N/Ref.01/2012/JMC

Na reunião do Conselho Director de 21 de Dezembro de 2011, foi deliberado manter as quotizações para o
ano de 2012, nos mesmos montantes de 2011.
Assim, os valores a liquidar por V. Exa. até ao final do mês de Janeiro de 2012, devem enquadrar-se
numa das seguintes modalidades:
Trimestral
99,00 € (s/bónus)
Semestral
194,00 € (c/bónus de 8,00 € incluído)
Anual
375,00 € (c/bónus de 21,00 € incluído)
O pagamento pode ser efectuado por cheque ou por transferência bancária, devendo neste último caso ser
utilizado o NIB 0033 0000 0000 4504487 05 Millennium BCP. Esta operação deverá ser identificada com o
nome ou número de sócio.
Durante o próximo mês de Janeiro o Grémio Literário, vai promover as seguintes iniciativas, para as quais
gostaríamos de poder contar com a presença de V. Exa.
Dia 6, sexta-feira, pelas 20h30m
Jantar de Reis
À semelhança de anos anteriores, vamos promover no Dia de Reis um jantar, com a ementa abaixo referida o
qual, estamos certos, vai proporcionar um agradável convívio entre os participantes.
Sopa de mexilhão em côdea - Lombo de porco com puré de maçã e batata palha
Bolo de chocolate – Café - Bolo Rei
Vinhos: Quinta do Couquinho (T)
O preço do jantar é de 35,00€ por pessoa.
Dia 26, quinta-feira, pelas 19h00
Conferência sobre “A Bíblia e a Cultura do Ocidente”.
O Grémio Literário em colaboração com a consócia Dra. Maria José de Mello, vai organizar uma
conferência subordinada ao tema “A intrincada comunhão entre a Bíblia e a Cultura do Ocidente”, sendo
oradora a Dra. Maria Armanda de Saint-Maurice.
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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 ao preço de 30,00€, por pessoa.
Dia 27, sexta-feira, pelas 21h00
Jantar com animação musical
Continuando o objectivo de proporcionar aos associados noites de agradável convívio, o Grémio Literário
realizará o habitual jantar animado com músicas de todos os tempos e para todos os gostos e idades, onde
pode, descontraidamente, aliviar o seu stress, com um passo de dança!.
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa.
Música ao vivo, às quintas-feiras
Informamos que a partir do mês de Janeiro, não haverá de forma sistemática acompanhamento ao piano nos
jantares das quintas-feiras. Os sócios interessados neste serviço poderão solicitá-lo com antecedência mínima,
de cinco dias úteis.
Novas Admissões
Nos meses de Outubro e Novembro, verificaram-se as seguintes admissões:
Dr. Carlos Manuel da Costa Andrade
Eng. Fernando Flores Ribeiro de Spínola
Eng. António da Costa Cabral Gaivão
Dr. Vasco Luís de Abreu Castelo-Branco
Dr. José António Povoas Mendes Leal
Prof. Doutor António Augusto de Ascenção Mendonça
Dr. Miguel Luis Pereira Teixeira de Queiroz
Restauração
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Janeiro, junto remetemos a correspondente listagem.
Jantares
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone 21 3475666 ou
do e-mail info@gremioliterario.pt.
Aproveito para desejar a V. Exa. e Família um excelente ano de 2012.
Atenciosamente
Pelo Grémio Literário
José Macedo e Cunha
Presidente
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