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Temos o prazer de informar que o Grémio Literário para o mês de Outubro, vai realizar as seguintes 
iniciativas: 
 
Dia 3, quarta-feira, pelas 18h30m 
Apresentação do livro “As Vozes da Diferença – A Vaga Democrática Árabe” 

 
O Grémio Literário, em colaboração com o Centro Nacional de Cultura e a Editorial Bizâncio, promove o 
lançamento do livro “As Vozes da Diferença – A Vaga Democrática Árabe ”, da autoria do consócio 
Dr. Álvaro de Vasconcelos. A apresentação da obra estará a cargo de Teresa de Sousa, Guilherme 
d’Oliveira Martins e Embaixador António Monteiro. 
 
Dia 16, terça-feira, pelas 20h00m 
Ciclo de jantares-debate “Portugal: o presente tem futuro?” 
 
Numa iniciativa conjunta do Clube Português de Imprensa, do Centro Nacional de Cultura e do Grémio 
Literário, prossegue no próximo dia 16 de Outubro o ciclo de jantares-debate, subordinado ao tema 
“Portugal: o presente tem futuro?”, tendo António Barreto como orador convidado. Os jantares decorrem 
na Biblioteca do Grémio Literário. 
 
O currículo de António Barreto é vasto e diversificado. Académico, sociólogo, político, a sua intervenção 
no espaço público tem-se caracterizado pelo rigor e pela frontalidade.  Viveu em Vila Real até  finalizar 
os estudos liceais. Estudou Direito na Universidade de Coimbra até 1963, ano da sua partida para a Suíça. 
Acabou por se licenciar em Sociologia, na Universidade de Genebra, em 1968. Foi assistente daquela 
Universidade, até 1970, onde voltaria para se doutorar, em 1985. Foi investigador do Instituto de 
Pesquisas das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social, de 1969 a 1974, do Gabinete de Estudos 
Rurais da Universidade Católica Portuguesa, entre 1974 e 1982, e do Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa, de 1982 a 2008, jubilando-se em 2009. 

Foi professor de Sociologia nas Faculdades  de Ciências Sociais e Humanas da ULHT e da Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa, tendo feito parte da Comissão Instaladora desta última. Foi 
também membro do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Estatística. Em 2009 assumiu a 



 

presidência do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde criou o 
portal de informação estatística Pordata. 

Aderiu ao Partido Socialista, em Dezembro de 1974, sendo eleito deputado à Assembleia Constituinte, no 
ano seguinte. Foi membro do VI Governo Provisório, como secretário de Estado do Comércio Externo, e 
do I Governo Constitucional, como ministro do Comércio e Turismo, primeiro, e da Agricultura e Pescas, 
depois. Apoiou o projecto da Aliança Democrática, de Francisco Sá Carneiro, com o efémero Movimento 
dos Reformadores, criado com José Medeiros Ferreira e Francisco Sousa Tavares, em 1978. Em 1985 
apoiou Mário Soares, no MASP I (Primeiro Movimento de Apoio Soares à Presidência). Entre 1987 e 
1991 regressou ao Parlamento, como deputado à Assembleia da República, pelo PS. Afastou-se 
definitivamente do partido na década de 1990. 

Autor de vasta bibliografia, dedicou a sua investigação aos temas da emigração, socialismo e reforma 
agrária, evolução da sociedade portuguesa, indicadores sociais, justiça, regionalização, Estado e 
Administração Pública, Estado Providência, comportamentos políticos e retrato da região de Entre Douro 
e Minho. Na televisão, assinou a série de documentários Portugal, um retrato social, realizada por Joana 
Pontes (RTP, 2006), e dedicou-se ao comentário político em Regra do Jogo, com José Miguel Júdice (SIC 
Notícias, 2006-2008). Foi eleito membro Academia das Ciências de Lisboa, em 2008. 

António Barreto,  há muito reconhecido como protagonista e observador atento da realidade portuguesa,   
aceitou, assim, participar neste ciclo de jantares-debate, um conjunto de reflexões, com periodicidade 
mensal, contando, à partida, com personalidades de relevo da Sociedade portuguesa, oriundas de 
diferentes sectores e com uma visão multidisciplinar sobre os problemas que se colocam , de momento, ao 
País,  numa fase em que se têm legitimado não poucas dúvidas sobre o nosso futuro colectivo. 

