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Como vem sendo habitual o Grémio Literário vai encerrar, para férias do pessoal a partir de 1 Agosto,
reabrindo no dia 3 de Setembro.
Tendo em consideração, pela experiência de anos anteriores, que durante o mês de Julho, muitos sócios já
se encontram em gozo de férias, a programação de iniciativas para este mês foi limitada.
Dia 10 , terça-feira, pelas 18h30m
Apresentação do livro “Algarve/Alentejo, My Love”
O Grémio Literário, em colaboração com o consócio André Jordan, promove a apresentação do livro
“Algarve/Alentejo, My Love”, da autoria de Jack Soifer.
A apresentação está a cargo daquele consócio, empresário e Ex-Vice Chairman do World Traver &
Tourism Council.
Dia 19, quinta-feira, pelas 20h00m
Ciclo de jantares-debate “Portugal: o presente tem futuro?”
Numa iniciativa conjunta do Clube Português de Imprensa, do Centro Nacional de Cultura e do Grémio
Literário, prossegue no próximo dia 19 de Julho o ciclo de jantares-debate, subordinado ao tema
“Portugal: o presente tem futuro?”, sendo Marcelo Rebelo de Sousa o orador convidado. Os jantares
decorrem na Biblioteca do Grémio Literário.
É tão vasto o currículo de Marcelo Rebelo de Sousa e tão polifacetada a sua actividade, desde a de
académico, à de jurisconsulto, politico, até à de jornalista e, nessa qualidade, co-fundador do Clube
Português de Imprensa – vão decorridos mais de 30 anos , cabendo-lhe a autoria dos respectivos estatutos
fundacionais -, que a síntese corre o risco de incorrer em omissões. Licenciado em
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito Direito e doutor em Ciências Jurídico-Políticas, é professor
catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde exerceu as funções de presidente
do Conselho Directivo , do Instituto da Cooperação Jurídica, do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e
do Conselho Pedagógico. Foi , também, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade
Católica Portuguesa, professor catedrático convidado da Faculdade de Economia da Universidade Nova
de Lisboa, bem como da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Foi
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negociador do anteprojecto da Faculdade de Direito da Universidade de Bissau e presidiu à Comissão
Instaladora da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. É doutor Honoris Causa pela
Universidade do Porto.
Marcelo Rebelo de Sousa, aderiu ao Partido Social Democrata após a sua fundação, em 1974. Liderou a
ala Nova Esperança e chegou a presidente do partido em 1996 . Foi deputado à Assembleia
Constituinte, membro do VIII Governo Constitucional (primeiro como secretário de Estado da
Presidência do Conselho de Ministros, depois como ministro para os Assuntos Parlamentares), cabeça de
lista à Câmara Municipal de Lisboa, eleito vereador , deputado ao Parlamento Europeu e vice-presidente
do PPE . É , ainda, membro do Conselho de Estado, pela segunda vez, desde 2006. Na comunicação
social , destacou-se como director do “Expresso” , mas foi, sobretudo, no comentário politico que
adquiriu grande notoriedade, primeiro na TSF, com o seu “Exame” e, mais tarde , na televisão,
colaborando no Jornal Nacional, da TVI , em duas fases, onde continua, além das “Escolhas de
Marcelo”, na RTP1 .
Marcelo Rebelo de Sousa, agora presidente da Fundação da Casa de Bragança, aceitou, assim,
participar neste ciclo de jantares-debate, um conjunto de reflexões, com periodicidade mensal, contando,
à partida, com personalidades de relevo da Sociedade portuguesa, oriundas de diferentes sectores e com
uma visão multidisciplinar sobre os problemas que se colocam , de momento, ao País, numa fase em que
se têm legitimado não poucas dúvidas sobre o nosso futuro colectivo.
“Portugal: o presente tem futuro?” é , assim, uma proposta de reflexão e de debate aberto à participação
dos associados das três instituições que se juntaram na organização do ciclo.
Venha debater o futuro e jantar connosco.
O preço do jantar é de 30,00€ por pessoa.
Jardim
Lembramos que, durante os meses de verão servimos almoços, no jardim, às quintas-feiras, com um menu composto
por caldo verde, sardinhas assadas, febras, arroz doce, vinho e sangria, pelo preço de 22 € por pessoa.
Venha desfrutar do simpático ambiente do jardim … e traga os seus convidados!

Novas Admissões
No mês de Maio , verificaram-se as seguintes admissões:
Doutor Camilo Greco
Dra. Maria Manuela Ferreira de Sousa Lima
Dr. Frederico Blanco Matos Machado Jorge
Dr. Sebastião Maria Menano de Figueiredo

Doutor Pedro Manuel Pena Chancerelle de Machete
Dr. Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza
Dra. Luce Pagerie Schroeder
Dr. Jordi Xandri Casino

Restauração
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Julho, 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.
Com os melhores cumprimentos de estima e consideração.
Cordialmente
Pelo Grémio Literário
José Macedo e Cunha
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Presidente
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