Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário tem agendadas para
o próximo mês de Novembro, as seguintes iniciativas para as quais contamos com a sua indispensável
presença:
Dia 5, quarta-feira, pelas 18h30m
Ciclo de debates “Tempos de Transição 1968-1974”
Integrada no Ciclo de Debates “Tempos de Transição”, o Grémio Literário organiza no próximo dia 5
pelas 18h30m, uma conferência subordinada ao tema “O fim do Império, os últimos dias do
Ultramar” com o seguinte painel de oradores: Doutores Abdool Karim Vakil, Walter Marques, José
Soares Martins, Amaro Monteiro e General Abel Couto. Será moderador o Dr. Rui Cartaxana.
Tendo em conta o elevado número de participantes que estiveram presentes no último debate, esta
sessão será realizada no Auditório da Faculdade de Belas Artes, no Largo da Academia de Belas
Artes, ao Chiado.
Dia 11, terça-feira, pelas 20h30m
Jantar de São Martinho
Com vai sendo habitual, o Grémio Literário organiza o tradicional jantar da noite de São Martinho. O
jantar será animado por fados, com a actuação dos fadistas Maria do Carmo Moniz Pereira e Pedro
Madureira, acompanhados à guitarra e à viola, respectivamente por Diogo Chang e Luis Roquette.
Esperamos que o jantar venha a constituir um momento de agradável convívio.
O preço do jantar é de 38,00€ por pessoa
Dia 21, sexta-feira, pelas 18h30m
Lançamento do livro “História e Poesia de Portugal”
Lançamento do livro “História e Poesia de Portugal”, da autoria de João Coelho dos Santos, com
apresentação a cargo do Dr. Augusto Ferreira do Amaral.
Poetas convidados para o acto irão declamar versos dos nossos autores clássicos e S.A.R. Dom
Duarte, Duque de Bragança, fará o encerramento da sessão.

Dia 24, segunda-feira, pelas 18h30m
Apresentação dos livros “Causas da Decadência dos Povos Peninsulares” e “Contracapas”

Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, de Antero de Quental, prefácio de Eduardo
Lourenço. A apresentação deste livro será feita pelo próprio Professor Eduardo Lourenço.
Contracapas, de Antero de Quental, atribuição, organização e prefácio de Ana Maria Almeida Martins
que também apresentará este livro na sessão.

Dia 25, terça-feira, pelas 19h30m
Comemoração do Nascimento de Eça de Queiroz
O Grémio Literário, na comemoração do 163º aniversário do nascimento do grande escritor Eça de
Queiroz que foi ilustre sócio e frequentador desta casa, realiza pelas 19h30m, na Biblioteca, a
apresentação de uma peça da autoria do conhecido historiador teatral Luiz Francisco Rebello,
composta por cenas teatralizadas a partir de “Os Maias”, incidindo nos encontros entre os dois
protagonistas, que culminam no episódio localizado em casa de Maria Eduarda, justamente no
edifício ao lado do Grémio, cuja rua se designava por “Rua de S. Francisco”.
A apresentação em estreia da peça (dura cerca de meia hora) assinala os cento e vinte anos da
publicação do grande romance, na própria data do nascimento de Eça, tão intimamente ligado à
história do nosso velho clube e aqui anualmente celebrada.

Intervêm nas cenas os actores: Rui Mendes, Sofia Duarte Silva, José Fidalgo e Rogério Vieira.
Solicita-se que a assistência ocupe os seus lugares a partir da 19h15m de modo a que o
espectáculo, a iniciar às 19h30m, não sofra qualquer perturbação.
Terminada a sessão, serão servidos os aperitivos, seguindo-se o jantar pelas 21h00m, com a seguinte
ementa queiroziana:
Consommé quente com trufas
“Sole Normande”
Sorbet de Limão perfumado com champanhe
Perdizes com couve lombarda
Sopa Dourada
Vinhos: Bons Ares (B) e Quinta do Couquinho (T)
Café/Digestivos
O preço do jantar é de 45,00€ por pessoa.
Solicita-se o uso de fato escuro
Dia 28, sexta-feira, pelas 21h00m
Jantar com animação musical
Como já vem sendo habitual, na última sexta-feira de cada mês, iremos realizar um jantar com
animação musical.
Não falte!
O preço do jantar é de 38,00€.
Música ao vivo, às quintas-feiras
Lembramos que os jantares das quintas-feiras são animados com música ao piano, na Varanda, entre
as 20h00m e as 23h00m.
Para além da carta habitual está igualmente disponível o bife à Grémio (flambé), preparado na mesa,
pelo Chefe Gomes.

Novos Sócios
No mês de Setembro, verificaram - se as seguintes admissões:
Dr. Gherardo Laffineur Petracchini
Dr. Vasco Novais Branco
Dª Maria Tereza Pinto Coelho Sturken
Eng. Peter Sandeman Mclaughlin
Restauração
Para que V. Exa. possa conhecer, previamente, as ementas do próximo mês, junto remetemos a
listagem correspondente.
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, subscrevo-me,
Cordialmente,
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente

