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Após o habitual período de encerramento para férias, no mês de Agosto, retomámos a nossa 
actividade normal, estando já todos os serviços a funcionar.
Considerando que muitos sócios se encontram ainda de férias, decidimos não programar 
iniciativas para o mês de Setembro.

Festival Rota das Artes

Vão realizar-se, durante o mês de Setembro, na propriedade da Penha Longa, vários 
concertos, óperas e recitais com especial incidência na música clássica, integrados no Festival 
Rota das Artes. Este festival surge na sequência de três edições anteriores, onde colaboraram 
artistas e intérpretes de renome internacional.
O Grémio Literário foi contactado pela organização deste festival, que se disponibilizou para 
oferecer aos sócios interessados um desconto de 50% nos bilhetes.
O contacto para obtenção de informações sobre o programa do festival é o seguinte:

Festival Rota das Artes
Tito Celestino da Costa Lda.
Rua Gustavo de Matos Sequeira, 29 – 2º - 1250-120 Lisboa
Tel.: 21 3954179/80 - Fax: 21 3971466
E-mail tec.art@netcabo.pt

Viagem Biográfica – Alexandre Herculano
16 e 17 de Outubro de 2010

Conforme anunciámos na última circular, o Grémio Literário em colaboração com o nosso 
consócio Dr. Rui Nobre, está a organizar 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, no ano em que se comemora o bicentenário do seu 
nascimento.
As inscrições continuam abertas junto dos serviços da Cistertour. Os detalhes sobre este 
passeio, foram enviados conjuntamente com a circular de Julho pp.

Novas Admissões
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Nos meses de Junho e Julho, verificou-se a admissão dos seguintes sócios:

Dr. António José Nunes da Silva
S. E. o Embaixador Akira Miwa
S. E. o Embaixador Luis António Fretes Carreras
Engª  Tereza Maria Nadal Baptista da Silva Crathorne
Dr. Jorge Leitão Alves dos Santos
Dr. Rodrigo José Osório de Vasconcelos Jardim Gonçalves
Senhora Dª Ana Esquível Carrilho Ribeiro
Dr. Jorge Manuel de Sevilha e Sousa Barreto Xavier
S. E. o Embaixador Pedro Manuel dos Reis Alves Catarino
Dr. Jorge Neto Valente
Prof. Dr. José Pizarro de Sande e Lemos

Música ao vivo, às quintas-feiras

Atendendo a que muitos sócios ainda se encontram de férias no decurso do mês de Setembro, 
o Grémio Literário só irá retomar a partir de 7 de Outubro, os jantares das quintas-feiras com 
música ao vivo na varanda.

Jantar com animação musical

Pelas razões mencionadas no ponto anterior, não se realizará no mês de Setembro, o habitual 
jantar com animação musical da última sexta-feira do mês, ficando o próximo marcado para o 
dia 29 de Outubro.

Almoços no Jardim

Informamos que o serviço de almoço às quintas-feiras no jardim, irá manter-se ainda durante 
o mês de Setembro, se a meteorologia o permitir.
Venha, portanto, desfrutar do ambiente privilegiado do jardim e de um menu tipicamente 
português, que inclui sardinhas assadas e febras.

Restauração

Afim de o/a habilitar a conhecer, as ementas do mês de Setembro, junto remetemos a listagem 
correspondente.

Jantares

Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação do jantar, 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
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