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N/Ref.173/08/JMC 
 
 
 
Prezado (a) Consócio (a), 

 
Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai realizar, durante o próximo mês de 
Junho, as seguintes iniciativas, para as quais contamos com a sua indispensável presença: 
 
Dia 19, quinta-feira, pelas 18,30h 
Inauguração de exposição de pintura 
 
Exposição de pintura sob o tema “Impressões Cromáticas” com apresentação de trabalhos de pintura sobre acrílico da autoria 
de Maria Madalena Lourenço Sêrro de Brito Caiado, mulher do nosso consócio Dr. José Caiado.  
A autora estudou desenho e pintura com o Mestre Domingos Rebelo. Mais tarde fez cursos de pintura no Museu de Arte 
Antiga, tendo frequentado a Escola Superior de Belas Artes. Viajou pelo México, Índia, Brasil, Bolívia e Peru onde fixou as 
formas e as cores fortes e vibrantes que se reconhecem nas suas pinturas. 
Em alguns dos seus trabalhos nota-se a influência do pintor e gravador peruano, Cláudio Juarez, cuja vasta obra nos conduz 
sempre às suas origens e que se referia a si próprio como “El Inca”. 
A exposição estará patente até ao dia 4 de Julho, podendo ser visitada nos dias úteis, das 12,00h às 22,00h. 
A inauguração terá lugar às 18h30m, sendo oferecido um beberete aos presentes. 
 
Dia 20, sexta-feira, pelas 20h30m 
Jantar dos Santos Populares (Orquestra de Jazz ”Lisbon Swingers”) 
 
Como vem sendo habitual, e estimulados pelo êxito dos anos anteriores, vamos promover no dia 20 de Junho, um jantar no 
jardim, animado pela orquestra de jazz “Lisbon Swingers”. A banda, com cerca de 20 elementos, está voltada para a 
interpretação dos grandes temas de jazz, nomeadamente dos clássicos americanos da era do swing. Esta banda conta com 
cinco saxofones, seis metais, secção rítmica e voz. Os seus gostos são ecléticos mas procuram, frequentemente, aproximar-se 
do som típico de orquestras conhecidas como as de Count Basie ou de Duke Ellington.  
Caso se verifiquem condições meteorológicas adversas, o evento realizar-se-á no interior do Grémio Literário 
O preço do jantar é de 45,00€ por pessoa. 

 
Dia 27, sexta-feira, pelas 21h00m  
Jantar com animação musical 
 
Continuam animados os jantares das últimas sextas-feiras de cada mês. Esta iniciativa, visando proporcionar aos associados e 
seus convidados noites de agradável convívio, está a alcançar plenamente os seus objectivos. A qualidade das ementas e a 
excelente música têm contribuído para o sucesso destes serões. Venha, também, ao Grémio ouvir boa musica e, porque não, 
dar um pezinho de dança! 
 
 
Dia 3 de Julho, quinta-feira, pelas 18h30m 
Lançamento do livro “Face a face com Einstein” 
 
A nossa consócia Dra. Maria da Glória Ribeiro, promove na Biblioteca, a apresentação do livro “ Face a face com Einstein”, 
do pintor Nadir Afonso. 
No final da sessão será oferecido um Porto de Honra. 

 
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. 
Venha aproveitar essa pausa romântica em fim de dia… e experimente o famoso bife à Grémio (flambé), preparado pelo 
Chefe Gomes. 
 
Almoços no Jardim 
 



 2 

Inicia-se no dia 5, a época dos almoços de quinta-feira no jardim, que se prolonga até ao final do mês de Julho e durante o 
mês de Setembro. O jardim, com magníficos coloridos e sombras acolhedoras, é um espaço convidativo para um almoço 
descontraído, com um menu tipicamente português que inclui caldo verde, sardinhas assadas e febras grelhadas.  
Venha desfrutar do ambiente privilegiado desta “……sua quinta com porta para o Chiado”. 
Preço do almoço  22,00€ por pessoa. 
 
Passeio Literário Aquilino Ribeiro 
 
Decorreu num ambiente de franco convívio, o passeio evocativo da vida e obra de Aquilino Ribeiro que se realizou nos dias 
23, 24 e 25 de Maio, organizado pelo Grémio Literário e a empresa Moments in Portugal. Os participantes foram 
acompanhados por especialistas, constituindo o passeio uma verdadeira peregrinação aos locais relacionados com a vida e a 
morte daquele insigne escritor, que proporcionou momentos de inquestionável qualidade cultural. 

 
Clubes Correspondentes 
 
Na sequência dos contactos estabelecidos, temos o prazer de comunicar a assinatura de mais o seguinte acordo de 
reciprocidade: 
 
Espanha – Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes  
Comedias, 12 – 46003 Valencia  
 
Restauração 
 
Para o habilitar a conhecer as ementas do mês de Junho, 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 Junho seja do seu agrado, com estima e consideração subscrevo-me, 
 
Atenciosamente 
Pelo Grémio Literário 

 
 
 

José Macedo e Cunha 
Presidente 
 


