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Como vem sendo habitual, o Grémio Literário vai encerrar, para férias do pessoal de 1 de Agosto a 2 de
Setembro p.f..
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, recomeçando na 2ª quinzena de Setembro. O jantar com animação musical das últimas sextas-feiras do
mês, também não se vai realizar no mês de Julho.
Dia 10, sexta-feira, às 20h30m
Jantar no jardim com fados - Homenagem a D. Vicente da Câmara
O Grémio Literário organiza, no jardim uma noite de fados de homenagem a D. Vicente da Câmara, onde
actuarão para além do homenageado, os seus filhos Manuel da Câmara e José da Câmara e ainda um grupo de
amigos.
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa.
Viagem Biográfica “D. João I e D. Nuno Álvares Pereira
O Grémio Literário em colaboração com a Moments in Portugal, de que é Director o nosso consócio Dr. Rui
Nobre, está a organizar uma viagem biográfica de 3 a 5 de Outubro de 2009, sob o tema “D. João I e D. Nuno
Álvares Pereira”.
Os passeios culturais promovidos pelo Grémio Literário, têm constituído um agradável êxito, estando a
organização confiante que tal sucederá, também, desta vez.
As inscrições estão desde já, abertas junto dos serviços da Moments in Portugal. Os detalhes sobre este
passeio, encontram-se no documento que junto anexamos.

Restauração
Afim de o/a habilitar a conhecer, as ementas do mês de Julho, junto remetemos a listagem correspondente.
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, se a meteorologia o permitir.
Jantares
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação do jantar, através do telefone 21 3475666 ou do
e-mail info@gremioliterario.pt.
Formulando votos de boas férias, com os melhores cumprimentos de estima e consideração, subscrevo-me,
Cordialmente,
Pelo Grémio Literário
José Macedo e Cunha
Presidente

