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Para o mês de Dezembro, temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai realizar as seguintes
iniciativas, para as quais contamos com a sua indispensável presença:
Dia 3, sexta-feira, pelas 18h00
Apresentação do livro “Sá Carneiro – biografia política
A Parceria Editores promove, na Biblioteca, a apresentação do livro “Sá Carneiro – biografia
política” da autoria de Nuno Manalvo, mestre em Ciências Políticas.
A obra será apresentada pelo Prof. Dr. David Justino e pelo Dr. António Capucho.
Dia 13, segunda-feira, pelas 19h00m
Apresentação do livro in memoriam de Fernando Teixeira
O Centro de Estudos Tradicionais Afonso Domingues, em colaboração com o Grémio Literário,
promove na Biblioteca, a apresentação de um livro in memoriam a Fernando Teixeira, que foi sócio
do Grémio Literário.
A obra contém depoimentos de amigos seus, que o conheceram em diferentes circunstâncias da sua
vida, abrangendo diversas áreas do conhecimento.
Dia 14, terça-feira, pelas 19h30m
Homenagem a Léon Tolstoi
Comemorando-se no corrente ano o centenário da morte do grande escritor russo Léon Tolstoi, o
Grémio Literário conjuntamente com a Embaixada da Federação Russa, promove a realização de uma
Noite Russa, com uma conferência sobre essa ilustre personalidade da vida cultural dos séculos
XIX/XX, que será acompanhada com a projecção de um filme.
Depois desta sessão, haverá lugar a um jantar tradicional russo, preparado pelo cozinheiro daquela
Embaixada.
O preço do jantar é de 40,00€, por pessoa e de 75,00€ por casal.

Dia 31, sexta-feira, pelas 21h00m
Noite de São Silvestre
O Grémio Literário vai organizar, mais uma vez, a festa de fim do ano, destinada aos sócios,
familiares e convidados.
A partir das 21 horas, terá início o serviço de aperitivos, seguindo-se um requintado jantar. Mais
tarde, pela noite dentro, haverá ceia (buffet) e na despedida o reconfortante chocolate.
A animação durante toda a noite, fica a cargo de um grupo musical de reconhecida qualidade, que
ajudará a promover um ambiente de agradável convívio.
O preço por pessoa é de 140,00€, sendo desejável para os homens o uso de “smoking”.
Para V. Exa. se inscrever bastará preencher o boletim enviado na última circular, remetendo-o para os
nossos serviços de secretaria, acompanhado do cheque correspondente ao número de pessoas
inscritas, até meados do mês de Dezembro. Relembramos que a ementa é a seguinte:
Aperitivos
Consommé de aves
Lagosta com salada russa
Sorvete de limão com Champanhe
Peito de vitela com molho de laranja e pistacho
Bolo de chocolate
Vinho branco e tinto
Café, Chá e Digestivos

Bar aberto
Tábua de queijos
Carnes frias
Perna de porco assada
Doces da época
Frutas
Cacau e Bolo-Rei
Champanhe

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, excepto relativamente a este mês, nos dias 23 e 30.
Para além da carta habitual está igualmente disponível o bife à Grémio (flambé), preparado na mesa,
pelo Chefe Gomes.
Sábados do mês de Dezembro
O Grémio Literário estará aberto aos sábados durante o mês de Dezembro, das 11h00 às 19h00, com
excepção do dia 25, 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 28,00€. As crianças, até aos dez 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 04/12 … Pescada à Marinheiro
 Dia 11/12 … Cozido à Portuguesa
 Dia 18/12 … Arroz rico de peixe
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.

Sócios Descendentes
De acordo com o § 4º do art. 20º dos Estatutos, “os descendentes maiores em linha recta dos sócios
efectivos possuidores de título social, serão admitidos como sócios, na categoria de efectivos, com
dispensa de aquisição de título social”. Assim, sugerimos que aproveite esta quadra natalícia para
propor os seus filhos como sócios do Grémio Literário. Pensamos que será um bom presente para os
seus filhos … e para o Grémio Literário!
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.
Novos Sócios
No mês de Outubro, verificou-se a seguinte admissão:
Dr. Gonçalo Trigo de Morais de Albuquerque Reis
Restauração
Para que V. Exa. possa conhecer, previamente, as ementas do próximo mês, junto remetemos a
listagem correspondente.
Jantares
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone 21
3475666 ou do e-mail info@gremioliterario.pt.
No dia 7, terça-feira, os serviços encerram ao jantar, por se realizar a habitual confraternização com o
pessoal; no dia 24, os serviços estão encerrados atendendo à quadra festiva.
Formulando votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo com os melhores cumprimentos de estima e
consideração,
Cordialmente,
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente

