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Prezado(a) Consócio(a),

Para o mês de Outubro, temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai realizar as 
seguintes iniciativas:

Dia 7, sexta-feira, pelas 18h30m
Lançamento do livro “D. Marcos de Noronha e Brito, 8º Conde dos Arcos”

O consócio D. Marcus de Noronha da Costa (Subserra) em colaboração com o Grémio 
Literário promove o lançamento do livro “D. Marcos de Noronha e Brito, 8º Conde dos Arcos 
(Elementos Para Uma Biografia)”, de sua autoria.
No final da sessão será servido um Porto de Honra

Dia 10, segunda-feira, pelas 18h30m
Lançamento do livro “Manual de Sobrevivência do Advogado”

O consócio Prof. Doutor Diogo Leite de Campos, em colaboração com o Grémio Literário, 
promove o lançamento do livro “Manual de Sobrevivência do Advogado” da sua autoria, 
sendo o mesmo apresentado pelo consócio Dr. Tito Arantes Fontes.

O Prof. Doutor Diogo Leite de Campos formulou mais de 80 perguntas e respostas que 
definem os principais desafios com que qualquer advogado tem de se deparar na sua carreira. 
Neste livro, o autor usa da sua experiência como advogado e professor para esclarecer temas 
que não são abordados nas universidades e que são essenciais para que um advogado não seja 
apenas bom, mas seja excelente. O factor humano, a dedicação, a criação de limites, a moral, 
a gestão da ambição e da competitividade são alguns dos pontos abordados, em linhas simples 
e de fácil compreensão.

Dia 11, terça-feira, pelas 19h30m
Noite Húngara

Em colaboração com a Embaixada da Hungria em Lisboa, e com a presença de S.E. o 
Embaixador Norbert  Konkoly, o Grémio Literário organiza, no próximo dia 11 de Outubro, 
com início às 19h30m, uma “Noite Húngara”, por ocasião das comemorações do 2º 
centenário do nascimento do compositor e pianista húngaro Franz Liszt.
Na sala da Biblioteca, onde estará patente uma exposição sobre a vida e obra daquela figura 
cimeira da história da música, terá lugar um recital, em que serão interpretadas obras da sua 
autoria, pelo violinista Istvan Balazs e pelo pianista Joe Coronado.



Seguir-se-á um jantar, preparado em colaboração com a Embaixada da Hungria, em que 
teremos oportunidade de poder apreciar pratos típicos daquele país e o seu reputado vinho 
Tokay.

O preço do jantar é de 30,00€ por pessoa.

Dia 25, terça-feira, pelas 19h00m
Jantares Queirosianos

A Fundação Eça de  Queiroz, o Círculo Eça de  Queiroz, o Grémio Literário e o Centro 
Nacional  de  Cultura  no âmbito do programa de divulgação e reflexão sobre o pensamento e 
a obra de Eça de  Queiroz, organizam o quarto debate, seguido de Jantar, no dia 25 de 
Outubro de 2011, terça-feira, pelas 19:00 horas, no Grémio Literário. 

O debate tem por tema “O Brasil  e os brasileiros”, tendo como oradores os Embaixadores 
Seixas da Costa e Mário Vilalva.

Dia 26, quarta-feira, pelas 21h30m
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, ao preço de 30,00€, por pessoa.

Dia 28, sexta-feira, pelas 21h00m
Jantar com animação musical

Na última sexta-feira do mês, iremos retomar a organização dos jantares com animação 
musical.
Não falte para que a festa venha a ter o sucesso das anteriores.
O preço do jantar é de 40,00€, por pessoa.

Música ao vivo, às quintas-feiras

Depois da interrupção no período de férias, o Grémio Literário vai retomar, relativamente aos 
jantares das quintas-feiras, a música ao piano, na Varanda, entre as 20h00m e as 23h00m.
Venha aproveitar essa pausa romântica em fim de dia … e experimente o famoso bife à 
Grémio (flambé).

Clubes Correspondentes

Comunica-nos o Presidente do Círculo del Liceo de Barcelona que passam e estar 
disponíveis condições especiais de alojamento no Hotel España, localizado a curta distância 
do Círculo (Calle San Pau, 9-11), abrangendo os membros dos seus clubes correspondentes. 
Semelhante é, como sabemos, a situação relativa aos sócios e correspondentes do Grémio 
Literário.
O Círculo de Barcelona tem sede no próprio elegante e emblemático edifício do Teatro de 
ópera, ambos inaugurados em 1847, ano seguinte ao da criação do Grémio. Os seus três 
andares mostram o luxuoso conceito de decoração e representação daquele tempo, exibindo 
valiosa colecção de arte modernista catalã.  Inclui auditórios e sala de concertos, salas de 
jantar e convívio, excelente biblioteca. No seu variado programa social, nos meses recentes 
houve sessões dedicadas a Plácido Domingo e Javier Solana. 
O acesso pelas Ramblas é completado por entrada directa pelo foyer do Gran Teatre  del 
Liceo nas ocasiões de espectáculos.
Anota-se que as Relações Públicas do Círculo cabem a D. Maria Jiménez De Parga, tel (+34) 
93 318 79 25 , das 10 às 14h,  Segunda a Sexta – rrpp@circulodelliceo.es .
Também se podem colher informações e ler a Newsletter mensal em www.circulodelliceo.es.
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Como é regra habitual, os sócios deverão obter na Secretaria cartão de apresentação válido 
durante três meses.

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 Outubro, 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

mailto:info@gremioliterario.pt
mailto:info@gremioliterario.pt

