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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 Fevereiro, as seguintes iniciativas, para as quais contamos com a sua 
indispensável presença:

Dia 5, quinta-feira, pelas 18,00h
Lançamento de CD 

Lançamento e apresentação, na Biblioteca, do CD “Bach and Forward”com obras de J.S. Bach, F. 
Schubert e C. Debussy, da pianista Luísa Tender, esposa do nosso consócio Dr.  João Bernardo 
Barahona Corrêa.

Dia 10, terça-feira, pelas 21h30m
Homenagem a Maria Helena Vieira da Silva

O Grémio Literário vai organizar uma sessão comemorativa do Centenário do Nascimento da pintora 
Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), cujo talento artistico é largamente reconhecido.
A Senhora Dra. Marina Ruivo, directora da Fundação Vieira da Silva – Arpad Szenes, falará da acção 
cultural desta instituição e do seu museu na Praça das Amoreiras em Lisboa. Seguidamente o Prof. 
Doutor José-Augusto França fará uma palestra sobre “Vieira da Silva para o Futuro”, a que se seguirá a 
passagem do filme sobre a Vida e Obra da Pintora, “Ma Femme chamada Bicho”.

A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m.

Dia 12, quinta-feira, pelas 19,00h
Lançamento de livro e recital de piano

Em colaboração com a Fundação Pedro Ruivo, vai realizar-se pelas 19,00h, na Biblioteca, o 
lançamento do livro infantil “Um Conto de Sonhar a Realidade”, da autoria da Presidente daquela 
Fundação e nossa consócia Maria de Jesus Bispo.
Seguidamente, as jovens pianistas Júlia Azevedo e Alena Khmeliskaia, galardoadas com vários 
prémios, nomeadamente em diversas edições do Concurso Internacional de Piano Maria Campina, em 
Faro, vão interpretar obras de diversos compositores.
A sessão será seguida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m.

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!

Música ao vivo, às quintas-feiras

O Grémio Literário continua a oferecer nos jantares das quintas-feiras música ao piano, na Varanda, 
entre as 20h00 e 23h00.
Junte-se a nós e desfrute desses momentos!

Novas Admissões

No mês de Dezembro, verificou - se a admissão do sócio:

   João Manuel de Sousa Bacelar

Passeio Literário – Miguel Torga

Os passeios literários promovidos em anos anteriores pelo Grémio Literário e organizados pela agência 
de viagens Moments in Portugal,  de que é Director o nosso Consócio Dr. Rui Nobre, têm sido do 
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agrado dos sócios participantes, constituindo jornadas de reconhecido interesse cultural e de 
confraternização.

É, assim, que seguindo a mesma linha, o Grémio Literário vem anunciar mais um passeio literário, a 
realizar de 14 a 17 de Maio, desta feita evocativo da vida e obra do grande escritor que foi Miguel 
Torga.
As inscrições estão, desde já, abertas junto dos serviços da Moments in Portugal. Os detalhes sobre 
este passeio, encontram-se no documento que junto enviamos.

Restauração

Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Fevereiro,  junto remetemos a correspondente 
listagem. 
Começou, entretanto, a época da “lampreia”, que será servida aos almoços mediante reserva com 
antecedência de, pelo menos, 3 dias. As reservas devem ser feitas, de preferência, às segundas e 
quartas-feiras.
Atendendo a algumas solicitações, a carta normal do restaurante vai voltar a incluir pratos de caça 
(coelho bravo, lebre e perdiz), funcionando o serviço mediante reserva com pelo menos 3 dias de 
antecedência.

Jantares

O preço dos jantares atrás referidos é de 30,00€ por pessoa, excepto o jantar com animação musical 
cujo preço é de 38,00€.
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone 21 
3475666 ou do e-mail info@gremioliterario.pt.

Na expectativa de que programa do mês de Fevereiro seja do seu agrado, com estima e consideração 
subscrevo-me,

Atenciosamente
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente
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