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No passado dia 8 de Abril, pelas 18h30m, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do Grémio Literário na 
qual foram aprovadas as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009 e eleitos os órgãos sociais 
para o triénio 2010/2012, cuja composição consta da lista que junto enviamos. 
Pelas 19h30m, desse mesmo dia decorreu a Assembleia Geral Extraordinária, cujo aviso convocatório e a 
respectiva ordem do dia foi enviada aos sócios em 25 de Março. 
 
Por proposta do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral foi alterada a ordem dos trabalhos, tendo 
sido discutida e votada em primeiro lugar a seguinte proposta do Conselho Director, que foi objecto de 
aprovação pela assembleia: 

 
Na reunião do Conselho Director de 27 de Janeiro de 2010, foi aprovada uma deliberação 
no sentido de ser proposta à Assembleia Geral do Grémio Literário, a atribuição da 
categoria de sócios honorários às seguintes personalidades: 
General António dos Santos Ramalho Eanes – Presidente da República de 14 de Julho de 
1976 a 9 de Março de 1986. Primeiro Presidente eleito democraticamente após a 
revolução de 1974. 
Prof. Doutor Eduardo Lourenço – Personalidade de referência na cultura portuguesa 
contemporânea, voz de pensador e crítico original e estimulante. 
Doutor Guilherme d’Oliveira Martins – Presidente do Tribunal de Contas e do Centro 
Nacional de Cultura e autor de um grande número de obras histórico – literárias. 
Dona Maria da Graça Salema de Castro – Presidente da Fundação Eça de Queiroz e sua 
empenhada fundadora e impulsionadora. 
Tendo em consideração os relevantes serviços prestados à Sociedade Portuguesa por 
todas as individualidades referidas e também ao Grémio Literário, por parte dos 
Professores Eduardo Lourenço e Guilherme d’Oliveira Martins, o Conselho Director tem 
a honra de propor a esta Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do disposto no 
artigo 29º dos Estatutos, que a todos seja atribuída a categoria de Sócio Honorário do 
Grémio Literário. 

 
 
Relativamente à alteração dos Estatutos foi a respectiva proposta discutida longamente pelo que, atendendo 
ao adiantado da hora, foi decidido suspender os trabalhos, marcando-se o dia 27 de Maio, p.f. pelas 18h30, 
para continuação da Assembleia Geral Extraordinária. 
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Durante o próximo mês de Maio, o Grémio Literário vai promover as seguintes iniciativas: 
 
Dia 6, quinta-feira, pelas 18h30m 
Inauguração da exposição de pintura de Margarida Gomes,  
subordinada ao título “Percursos da Cor – do Real à Fantasia”  
 
A artista Margarida Gomes mulher do nosso consócio Dr. Dimas Bernardino Gomes, apresenta na Galeria do 
Grémio uma nova exposição de pintura, agora dedicada à aguarela, na sequência da exposição em técnica 
mista e acrílico de Maio de 2007. 
Trata-se de uma visão pictórica “do Real à Fantasia”, inspirada nas emoções e recordações vividas nas suas 
recentes viagens à Patagónia, Índia, Mediterrâneo e Luxemburgo, sem esquecer a sua querida Lisboa. 
A inauguração terá lugar às 18h30m no dia 06 de Maio e manter-se-á à disposição de quem a quiser visitar, 
até ao dia 28 do mesmo mês, das 12h às 15 e das 18h às 22h. 
No acto inaugural, que terá acompanhamento musical, será servido um beberete. 

              
Dia 6, quinta-feira, pelas 22h00m 
Conferência sobre “Alexandre Herculano e o Milagre de Ourique” 
 
A Professora Doutora Ana Isabel Buescu irá proferir na Biblioteca uma palestra sobre o tema “Alexandre 
Herculano e o Milagre de Ourique”. A conferencista será apresentada pelo Prof. Doutor José-Augusto França, 
que falará também sobre o célebre quadro de Domingos Sequeira, exposto no Chateau d’Eu, em França. 
A consócia Dra. Maria de Jesus Barroso Soares, recitará poemas do homenageado. 
A sessão será precedida de jantar, pelas 20h30m. 

