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Durante o próximo mês de Junho, o Grémio Literário vai promover as seguintes iniciativas: 
 
Dia 4, sexta-feira, pelas 18h30m 
Inauguração da exposição de pintura ”MIRADAS”  
 
O Ateneo de Cáceres, através do nosso consócio Prof. Doutor Fernando Ferrero Marques dos Santos, apresenta na galeria do 
Grémio Literário, uma exposição de fotografia e pintura, inserida no programa de divulgação cultural que tem como 
objectivo a candidatura da Cidade de Cáceres, a Capital Europeia da Cultura, em 2016. 
A inauguração terá lugar às 18h30m do dia 4 de Junho, mantendo-se a exposição até ao dia 11 do mesmo mês, podendo ser 
visitada, nos dias úteis, das 12h às 15h e das 18h às 22h. À inauguração estarão presentes a Alcaldesa de Cáceres, Dona 
Cármen Heras Pablo e o Presidente do Ateneo de Cáceres, Don Esteban Cortijo. 
Será servido um Porto de Honra. 

              
Dia 24, quinta-feira, pelas 18h30m 
Exposição de fotografia 
 
Inauguração da exposição de fotografia amadora sobre a “Birmânia”, apresentada pela esposa do consócio Comandante Luís 
de Sá Rebelo. A exposição poderá ser visitada na galeria do Grémio Literário até ao dia 8 de Julho, de segunda a sexta-feira, 
das 12h às 15h e das 18h às 22h. 
 
Dia 28, segunda-feira, pelas 20h30m 
Jantar dos Santos Populares (Orquestra de Jazz ”Lisbon Swingers”) 
 
Estimulados pelo êxito dos anos anteriores, realizar-se-à no dia 28 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. 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 30, quarta-feira, pelas 19h00m 
Lançamento do livro “Mestre Afonso Domingues – 20 Anos” 
 
O Grémio Literário, em colaboração com consócio Dr. Luis Rosa Dias, promove a apresentação do livro “Mestre Afonso 
Domingues – 20 Anos”, edição de autor. A apresentação ficará a cargo do Dr. Luis Rosa Dias, Dr. Rui Bandeira, Dr. Rui 
Clemente Lélé e Mário Martin Guia. 
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Dia 2 de Julho, sexta-feira, pelas 18h30m 
Lançamento do livro “Perplexidades, Preces e Memórias” 
 
Lançamento na Biblioteca do livro “Perplexidades, Preces e Memórias” do 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. 
 
Jardim 
 
A partir do mês de Junho, e durante os meses de Verão, passaremos a servir no jardim, às quintas-feiras, almoços com um 
menu composto por caldo verde, sardinhas assadas, febras, arroz doce, vinho e sangria, pelo preço de 22 € por pessoa. No 
entanto, dado que nas duas primeiras semanas de Junho, as quintas-feiras caem em dias feriados, o serviço no jardim é 
antecipado nestas semanas, para as terças-feiras (dias 1 e 8). 

 
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. 
 
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 provisório já foi, 
oportunamente, enviado. 
Junto remetemos, agora, o programa definitivo dessa viagem e as respectivas condições de inscrição. 
 
Novas Admissões 
 
No mês de Abril, verificou - se a admissão dos seguintes sócios: 
 

Dr. Artur Bruno Vicente 
Dr. Elísio Costa Santos Summavielle 
Conselheiro Renato Sérgio de Assumpção Faria 
Doutora Susana Godinho de Faria Maltez 

 
Restauração 
 
Para o/a 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 
 


