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Como vem sendo habitual o Grémio Literário vai encerrar, para férias do pessoal a partir de 1 Agosto,
reabrindo no dia 5 de Setembro.
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 7, quinta-feira, pelas 19h00m
Lançamento do livro “Emília Nadal Pintura de Memórias”
Por iniciativa do consócio Dr. Carlos Baptista da Silva o Grémio Literário, em colaboração com a Câmara
Municipal de Lamego e as Edições Cão Menor, promove o lançamento do livro “Emília Nadal Pintura de
Memórias” da autoria de Ana Marques Gastão, Carlos de Pontes Leça, Frei Bento Domingues, José-Augusto
França, José Blanco, Manuel Braga da Cruz, Maria João Fernandes, Pedro Roseta, Raul Pinto, Rui-Mário
Gonçalves, Sandra Leandro e Yvette Centeno.
A apresentação ficará a cargo do critico literário Doutor Rui-Mário Gonçalves.
No final será servido um Porto de Honra.
Dia 13, quarta-feira, pelas 20h30m
Jantar com Fados
O Grémio Literário organiza uma noite de fados com a participação do jovem fadista António Costa Félix
Morais, acompanhado à viola e guitarra portuguesa, por Jaime Santos e Diniz Lavos, respectivamente.
Estamos certos que esta iniciativa, à semelhança das anteriores noites de fado, será do agrado dos sócios.
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa.
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, sempre que a meteorologia o permitir.
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Viagem Biográfica – Fernando Pessoa
O Grémio Literário está a organizar mais um passeio literário, em colaboração com o consócio Dr. Rui Nobre,
desta vez evocando a vida e obra de Fernando Pessoa, figura incontornável da nossa cultura.
Esta viagem, a realizar em 1 e 2 de Outubro de 2011, percorre os lugares biográficos, literários e esotéricos, do
que foi um dos maiores expoentes da literatura lusófona.
Todo o percurso é acompanhado pelos especialistas Dr. José Manuel Anes e Dra. Teresa Sampaio (Casa
Fernando Pessoa), o que à partida constitui garantia para o êxito que esperamos que esta iniciativa venha a ter.
As inscrições estão, desde já, abertas junto dos serviços da Cistertour. Os detalhes sobre este passeio,
encontram-se no documento que junto enviamos.
Novas Admissões
No mês de Maio, verificou - se a admissão dos seguintes sócios:
Dr. José Manuel Pinhão Rodrigues
Dra. Maria do Céu Baptista Urbano Ferreira
Prof. Doutor António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro
Dr. Ibsen José Casas Noronha
Dra. Sara de Oliveira Franco Miranda
Restauração
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Julho, junto remetemos a correspondente listagem.
Jantares
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 Julho seja do seu agrado, com estima e consideração subscrevo-me,
Atenciosamente
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente
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