queiroz, que pelo seu sentido crítico, ironia e poder de análise social continua a ser
um escritor da actualidade.
Com este propósito, realizar-se-á um Debate seguido de Jantar no próximo dia 28 de Setembro de
2011, quarta-feira, pelas 19:00 horas, no Grémio Literário. Esta é uma organização conjunta das
entidades já acima referidas e é o terceiro de uma série de cinco jantares.
O Debate, sob o tema «O papel dos media», tem por participantes Miguel Sousa Tavares e José
Pacheco Pereira, e será moderado por Paula Moura Pinheiro.
O preço do jantar é de 30,00€, por pessoa.
Festival Rota das Artes
Vão realizar-se, entre os meses de Setembro e Outubro, na zona da Grande Lisboa, vários concertos,
óperas e recitais, integrados no Festival Rota das Artes.
O Grémio Literário foi contactado pela organização deste festival, que se disponibilizou para oferecer
aos sócios interessados um desconto de 40% nos bilhetes.
O contacto para obtenção de informações sobre o programa do festival é o seguinte:
Festival Rota das Artes
TCC - Tito Celestino da Costa Lda.
Rua Gustavo de Matos Sequeira, 29 – 2º - 1250-120 Lisboa
Tel.: 21 3954179 - Fax: 21 3954980
E-mail tcc.art@sapo.pt

Viagem Biográfica – Fernando Pessoa
1 e 2 de Outubro de 2011
Conforme anunciámos na última circular, o Grémio Literário em colaboração com o consócio Dr. Rui
Nobre, está a organizar um passeio literário, a realizar em 1 e 2 de Outubro de 2011, evocativo da vida
e obra do grande poeta Fernando Pessoa.
As inscrições continuam abertas junto dos serviços da Cistertour, até ao dia 25 do corrente. Os detalhes
sobre este passeio, foram enviados conjuntamente com a circular de Julho pp.
Novas Admissões
Nos meses de Junho e Julho, verificou-se a admissão dos seguintes sócios:
Dra. Filipa Gonçalves May Pereira da Cruz
Dr. José Paulo Cavalcanti Filho
Novas Regalias
O consócio Comendador Luis Filipe Rocha Brito, proprietário dos hotéis M’AR De AR – Hotel
Aqueduto e Hotel Muralhas – duas unidades hoteleiras de 5 e 4 estrelas respectivamente, ambas
situadas no centro histórico da cidade de Évora, estabeleceu um acordo com o Grémio Literário,
segundo o qual, os sócios desta Instituição passam a usufruir de um desconto de 15%, sobre a tarifa do
dia.
Este acordo é válido até ao fim do ano de 2012, podendo todas as informações ser obtidas através do
site www.mardearhotels.com
Gravatas Grémio Literário
Por sugestão de um número significativo de consócios, o Conselho Director procedeu à encomenda de
gravatas com o logótipo do Grémio Literário, em seda natural e em quatro padrões diferentes, conforme
folheto junto.
O preço de cada gravata é de 50,00€ e os consócios interessados na respectiva aquisição poderão
contactar para o efeito com os serviços Administrativos do Grémio Literário.
Restauração
Afim de o/a habilitar a conhecer, as ementas do mês de Setembro, junto remetemos a listagem
correspondente.
Jantares
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação do jantar, 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

