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Prezado(a) Consócio(a),

Para o mês de Outubro, temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai realizar as seguintes
iniciativas, para as quais contamos com a sua indispensável presença:
Dia 19, terça-feira, pelas 21h30m
Conferência sobre o “Japão Milenário”
Conferência pelo consócio Dr. Camilo Martins de Oliveira, sobre o Japão milenário que os portugueses
viram do século XVI ao século XX.
Nesta sessão serão abordados diversos aspectos relacionados com a história daquele país e com a influência
que os portugueses nele exerceram em termos culturais e religiosos.
O Dr. Camilo Martins de Oliveira, Mestre em Administração Internacional e distinguido como Grande
Oficial da Ordem do Infante e Comendador da Ordem de Leopoldo da Bélgica, foi Professor convidado na
Universidade Católica de Lovaina e exerceu diversas missões oficiais no estrangeiro, entre as quais
Portuguese Trade Commissioner no Japão e outros países da Ásia-Pacífico (1987-2001) e Comissário Geral
de Portugal para a Exposição Universal de Aichi (Japão) em 2005.
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m, ao preço de 30,00€ por pessoa.
Dia 29, sexta-feira, pelas 21h00m
Jantar com animação musical
Na última sexta-feira do mês, iremos retomar a organização dos jantares com animação musical.
Não falte para que a festa venha a ter o sucesso das anteriores.
O preço do jantar é de 40,00€, por pessoa.
Viagem Biográfica – Alexandre Herculano
16 e 17 de Outubro de 2010
Conforme anunciado nas anteriores circulares o Grémio Literário vai realizar um passeio literário, em 16 e
17 de Outubro de 2010, evocativo da vida e obra do grande escritor Alexandre Herculano, sócio nº 1 da
nossa Associação.

Viagem à China e a Macau
Decorreu com assinalável sucesso a Viagem à China e a Macau, organizada pelo Grémio Literário, em
colaboração com a Top Atlântico e com o Turismo de Macau, entre os dias 9 e 21 de Setembro de 2010,
cujo programa foi em devida data, anunciado.
Concretamente, no território de Macau, teve lugar a Cerimónia de assinatura formal do acordo de
reciprocidade com o Clube Militar de Macau, cujas bases foram estabelecidas há cerca de três anos.
Novas Admissões
No mês de Setembro, verificou-se a admissão dos seguintes sócios:
Dr. José Luciano Barata Catarino Tavares
Embaixador Eurico Jorge Henriques Paes
Doutor Rui de Carvalho de Araújo Moreira
Dr. Carlos Fernando de Carvalho Barbosa da Cruz
Música ao vivo, às quintas-feiras
Depois da interrupção no período de férias, o Grémio Literário vai retomar, relativamente aos jantares das
quintas-feiras, a música ao piano, na Varanda, entre as 20h00m e as 23h00m.
Venha aproveitar essa pausa romântica em fim de dia … e experimente o famoso bife à Grémio (flambé),
preparado pelo Chefe Gomes.
Festa da Passagem do Ano (31/12/2010)
Tendo em conta o interesse manifestado por alguns sócios, o Grémio Literário pensa organizar, em 31 de
Dezembro próximo, a festa de fim de ano.
Estando, no entanto, a sua realização dependente do número de sócios interessados, agradecemos que V.
Exa. nos informe até ao final do corrente mês, se pensa ou não participar nesta festa.
Na próxima circular voltaremos a este assunto.
Restauração
Para que V. Exa. possa conhecer, previamente, as ementas do próximo mês, junto remetemos a listagem
correspondente.
Jantares
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone 21 3475666 ou
do e-mail info@gremioliterario.pt
Com os melhores cumprimentos de estima e consideração, subscrevo-me,
Cordialmente,
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente

