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Para o mês de Novembro, temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai realizar as seguintes iniciativas: 
 
Dia 2, quarta-feira, pelas 18h30m 
Lançamento do livro “Segurança: Perspectivas para uma Sociologia de Acção ” 
 
O consócio Prof. Doutor Benito Martinez em colaboração com o Grémio Literário promove o lançamento do livro 
“Segurança: Perspectivas para uma Sociologia de Acção”, da autoria do Prof. Doutor Manuel Serafim Tinto, que 
será apresentado pelo Prof. Doutor José Manuel Anes, Presidente do OSCOT e pelo Prof. Dr. Rui Baleizão. 
 
Dia 8, terça-feira, pelas 18h30m 
Curso sobre o tema “As Invasões Francesas” 
 
Primeira sessão do curso sobre o tema “As Invasões Francesas”, a realizar em seis sessões, promovidas pelo 
Grémio Literário em colaboração com o Centro Nacional de Cultura. O curso será coordenado pelo consócio Dr. 
António Aires Gonçalves, realizando-se as primeiras quatro sessões durante o mês de Novembro. Nestas sessões 
serão reveladas curiosidades e aspectos menos conhecidos da história daqueles acontecimentos. Este curso será 
complementado com duas visitas às Linhas de Torres e aos locais das Batalhas da Roliça e do Vimeiro, em data a 
combinar. 
Nesta primeira sessão será abordada “A Campanha do Rossilhão e a Guerra das Laranjas”, sendo orador o Dr. 
António Aires Gonçalves. 
 
As sessões seguintes do mês do mês de Novembro são realizadas nas seguintes datas: 
Dia 16, quarta-feira, pelas 18h30 – “A 1ª Invasão Francesa – as Batalhas da Roliça e do Vimeiro”, pelo Dr. João 
Paulo Silva. 
Dia 22, terça-feira, pelas 18h30m  – “A 2ª Invasão Francesa” pelo Ten. Coronel Abílio Lousada. 
Dia 29, terça-feira, pelas 18h30m – “A Guerrilha em Portugal na Guerra Peninsular” pelo General Alexandre 
Sousa Pinto. 
 
Dia 10, quinta-feira, pelas 19h00m 
Lançamento do livro de poesia espanhola “Continuo Mudar”, de Luis Marina. 
 
O Grémio Literário em colaboração com o consócio Doutor Ignacio Vázquez Moliní, promove o lançamento do 
livro “Continuo Mudar” da autoria do poeta e diplomata espanhol Luis Marina, que vai ser apresentado por 
aquele consócio. 
Depois da publicação no México do seu primeiro livro de poesia, “Lo que los dioses aman”, onde se evocava a 
melancolia dos ritos e símbolos perdidos, o autor descobre nesta aventura poética novas e mais radicais vias 
expressivas que traduzem uma originalidade até agora inédita na poesia espanhola contemporânea. 
No início da sessão será servido um Porto de Honra. 
 



 

 
 
Dia 11, sexta-feira, pelas 20h30m 
Jantar de São Martinho 
 
O Grémio Literário organiza, à semelhança dos anos anteriores, o tradicional jantar da noite de São Martinho. O 
jantar será animado por fados, com a actuação do fadista D. Vicente da Câmara Pereira,                              
acompanhado por Diniz Lavos à guitarra e Jaime Santos à viola. 
Esperamos que o serão venha a constituir um momento de agradável convívio. 
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa. 
 
Dia 17, quinta-feira, pelas 19,30m 
Lançamento do livro “Minha Querida Inês” de Margarida Rebelo Pinto 
 
O Grémio Literário em colaboração com o consócio Dr. António Lobato de Faria, promove o lançamento do livro 
“Minha Querida Inês” editado por “Clube do Autor”, da autoria da escritora Margarida Rebelo Pinto. 
A apresentação está a cargo de Carlos Magno. 
 
Dia 25, sexta-feira, pelas 19h00m 
Sessão Comemorativa do dia de nascimento de Eça de Queiroz em 25 de Novembro de 1845 
 
O Grémio Literário, na comemoração do 166º aniversário do nascimento do grande escritor Eça de Queiroz que 
foi ilustre sócio e frequentador desta casa, promove pelas 19h00m na Biblioteca, uma palestra sobre 
acontecimentos vividos pelo insigne escritor, sendo orador o Prof. Doutor  José-Augusto França, sócio honorário 
do Grémio Literário. 
 
