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Durante o próximo mês de Junho, o Grémio Literário vai promover as seguintes iniciativas:
Dia 3, sexta-feira, pelas 19h00m
”Concerto e Prova de vinhos italianos”
O Grémio literário em colaboração com a Embaixada de Itália, que comemora os 150 anos da unidade de Itália
e o apoio da Fundação Cesare Pavese, promove a realização de um concerto do cantor Mariano Deidda que
interpretará Fernando Pessoa a quem dedicou quatro álbuns e uma trilogia que inclui Nel mio spazio interiore,
disco que obteve grande êxito.
O agrupamento musical é constituído pelos seguintes elementos:
Mariano Deidda: voz
Nino La Piana: piano
Luca Zanetti: acordeão
Diego Mascherpa: clarinete
Depois do concerto haverá lugar a uma degustação de vinhos italianos Fontanafredda da região do Piemonte.
Dia 7, terça-feira, pelas 18h00m
Conferência “11 de Setembro: Na opinião pública e na comunicação social”
Trata-se da última sessão do ciclo de conferências "10 anos do 11 de Setembro" organizado pela Fundação
Luso-Americana em parceria com o Grémio Literário e a Embaixada Americana em Lisboa, que à semelhança
das anteriores, se realiza na Biblioteca.
Nesta sessão o tema em debate será "11 de Setembro: Na opinião pública e na comunicação social" e conta com
a participação de Walter Dean, do Committee of Concerned Journalists, Abderrahim Foukara, do Aljazeera
Satellite Channel e Adelino Gomes. A sessão será presidida pela presidente da Fundação Maria de Lurdes
Rodrigues e moderada por Sara Pina (FLAD).
Após a conferência será inaugurada a exposição fotográfica "Landmarks of New York", pelas 19h30, com a
presença do Embaixador Americano em Lisboa, Allan Katz.
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Dia 8, quarta-feira, pelas 18h30m
Colóquio	
  Literário	
  
O Grémio Literário em colaboração com o Instituto Cervantes, vai organizar um Colóquio Literário, com a
intervenção das escritoras Cármen Posadas e Maria Tena, moderado por S. E. o Embaixador do Uruguay, em
Portugal, Senhor José Ignacio Korzeniak.
Carmen Posadas nasceu em Montevideo e reside em Madrid desde 1965. Antes de fixar aí a sua residência
passou longas temporadas em Moscovo, Buenos Aires e Londres, cidade na qual o seu pai desempenhou cargos
diplomáticos. Começou por escrever para crianças, e posteriormente ensaios, guiões de cinema e televisão,
relatos e várias novelas entre as quais se destaca Pequeñas Infamias (Premio Planeta 1998), alvo de excelentes
críticas. Os seus livros foram traduzidos em vinte e um idiomas e publicam-se em mais de quarenta países. No
ano 2002 a revista Newsweek nomeava a escritora como “uma das autoras latino-americanas mais destacadas
da sua geração”.
María Tena nasceu em Madrid e passou a sua infância na Irlanda e Montevideo entre livros e escritores
passeando pelo mundo com um pai diplomático. Sempre trabalhou na administração pública em assuntos
culturais e educativos. O seu último cargo foi como diretora do pavilhão de Espanha na Expo de Shangai. Como
escritora publicou vários livros de contos e vários romances, entre os quais Tenemos que Vernos (2003)
e Todavía tú (2007). O seu romance Fragilidad de las panteras foi finalista do Premio Primavera de novela
2010.
Segue-se, jantar, pelas 20h30m, ao preço de 30,00€ por pessoa
Dia 28, terça-feira, pelas 20h30m
Jantar dos Santos Populares (Orquestra de Jazz ”Lisbon Swingers”)
Estimulados pelo êxito dos anos anteriores, realizar-se-à no dia 28 de Junho, um jantar no jardim, animado pela
orquestra de jazz “Lisbon Swingers”. A banda, com cerca de 20 elementos, está voltada para a interpretação dos
grandes temas de jazz, nomeadamente dos clássicos americanos da era do swing. Os seus gostos são ecléticos
mas procuram, frequentemente, aproximar-se do som típico de orquestras conhecidas como as de Count Basie
ou de Duke Ellington.
Caso se verifiquem condições meteorológicas adversas, o evento realizar-se-á no interior do Grémio Literário
O preço do jantar é de 45,00€ por pessoa.
Jardim
A partir do mês de Junho, e durante os meses de Verão, passaremos a servir no jardim, às quintas-feiras,
almoços com um menu composto por caldo verde, sardinhas assadas, febras, arroz doce, vinho e sangria, pelo
preço de 22 € por pessoa.
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.
Viagem Cultural
Os Templários e os Cátaros, no Sul de França
Decorreu mais uma vez num ambiente de franco convívio, o interessante passeio cultural sobre os Cátaros e
Templários em França, organizado pelo Grémio Literário em colaboração com a agência de viagens Cistertour,
que se realizou de 5 a 8 de Maio. Esta viagem percorreu os lugares históricos, os mitos e os mistérios ligados
aos Cátaros e os Templários, tendo contado com a participação do Prof. Dr. José Manuel Anes, como guia
especializado.
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Curso de iniciação à informática
Considerando que existem sócios interessados na utilização das novas tecnologias informáticas, o Grémio
Literário convidou um técnico formador para ministrar um Curso de iniciação à informática, cujo programa se
remete.
As acções de formação decorrerão de 15 de Junho a 15 de Julho, nas instalações do Grémio Literário, todas as
segundas e quartas-feiras, das 18h às 20h. O preço do Curso é de 220,00€, a pagar no momento da inscrição.
O número de formandos é limitado a oito, sendo as vagas preenchidas por ordem de inscrição, que deverá ser
feita até 9 de Junho de 2011.
Clubes Correspondentes
Penn Club of New York
Por iniciativa do Penn Club de New York, o Acordo de Reciprocidade existente foi cancelado, com efeitos a
partir de 1 de Junho de 2011.
Novas Admissões
No mês de Abril, verificou - se a admissão dos seguintes sócios:
Dr. Gonçalo Nuno da Cruz Saraiva Matias
Dr. Pedro Vargas Santos David
Restauração
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Junho, 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.
Na expectativa de que programa do mês de Junho seja do seu agrado, com estima e consideração subscrevo-me,
Atenciosamente
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente
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