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Como vem sendo habitual o Grémio Literário vai encerrar, para férias do pessoal, de 1 de Agosto a 1 de 
Setembro, inclusive. 
 
Tendo em consideração, pela experiência de anos anteriores, que durante o mês de Julho, muitos sócios já se 
encontram em gozo de férias, a programação de iniciativas para este mês foi limitada. 
A música ao vivo, que se realiza habitualmente às quintas-feiras será interrompida a partir do início do mês de 
Julho. O jantar com animação musical das últimas sextas-feiras, também não se vai realizar neste mês.  
 
Dia 2, sexta-feira, pelas 18h30m 
Lançamento do livro “Perplexidades, Preces e Memórias” 
 
Lançamento na Biblioteca do livro “Perplexidades, Preces e Memórias” do Dr. Manuel Malheiro Dias. A 
apresentação do autor será feita pela sócia, Dra. Maria Luis Borges de Castro, seguindo-se a apresentação do livro 
pela Dra. Madalena Requixa, e uma comunicação do próprio autor. 
 
Dia 13, terça-feira pelas 21h30m 
Exibição em antestreia, do filme “Dia e Noite” 
 
Exibição em antestreia, na Biblioteca, do filme “Dia e Noite“ gentilmente cedido por Castello Lopes Multimédia. 
 
Quando uma mulher comum (Cameron Diaz) conhece um homem misterioso (Tom Cruise) num encontro casual, 
ela pensa que encontrou o homem dos seus sonhos. Cedo começa a suspeitar que ele é um espião trapaceiro. Entre 
alianças que se alteram e traições inesperadas, enquanto tentam evitar assassinos letais e uma chuva de balas, ela 
tem de decidir se ele é um traidor ou a única pessoa em quem pode confiar. Do realizador de “Walk the Line” e 
“O Comboio das 3 e 10”. 
 
Realização: James Mangold 
Actores:Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Maggie Grace e Paul Dano 
Género: Acção/ Comédia 
Produtora: 20th Century Fox 
 
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m, ao preço de 30,00€ por pessoa. 
 
 
 
 



 

Dia 22, quinta-feira, às 20h30m 
Jantar no jardim com fados de Coimbra 
 
O Grémio Literário organiza, no jardim, uma noite de fados de Coimbra onde actuarão diversos fadistas, entre os 
quais Martins Maio, João Caldas e Carlos Carranca, acompanhados à guitarra por Xavier Reis e João Reis e à 
viola por António Toscano e Fernando Soares da Costa. 
 
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa. 

 
Viagem à China e a Macau 
 
Conforme tem vindo a ser anunciado o Grémio Literário, em colaboração com a Top Atlântico e com o Turismo 
de Macau, vai realizar uma viagem entre os dias 9 e 21 de Setembro de 2010, à China e a Macau, cujo programa 
já foi, oportunamente, enviado. 
Aproveitamos para informar que as inscrições ainda se encontram abertas até ao final do mês de Julho, devendo 
os interessados contactar directamente a Agência de Viagens Top Atlântico, cujo telefone é o 21 8646528. 
 
Viagem Biográfica – Alexandre Herculano 
16 e 17 de Outubro de 2010 
 
Os passeios literários promovidos pelo Grémio Literário e organizados em colaboração com o nosso consócio Dr. 
Rui Nobre, têm alcançado assinalável êxito, pela qualidade e interesse cultural que lhes têm sido reconhecidas. 
É, assim, que seguindo a mesma linha, o Grémio Literário vem anunciar mais um passeio 
literário, a realizar em 16 e 17 de Outubro de 2010, evocativo da vida e obra do grande escritor 
Alexandre Herculano, sócio fundador nº 1 do Grémio Literário, que foi Alexandre Herculano, 
no ano em que se comemora o bicentenário do seu nascimento. 
As inscrições estão, desde já, abertas junto dos serviços da Cistertour. Cister – viagens e 
turismo, sa 

Rua Braancamp, 52 -1º dto. 
1250-051 Lisboa 
tlf: 2138043060 fax: 2138043069 tlm: 912501910 
rui.nobre@cistertour.pt 
www.cistertour.pt 

 
 
Novas Admissões 
 
No mês de Maio, verificou-se a admissão dos seguintes sócios: 
 

Dr. José Paulo Camacho Fernandes da Bandeira de Figueiredo 
Eng. Fernando Alberto Marques Gonçalves Pereira 
Eng. Vasco Manuel Abranches do Canto Moniz 

 
Restauração 
 
Afim de o/a habilitar a conhecer, as ementas do mês de Julho, junto remetemos a listagem correspondente. 
 
Almoços no Jardim 
 
Sugerimos-lhe que venha desfrutar do ambiente privilegiado do jardim e de um menu tipicamente português às 
quintas-feiras, que inclui sardinhas assadas e febras. Este serviço funcionará durante todo o mês de Julho e 1ª 
quinzena de Setembro, se a meteorologia o permitir. 
 
Jantares 
 
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação do jantar, através do telefone 21 3475666 ou do 
e-mail info@gremioliterario.pt. 
 



 

Formulando votos de boas férias, com os melhores cumprimentos de estima e consideração, subscrevo-me, 
 
Cordialmente, 
Pelo Grémio Literário 
 
 
José Macedo e Cunha 
Presidente 