Rafael Bordalo Pinheiro, nascido no ano da fundação do Grémio Literário (1846), terá conhecido o jovem 
escritor, alguns meses mais novo, por ocasião das celebradas “Conferências do Casino”, ocorridas no vizinho 
Largo hoje chamado de R. Bordalo Pinheiro. Passaram agora exactos 140 anos… 
Acontecimento então de ruidoso eco e rico de sinais, sempre e hoje reavivados, o encerramento compulsivo das 
Conferências (26 de Junho de 1871) após portaria do ministro do Reino, Marquês de Ávila e Bolama, originou 
vivas e exaltantes reacções e acesas controvérsias. Com o seu talento satírico, feição cómica e incomparável jeito 
gráfico, Bordalo produziu então em “A Berlinda” uma surpreendente série de trinta pequenas composições, 
distribuídas em cinco fitas, à sua maneira retratando-comentando os episódios acontecidos. 
Na sessão, J.-A. França vai falar-nos sobre o curioso painel incidindo em certas imagens, projectadas e 
tecnicamente obtidas a partir do documento original, especialmente tratadas com vista a esta apresentação. 
O insigne professor tem publicado trabalhos de referência sobre Bordalo (in Bertrand, 1981), destacando-se muito 
a propósito o valioso livrinho “As Conferências do Casino no Parlamento”, Livros Horizonte, 1973, curiosa obra 
cuja leitura acertadamente se recomenda aos sócios que melhor queiram preparar a sessão. 
 
O texto fundamental das Conferências é o de Antero de Quental, apresentador e idealizador da iniciativa: “Causas 
da Decadência dos Povos Peninsulares”. A sua releitura ocorre certeiramente também a propósito da sessão e… 
dos tempos actuais. Aconselha-se a edição de Tinta da China (2008), valorizada pelo Prefácio de Eduardo 
Lourenço, sócio honorário do Grémio Literário, e justamente comentador da obra na sessão de lançamento então 
aqui ocorrida.  
  
Terminada a sessão, serão servidos os aperitivos, seguindo-se o jantar pelas 20h30m, com uma ementa 
queiroziana. 

O preço do jantar é de 45,00€ por pessoa, solicitando-se o uso de fato escuro. 
 
Dia 30, quarta-feira, pelas 19h00m 
Conferência com o Prof. Doutor Armindo Vaz dos Santos 
 
O Grémio Literário promove uma conferência subordinada ao tema “O Sentido Último da Vida Projectado nas 
Origens”, sendo orador o Prof. Doutor Armindo Vaz dos Santos. 
O conferencista, sacerdote da Ordem dos Padres Carmelitas Teresianos, efectuou a sua formação teológica em 
Roma, onde concluiu duas licenciaturas canónicas, uma em Teologia Dogmática e outra em Ciências Bíblicas. É 
Professor Associado da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, onde é docente de todas as 
disciplinas da área da Bíblia, desde 1978 e, em simultâneo, tem vindo a leccionar cadeiras da Sagrada Escritura 



 

em Angola, Israel, Costa Rita e Roma, para além de ter pronunciado inúmeras conferências no país e no 
estrangeiro. O conferencista é autor de um vasto conjunto de obras publicadas em livros e revistas.   
 
Nesta sessão, o orador apresenta uma interpretação sobre a narração bíblica de Génesis 2-3, a propósito da 
“história de Adão e Eva”, e do “pecado original”, tema este tratado num dos seus livros recentemente publicado. 
 
A sessão é seguida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m, ao preço de 30,00€ por pessoa. 
 
Questionário de actualização de dados do ficheiro de Sócios 
 
O contacto com os sócios, nomeadamente através da circular mensal, é para nós muito importante. Para o efeito é 
fundamental que os elementos de contacto - moradas, telefones, endereços de e-mail – estejam, permanentemente, 
actualizados. 
 
Nesse sentido, foi enviado pelo correio um questionário para que V. Exa. proceda à eventual correcção/alteração 
dos dados existentes no nosso ficheiro. 
 
Estamos certos que V. Exa., concordando com a importância deste pedido, nos devolverá este questionário 
devidamente preenchido. Poderá fazê-lo pessoalmente, via correio, através de fax (21 347 56 66) ou por correio 
electrónico (info@gremioliterario.pt). 
 
Novas Admissões 
 
No mês de Setembro, verificou-se a admissão dos seguintes sócios: 
 
  Dr. César Augusto Gundersen Rodrigues Pestana 
  Dr. Miguel de Almeida Motta 
  Dra. Maria Augusta Osório dos Santos Lemos 
 
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 proporcionar-lhe-ão, certamente, 
momentos verdadeiramente agradáveis. 
Esperamos por si!. 
 
Gravatas Grémio Literário 
 
Por sugestão de um número significativo de consócios, o Conselho Director procedeu à encomenda de gravatas 
com o logótipo do Grémio Literário, em seda natural e em quatro padrões diferentes, conforme folheto enviado na 
circular anterior. 
O preço de cada gravata é de 50,00€ e os consócios interessados na respectiva aquisição poderão contactar para o 
efeito os serviços Administrativos do Grémio Literário. 
 
Restauração 
 
Afim de o/a habilitar a conhecer, as ementas do mês de Novembro, junto remetemos a listagem correspondente. 
 
Jantares 
 
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação do jantar, 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 


