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N/Ref.84/08/JMC 
 
 
Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai 
realizar, durante o próximo mês de Abril, as seguintes iniciativas, para as quais contamos 
com a sua indispensável presença: 
 
Dia 3, quinta-feira, pelas 19h00m 
Inauguração da exposição de pintura 
 
Exposição de pintura com apresentação de trabalhos da autoria do pintor Juan Cruz-
Plaza, promovida pelo nosso consócio Dr. Ignacio Vásquez Moliní. 
A inauguração terá lugar às 19h00m e será servido um beberete aos presentes. 
 
Dia 4, sexta-feira, pelas 14h30m 
Conferência sobre o tema “Os Balcãs, a crise do Kosovo e a contribuição da União 
Europeia” 
 
Conferência promovida em colaboração com o Instituto de Estudos Estratégicos e 
Internacionais (IEEI), subordinada ao tema “Os Balcãs, a crise do Kosovo e a 
contribuição da União Europeia”, sendo orador o Professor Doutor Anton Bebler. O 
conferencista é Professor de Ciência Politica na Universidade de Ljubliana, antigo 
Embaixador da Eslovénia nas Nações Unidas (Genebra), Vice-Presidente da Associação 
do Tratado do Atlântico e membro do Conselho Executivo da Associação Internacional 
de Ciências Políticas. 
 
 
 
 
 
Dia 10, quinta-feira, pelas 18h00m 
Apresentação do livro de poesia “Acto de Criação” 
 
A nossa consócia D. Maria Alexandra Madeira, promove na Biblioteca a apresentação do 
livro “Acto de Criação”, de sua autoria. A apresentação da obra fica a cargo dos 
Professores Doutores José Hermano Saraiva e Marcelo Rebelo de Sousa, ambos sócios 
honorários do Grémio Literário. 
Estará patente uma exposição de peças de joalharia da mesma consócia com design de 
sua autoria. 
 
Dia 18, sexta-feira, pelas 19h00m 
Sessão Comemorativa do 162º Aniversário do Grémio Literário 
 
Na data do 162º 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 e durante o qual será entregue o Prémio Grémio Literário 2007, à 
semelhança do ano anterior. 
O referido prémio é constituído por uma escultura/múltiplo da autoria de José de 
Guimarães, sócio honorário do Grémio Literário, que generosamente a ofereceu para o 
efeito. 
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Seguir-se-á um recital com a pianista Bárbara Dória, que interpretará peças de Haydn, 
Chopin e Bach-Busoni. 
Finda a sessão será servido um jantar. 
Atendendo à solenidade do acto, solicita-se o uso de fato escuro, como trajo para os 
homens. 
 
Dia 29, terça-feira, pelas 18h30m 
Apresentação do livro colectivo “O Futuro da Ciência e da Tecnologia na Europa” 
 
O nosso consócio Sua Excelência o Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 
Prof. Engenheiro José Mariano Gago, promove a apresentação do livro colectivo “O 
Futuro da Ciência e da Tecnologia na Europa” (edição em língua inglesa). 
Para o acto serão convidados os embaixadores dos países da UE acreditados em Lisboa. 
 
Para o próximo mês de Maio, anunciamos desde já: 
 
Dia 6, terça-feira, às 21h30m 
Comemoração do Centenário da morte de D. João da Câmara 
 
Sessão comemorativa do centenário da morte de D. João da Câmara, a realizar na 
Biblioteca, sendo conferencista o historiador de teatro Luís Francisco Rebelo. No decurso 
da sessão serão lidas cenas das peças mais significativas da obra de D. João da Câmara, 
pelos actores Cármen Dolores, Rui Mendes e Rogério Vieira. 
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h15m. 
 
 
 
 
 
Música ao vivo, às quintas-feiras 
 
O Grémio Literário continua a oferecer nos jantares das quintas-feiras música ao piano, 
na Varanda, entre as 20h00 e 23h00. 
Venha aproveitar essa pausa romântica em fim de dia… e experimente o famoso bife à 
Grémio (flambé), preparado pelo Chefe Gomes. 
 
Jantares das últimas sextas-feiras do mês 
 
Considerando que a última 6ª feira do mês de Abril coincide com o dia 25 que é feriado, 
não se vai realizar o habitual jantar com animação musical. 
Assim, o próximo jantar da “última 6ª feira” será no dia 30 de Maio. 
 
Restauração 
 
Para o habilitar a conhecer as ementas do mês de Abril, junto remetemos a 
correspondente listagem. 
 
Jantares 
 
O preço do jantar por pessoa é de 35,00€ no dia 18 Abril e de 30,00€ no dia 6 de Maio. 
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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 Abril seja do seu agrado, com estima e 
consideração subscrevo-me, 
 
Atenciosamente 
Pelo Grémio Literário 
 
 
 
José Macedo e Cunha 
Presidente 
 


