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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, 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 19 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. 

 
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 
 
Inicia-se no dia 4, 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. 
 
 
 
Novas Admissões 
 
No mês de Abril verificou-se a admissão dos seguintes sócios: 

 
     Doutor Eduardo Jorge Gomes Fernandes 
     Dª Sylvia Purwin Falcão Trigoso 
     Dra. Marianela Corte-Real Mirpuri 
     Dr. António Alberto Rocha Rodrigues 
 
Passeio Literário Miguel Torga 
 
Decorreu num ambiente de franco convívio, o passeio cultural evocativo da vida e obra de Miguel Torga que se 
realizou de 14 a 17 de Maio, organizado pelo Grémio Literário em colaboração com a empresa Moments in 
Portugal. No decorrer das visitas os participantes foram acompanhados por especialistas, constituindo o passeio 
uma verdadeira peregrinação aos lugares percorridos por aquele ilustre escritor, que proporcionou momentos de 
inquestionável qualidade cultural. 
 
Dia 12 de Junho, sexta-feira 
 
Informa-se os prezados (as) consócios (as) que no dia 12 de Junho, sexta-feira, os serviços do Grémio Literário, 
encontram-se encerrados. 
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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 
 


