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Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai promover, durante o próximo
mês de Maio, as seguintes iniciativas, para as quais gostaríamos de poder contar com a sua presença:
Dia 4, quarta-feira, pelas 18h00m
Conferência “11 de Setembro: O sentido do conceito de guerra contra o terrorismo”
O Grémio Literário em colaboração com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e a Embaixada dos
Estados Unidos da América, está a promover um ciclo de conferências subordinadas ao tema “11 de Setembro”. Esta
segunda conferência conta com a participação dos seguintes oradores convidados:
Mitchell Cohen – Polítologo, Professor da Weissman School of Arts and Sciences em Nova Iorque
Nuno Severiano Teixeira – Professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade
Nova de Lisboa e antigo Ministro da Administração Interna e da Defesa
A sessão será moderada por Abigail Dressel – Conselheira da Embaixada dos Estados Unidos e presidida por Mário
Mesquita, administrador da FLAD.
Dia 11, quarta-feira, pelas 19h00m
Lançamento de livro e recital de piano
Em colaboração com a Fundação Pedro Ruivo, vai realizar-se pelas 19,00h, na Biblioteca, o lançamento do livro infantil
“A Aventura do Coquinho Dourado”, da autoria da Presidente daquela Fundação e nossa consócia Maria de Jesus Bispo.
Seguidamente, a pianista Alena Khmeliskaia, vai interpretar obras de diversos compositores.
A sessão será seguida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m.
Dia 13, sexta-feira, pelas 19h00
Noite do Paraguai
O Grémio Literário conjuntamente com a Embaixada do Paraguai, que comemora o “Bicentenário da Independência
da República do Paraguai” promove a realização de uma Noite Paraguaia, com um recital musical a cargo da
Orquestra Philomusica de Assunção, sob a direcção do reconhecido Maestro Luis Szarán, a que se segue um “Jantar de
Comidas Típicas do Paraguai”.
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Dia 17, terça-feira, pelas 19h00m
Conferência, A Bela Adormecida na “Flor da Malva” ou na linha da Rosa
O Grémio Literário em colaboração com o consócio Prof. Doutor João Furtado Coelho, promove na Biblioteca uma
conferência sobre o tema A Bela Adormecida na “Flor da Malva” ou na linha da Rosa, seguida de jantar.
Nota do Conferencista:
Como se sabe, “Flor da Malva” foi o nome que Eça deu à quinta onde (com o tio Adrião) vivia Joaninha, a que viria a
desposar Jacinto, em “A Cidade e as Serras”. De certo modo na continuação da conferência “A Orquídea e a Rosa”
(proferida neste mesmo Grémio em 18 de Maio de 2010), desta feita analisaremos, em especial, algumas ocorrências
descritas no capítulo XIV do romance, propondo interpretações completamente inéditas (tal como há um ano), as
quais, segundo cremos, lançarão sobre a obra luzes de perfeição e sublimidade artísticas muito além daquelas com que,
até agora, a crítica portuguesa a tem acreditado.
A fim de bem entender o que diremos, será da maior conveniência que os membros da assistência tenham, não só bem
presente o entrecho do romance (em especial a matéria dos capítulos XIII e XIV); mas também que leiam (ou releiam)
previamente os dois contos seguintes:

.“La Belle au Bois Dormant”, Charles Perrault (há traduções portuguesas, e está disponível “online”)
.“Dornröschen”, Irmãos Grimm (há traduções inglesas sob o título “Little Briar Rose”, também disponíveis
“online”; e existe uma antologia de contos dos Irmãos Grimm publicada pela editora Europa-América, na qual
o conto aparece sob o título (erróneo) de “A Bela Adormecida”).
Dia 19, quinta-feira, pelas 18h00m
Conferência “11 de Setembro: No Afeganistão e no Iraque”
Trata-se da 3ª conferência subordinada ao tema “11 de Setembro”, não estando, ainda, definidos os respectivos
oradores.
Dia 24, terça-feira, pelas 18h30m
Homenagem a Ernâni Lopes
O Grémio Literário em colaboração com o consócio Prof. Doutor Jorge Vasconcellos e Sá, vai homenagear o
Professor Doutor Ernâni Lopes, através da apresentação do livro: “Portugal e o Futuro?: Falam duas gerações de
economistas” (edição da Vida Económica).
Trata-se de um livro de cariz eminentemente prático, em que várias personalidades respondem à pergunta: “diga lá o
que faria se fosse ministro?”.
A homenagem ao Professor Doutor Ernâni Lopes, que foi sócio do Grémio Literário, é uma iniciativa do consócio
Prof. Doutor Jorge Vasconcellos e Sá, que conta com a participação dos seguintes economistas que estarão presentes
na sessão: Daniel Bessa, Luís Cabral, João Duque, Cantiga Esteves, Poças Pereira, Miguel Frasquilho, João César das
Neves e Ricardo Reis.
A apresentação do livro está a cargo do Eng.º Ramalho Fontes, do Arq. José António Saraiva e do Prof. Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa.
No final será servido um Porto de Honra.
Dia 25, quarta-feira, pelas 21h30m
Conferência sobre “Vida e obra da escritora Maria Teresa Horta”
Ciclo Literário
Integrado no ciclo de literatura portuguesa, vai realizar-se uma conferência dedicada à vida e obra da escritora Maria
Teresa Horta, que será apresentada por Ana Marques Gastão.
A sessão será precedida de jantar, pelas 20h30m.
Dia 26, quinta-feira, pelas 18h00m
Conferência “11 de Setembro: Civilizações, ideologias e religiões”
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Trata-se da 4ª conferência subordinada ao tema “11 de Setembro”, não estando, ainda, definidos os respectivos
oradores.

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!
Novas Admissões
No mês de Março, verificaram-se as seguintes admissões:
Dr. Lourenço de Melo Portugal Saluce de Sampaio
Eng. Luis Manuel de Mello e Castro Alvellos
Dr. Pedro Vaz Mendes
Dra. Maria Isabel Rodrigues Duarte
Dra. Amarilis Cristina
Jantares
O preço dos jantares é de 30,00€ por pessoa.
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone 21 3475666 ou do e-mail
info@gremioliterario.pt.
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Maio, junto remetemos a correspondente listagem.
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
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