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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 Março, as seguintes iniciativas, para as quais gostaríamos de poder contar 
com a sua presença:

Dia 3, quinta-feira, pelas 18h00
Lançamento de livro

O Grémio Literário promove, na Biblioteca, o lançamento do livro Rinosinusite na Prática Clínica – 
Guia de Diagnóstico e Tratamento, da autoria do consócio Prof. Doutor João Paço e seus 
colaboradores, editado pelo Círculo Médico. A seguir haverá lugar a um Porto de Honra.

Curso Livre de História da Medicina

O Grémio Literário em colaboração com o Centro Nacional de Cultura,  está a promover um Curso 
Livre de História da Medicina, a realizar em doze sessões, coordenado pelo consócio Dr. António Aires 
Gonçalves e que teve inicio no passado mês de Janeiro. As  sessões previstas para o mês de Março, são 
as seguintes:
Dia 1, terça-feira, pelas 18h00 – A Hipnose e a Relação Médico-Doente”, pelo Dr. V. Machado Borges, 
docente universitário da Faculdade de Ciências Médicas e Universidade Atlântica e vogal do Conselho 
Directivo do Instituto Ricardo Jorge.
Dia 15, terça-feira, pelas 18h00 – “ANKH e SENEB: Médicos e Medicina no Antigo Egipto” – 
Demonstração de patologias e terapêuticas em corpos mumificados, pelo Prof. Dr. Luís Manuel de 
Araújo, professor agregado da Faculdade de Letras da Universidade e egiptólogo.
Dia 22, terça-feira, pelas 18h00 – “Pedro Hispano – Filósofo, Médico de Papas e Papa”, pelo Dr. 
António Aires Gonçalves, médico graduado em chefe de serviço hospitalar, ex-docente da 
Universidade Nova de Lisboa e ex-professor da Escola Superior de Enfermagem Calouste Gulbenkian.
Dia 29, terça-feira, pelas 18h00 – “Músicos, Médicos e Loucos…” pelo Dr. Álvaro Malta, chefe de 
serviço  hospitalar, ex-director do Serviço de Urgência da Maternidade Alfredo da Costa e cantor 
lírico.

Dia 25, sexta-feira, pelas 21h00
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!
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Viagem Cultural
Os Templários e os Cátaros, no Sul de França

Na sequência da informação inserida na anterior circular, o Grémio Literário vem relembrar o passeio 
cultural,  a realizar de 5 a 8 de Maio, sob o tema “Os Templários e os Cátaros, no Sul de França”, que 
inclui um conjunto de visitas a interessantes e conhecidos locais históricos. O grupo é acompanhado, 
desde Lisboa, pelo grande especialista na matéria, o Professor Dr. José Manuel Anes.
As inscrições continuam abertas junto dos serviços da Agência de Viagens Cistertour até finais de 
Março. Os detalhes do passeio encontram-se no documento que oportunamente enviámos.

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.
Junte-se a nós e desfrute desses momentos!

Novas Admissões

No mês de Janeiro, verificaram-se as seguintes admissões:

  Eng. Nuno José Simões Gonçalves Pedro
  Dr. Tomás de Noronha Sanches Saluce de Sampaio
  Dra. Júlia Maria M. de Milne e Carmo
  Dra. Ana Bárbara Emauz de Melo Portugal de Sampaio
  Prof. Doutor Ricardo Manuel Simões Bayão Horta
  Dr. Alexandre Manuel Farmhouse de Vasconcelos e Sá
 
Restauração

Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Março, junto remetemos a correspondente listagem. 
Estamos em plena época da “lampreia” e do sável, , que podem ser servidos aos almoços mediante 
reserva com antecedência de, pelo menos, 3 dias. 
Lembramos que os pratos de caça (coelho bravo, lebre e perdiz) deverão, igualmente, ser marcados 
com pelo menos 3 dias de antecedência.

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 Março seja do seu agrado, com estima e consideração 
subscrevo-me,

Atenciosamente
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente
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