 
Dia 18, terça-feira, pelas 21h30m 
“A Orquídea e a Rosa” – Estudo de simbolismo floral em A Cidade e as Serras 
 
O Grémio Literário em colaboração com o consócio Prof. Doutor João Furtado Coelho, promove uma 
conferência sobre o tema “A Orquídea e a Rosa” – Estudo de simbolismo floral em A Cidade e as Serras. 
“De modo ameno, em cerca de 40 minutos, explicar-se-á o essencial do simbolismo usado por Eça de Queiroz 
neste romance. A compreensão de tal simbolismo permitirá uma muito melhor compreensão da obra, levando 
até à correcção do texto, em ponto que tem andado deturpado desde a primeira edição. Em PowerPoint 
apresentar-se-ão imagens de várias espécies das referidas flores. Em particular mostrar-se-á fotografia da 
orquídea que o Grão-Duque Casimiro ofereceu a Madame d’Oriol durante a famosa Ceia. É a primeira vez 
que publicamente se faz a identificação desta orquídea”. 
A sessão será precedida de jantar, pelas 20h30m. 

 
Dia 28 de Maio, sexta-feira 
Jantar com animação musical 
 
Continuam animados os jantares das últimas sextas-feiras de cada mês. A qualidade gastronómica, a 
excelente musica e sobretudo o agradável convívio, têm contribuído para o sucesso destes serões. Venha, 
também, ao Grémio ouvir musica de todos os tempos e, porque não, dar um pezinho de dança! 
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa. 
 
Encerramento do Grémio 
Dia 11 de Maio, terça-feira 
 
Informamos que por motivos da visita a Lisboa de Sua Santidade o Papa Bento XVI, o Grémio Literário 
encontra-se encerrado no dia 11 de Maio, terça-feira. 
 
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. No entanto, dado que nas duas primeiras semanas de Junho, as quintas-feiras caem 
em dias feriados, o serviço no jardim é antecipado nestas semanas, para as terças-feiras (dias 1 e 8). 
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Música ao vivo, às quintas-feiras 
 
Voltamos a lembrar que, os jantares das quintas-feiras são animados com música ao piano, na Varanda, entre 
as 20h00 e as 23h00. 
A qualidade do pianista, a excelência da nossa restauração e ambiente do Grémio são susceptíveis de lhe 
oferecer momentos verdadeiramente agradáveis. 
Esperamos por si! 
 
Tempo de Chá 
 
Aproveite as excelentes condições da Varanda e venha tomar chá ao Grémio Literário. O chá é servido, 
diariamente, entre as 17h00 e as 19h00, em regime de self-service, ao preço de 8,00€, por pessoa. 
Para facilitar o serviço, solicitamos que V. Exa. proceda à prévia marcação, sempre que possível. 
 
Viagem à China e a Macau 
 
Conforme foi anunciado na última circular, o Grémio Literário, em colaboração com a Top Atlântico e com o 
Turismo de Macau, vai realizar uma viagem entre os dias 9 e 21 de Setembro de 2010, à China e a Macau, 
cujo programa provisório já foi enviado. 
O programa definitivo da viagem, que está a ser ultimado, será enviado com a próxima circular. 
 
Novas Admissões 
 
No mês de Março, verificou - se a admissão dos seguintes sócios: 

 
Dr. Miguel Almeida Chaveca Quintino 
Prof. Doutor Rui Pedro Costa Melo Medeiros 

 
Restauração 
 
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Maio, 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 Maio seja do seu agrado, com estima e consideração subscrevo-
me, 
 
Atenciosamente 
Pelo Grémio Literário 

 
 
 
 

José Macedo e Cunha 
Presidente 
 


