Lisboa, 2 de Novembro de 2017

Celebração do 172º aniversário de nascimento de Eça de Queiroz e do 77º aniversário do
Círculo Eça de Queiroz

Caríssimos Consócios, Exmas. Senhoras, Exmos. Senhores:
O Círculo Eça de Queiroz e o Grémio Literário, Instituições de referência
na divulgação e preservação da obra e da memória de Eça de Queiroz,
estabeleceram um Acordo que contempla a organização em anos
alternados, por cada uma das instituições, nas respectivas sedes, da
celebração do aniversário de nascimento daquele Escritor. Nos termos
desse Acordo, esta importante efeméride que no ano transacto se celebrou
na Sede do Grémio Literário, será este ano realizada na Sede do Círculo
Eça de Queiroz, no dia 23 de Novembro, pelas 19h30. A Fundação Eça de Queiroz, Sócia
Honorária do Grémio Literário, que desempenha um papel fundamental na projecção da vida e
obra do grande escritor, associa-se, também, a estas comemorações.
Depois do cocktail, os Presidentes dos dois Clubes, Dr. Pedro Rebelo de Sousa, do Círculo Eça
de Queiroz e Dr. António Pinto Marques, do Grémio Literário, darão as boas-vindas aos
presentes, após o que se seguirá a Evocação do nosso Patrono pelo Escritor Afonso Reis Cabral,
bisneto de Eça de Queiroz.
Segue-se um Jantar convívio com uma ementa de inspiração queirosiana conforme é tradição no
Círculo Eça de Queiroz, a seguir ao qual teremos um momento musical proporcionado pelo pianista
Adriano Jordão.
Atendendo ao número limitado de lugares, aconselhamos a que efectue a sua inscrição tão breve
quanto possível, através dos contactos habituais do Círculo:
E-mail: geral@circuloecadequeiroz.com, Tel: 213 428 758 e Tlm: 960 364 685.

O jantar tem o preço de 30 euros por pessoa e, por questões de organização logística, solicitamos
o pagamento prévio no Círculo ou através de transferência bancária para uma das seguintes
contas:
•

BPI – Banco Português de Investimentos, com o IBAN: PT50 0010-0000-02928930001-14
ou

•

Millennium BCP, com o IBAN: PT50 0033-0000-45401584582-05.

Caso opte pela transferência, agradecemos antecipadamente o envio do respectivo comprovativo
para o e-mail: geral@circuloecadequeiroz.com.

Com os melhores cumprimentos,
A Direcção
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