
 

Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário tem agendadas para o próximo 
mês de Dezembro, as seguintes iniciativas para as quais contamos com a sua indispensável presença: 
 
Dia 2, terça-feira, pelas 21h30m 
Ciclo de Música, com Elsa Saque 
 
O Grémio Literário vai homenagear, no próximo dia 2 de Dezembro a conhecida cantora lírica Elsa Saque. 
 
A apresentação da homenageada será feita pelo Dr. José Serra Formigal estando o momento musical a cargo de 
actuais e antigos alunos de Elsa Saque e do pianista Professor Francisco Sassetti. 
 
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m, ao preço de 30,00€ por pessoa. 
 
Dia 4, quinta-feira, pelas 18h30m 
Apresentação do livro “Eça de Queiroz – Correspondência” 
 
O Grémio Literário em colaboração com a Editorial Caminho, promove, na Biblioteca, o lançamento do livro “Eça 
de Queiroz - Correspondência”, organizado e anotado pelo Arq. A. Campos Matos, ficando a apresentação a cargo 
do Prof. Doutor José-Augusto França. 
No final será servido um “Porto de Honra”. 
 
Jantares com animação musical 
 
No dia 26 de Dezembro, não se vai realizar o habitual jantar com animação musical previsto para a última sexta-
feira de cada mês, devido à quadra natalícia. Os referidos jantares serão reiniciados a partir de Janeiro/2009. 
 
Música ao vivo, às quintas-feiras 
 
Lembramos que os jantares das quintas-feiras são animados com música ao piano, na Varanda, entre as 20h00m e as 
23h00m. 
Para além da carta habitual está igualmente disponível o bife à Grémio (flambé), preparado na mesa, pelo Chefe 
Gomes. 
 
Sábados do mês de Dezembro 
 
Relembramos que o Grémio Literário estará aberto aos sábados durante o mês de Dezembro, das 11h00 às 19h00, 
com excepção do dia 27, dada a proximidade do Ano Novo, com o objectivo de apoiar os sócios e familiares nas 
suas deslocações ao Chiado na quadra natalícia. Neste período e dentro daquele horário haverá serviço de bar, 
restaurante e chá. 
 
O preço do almoço (buffet), sem bebidas, é de 27,00 €. As crianças, até aos doze anos, serão convidadas do Grémio 
Literário O buffet é constituído, como nos anos anteriores, por um conjunto de saladas, carnes frias, queijos, um 
prato quente, sobremesas diversas de doces e fruta, sendo o café ou o chá servido na mesa. Informamos, desde já, 
quais os pratos quentes para cada um dos sábados: 
 

 Dia 06/12 … Cozido à Portuguesa 
 Dia 13/12 … Polvo à Lagareiro 
 Dia 20/12 … Pescada à Marinheiro 

 
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 8,00€, por pessoa. 
Para facilitar o serviço, solicitamos que V. Exa. proceda à prévia marcação, sempre que possível. 
 
Novos Sócios 
 
No mês de Outubro, verificaram - se as seguintes admissões: 
     
   Dr. Paulo Alexandre Sousa Neves 



 

   Dr. Diogo Alves de Sousa de Vasconcelos 
Engª Paula Cristina Monteiro Cortez das Neves 
Dr. João Paulo Simão Pires 
Prof. Doutor José Eduardo da Fonseca Cortez Almeida 
Dr. António Maria Almeida Braga Pinheiro Torres 
Dra. Ana Maria Santos Nobre 
Dr. Alberto Luis Urbano Veiga Macedo 

 
Livro “O Grémio Literário e a sua história” 
 
Aproxima-se o Natal e, nesta quadra festiva, as prendas são sempre bem vindas. O livro “O Grémio Literário e a sua 
história”, da autoria do consócio Prof. Doutor José-Augusto França, ao preço unitário de 30,00 €, continua 
disponível. Ao oferecer esta obra, V Exa. estará ao mesmo tempo a contribuir para a divulgação desta Instituição 
que é, também, a Sua Casa. 
     
Restauração 
 
Para que V. Exa. possa conhecer, previamente, as ementas do próximo mês, junto remetemos a listagem 
correspondente. 
No dia 12, sexta-feira, os serviços encerram ao jantar, por se realizar a habitual confraternização com o pessoal; nos 
dias 24 e 26, os serviços estão encerrados atendendo à quadra festiva. 
 
Jantares 
 
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone 21 3475666 ou do  
e-mail info@gremioliterario.pt. 
 
Entretanto, com os melhores cumprimentos, formulo votos de Bom Natal e Feliz Ano Novo. 
Cordialmente, 
Pelo Grémio Literário 
 
 
 
José Macedo e Cunha 
Presidente  