Recorde-se que já intervieram neste Ciclo , como convidados,  Guilherme  d`Oliveira Martins, Vasco 
Graça Moura e Marcelo Rebelo de Sousa.  

“Portugal: o presente tem  futuro?” constitui , assim, uma proposta  de reflexão e de debate aberto à 
participação dos associados das três instituições que se juntaram na organização do ciclo. 
Venha debater o futuro e jantar connosco. 
 
Curso Livre de História da Medicina 
 
O Grémio Literário em colaboração com o Centro Nacional de Cultura, promove um Curso Livre de 
História da Medicina, a realizar em seis sessões. O curso será coordenado pelo consócio Dr. António 
Aires Gonçalves, realizando-se as três primeiras sessões durante o mês de Outubro , a saber: 
 
17 de Outubro, quarta-feira, às 18h30m - Amato Lusitano, o médico português na Europa do séc. 
XVI, pelo Dr. Victor Machado Borges, ex-docente Universitário – Faculdade de Ciências Médicas e 
Universidade Atlântica e ex-vogal do Conselho Directivo do Instituto Ricardo Jorge. 
24 de Outubro, quarta-feira, às 18h30m - A medicina e a cirurgia greco-romanas, pela Dra. Maria do 
Sameiro Barroso, licenciada em Medicina e Filologia Germânica pela Universidade de Lisboa e 
doutoranda da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
31 de Outubro, quarta-feira, às 18h30m - Bioética Internacional – perspectiva histórica, pelo Prof. 
Doutor Victor Serrão, Presidente do Conselho de Ética da Saúde do Hospital da Ordem da Trindade, 
Presidente do Conselho Médico da MÉDIS e Professor nos Mestrados de Bioética da UCP. 

 
Dia 26, sexta-feira, pelas 18h00m 
Tertúlia Literária 
 
O Grémio Literário em colaboração com o consócio, S. E. o Embaixador do Paraguay, Luis António 
Fretes Carreras, , promove uma Tertúlia Literária a propósito da 3ª edição do Prémio Literário de Novela 



 

Inédita “Lídia Guanes” 2012, durante a qual será apresentada a novela galardoada. A sessão contará com 
a presença do autor da obra. 
No final será servido um Porto de Honra. 
 
Dia 26, 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. 
 
Dia 30, terça-feira, pelas 18h30m 
Lançamento de livro, no Círculo Eça de Queirós 
 
O consócio Dr. Pedro Rebelo de Sousa, promove nas instalações do Círculo Eça de Queirós, o 
lançamento do livro “Marcelo Caetano Tempos de Transição”. A sessão está aberta aos sócios do Grémio 
Literário. 
 
Viagem a Moçambique com José Rodrigues dos Santos 
 
O Centro Nacional de Cultura, em colaboração com a Top Atlântico, organiza uma viagem a 
Moçambique, inspirada no livro “O Anjo Branco” de José Rodrigues dos Santos, uma obra marcante em 
homenagem ao pai do escritor que viveu em Moçambique nas décadas de 60 e 70, num abraço entre o 
passado e o presente. A viagem cujo programa se afigura de grande interesse, decorre entre os dias 1 e 15 
de Novembro de 2012. 
A documentação da viagem, bem como as condições de participação podem ser solicitadas directamente à 
Top Atlântico. 
Av. da Igreja, 6 A – Lisboa 
Telefone: 21 8646495 – e-mail: igreja@topatlantico.com 
 
Novas Admissões 
  
No mês de Julho verificaram-se as seguintes admissões: 
 

D. Tiago Henriques 
José Miguel de Carvalho Cerqueira 
Dra. Maria Amélia Furtado Luzes 
D. Bartolomeu de Albuquerque S. Albergaria de Noronha 

. 
Restauração 
 
Afim de o/a habilitar a conhecer, as ementas do mês de Outubro, junto remetemos a listagem 
correspondente. 
 
O preço do jantar do dia 16 é de 30,00€ e o do dia 26 é de 40,00€, por pessoa. 
 
Com os melhores cumprimentos de estima e consideração, subscrevo-me, 
 
Cordialmente, 
Pelo Grémio Literário 
 
 
José Macedo e Cunha 
Presidente 


