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Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai
promover, durante o próximo mês de Abril as seguintes iniciativas, para as quais gostaríamos
de poder contar com a sua presença:
Dia 3, terça-feira, pelas 19h00m
Ciclo de conferências sobre o “Renascimento”
O Grémio Literário em colaboração com o consócio Prof. Dr. Jorge Bessa, organiza a terceira
conferência de um ciclo de quatro sobre o Renascimento, subordinada ao título «Pintores,
luminadores, agora no cume estam»; de Nuno Gonçalves a Diogo de Contreiras, um percurso
de afirmação artística do renascimento português, 1460-1560. Será orador o Senhor Prof.
Doutor Victor Serrão.
A sessão será presidida e moderada pelo Presidente do Conselho Literário, Senhor Prof. Doutor
José Augusto França.
Após a sessão será servido um jantar pelas 20h30m.
Dia 18, quarta-feira, pelas 19h00m
Sessão Comemorativa do 166º Aniversário do Grémio Literário
Na data do 166º aniversário da aprovação dos Estatutos do Grémio Literário por carta
Régia de Dona Maria II, vai realizar-se uma sessão comemorativa, na Biblioteca, durante a
qual serão entregues o Prémio Grémio Literário 2011 e as quatros menções honrosas,
atribuídas pelo respectivo Júri (Conselho Literário).
O Prémio é constituído por uma escultura da autoria do consócio José de Guimarães, que
graciosamente a ofereceu para o efeito.
Seguir-se-á um recital musical que terá como intérpretes o barítono José de Eça, filho do
consócio Professor José de Oliveira Lopes e a pianista Paule Grimaldi.
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Finda a sessão será servido um jantar.
Atendendo à solenidade do acto, solicita-se o uso de fato escuro, como trajo para os
homens.
Dia 27, sexta-feira, pelas 21h00
Jantar com animação musical
Continuam animados os jantares das últimas sextas-feiras de cada mês. A qualidade
gastronómica, a excelente musica e sobretudo o agradável convívio, têm contribuído para o
sucesso destes serões. Venha, também, ao Grémio ouvir musica de todos os tempos e, porque
não, dar um pezinho de dança!.
Tempo de Chá
Aproveite as excelentes condições da Varanda e venha tomar chá ao Grémio Literário. O chá é
servido, diariamente, entre as 17h00 e as 19h00, em regime de self-service, ao preço de 9,00€,
por pessoa.
Para facilitar o serviço, solicitamos que V. Exa. proceda à prévia marcação, sempre que
possível.
Viagem Cultural
Na Rota de Cervantes
Conforme referido na última circular, o Grémio Literário vem lembrar a realização de 25 a 29
de Maio, de mais uma Viagem Cultural, em colaboração com o consócio Dr. Rui Nobre, sob o
tema “Na Rota de Cervantes” O passeio incluirá um conjunto de visitas a locais históricos,
relacionados com a vida e obra daquele vulto da literatura castelhana.
As inscrições estão abertas até ao fim do mês de Abril junto dos serviços da Agência de
Viagens LeiriViagem, que facultará caso esteja interessado, os detalhes da viagem.
Jantares
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone
21 3475666 ou do e-mail info@gremioliterario.pt.
Os preços dos jantares por pessoa são os seguintes: dia 3 … 30,00€; dia 18 … 35,00€;
dia 27 … 40,00€.
Com os melhores cumprimentos de estima e consideração.
Cordialmente
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente
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