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Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai promover, durante o 
próximo mês de Junho as seguintes iniciativas, para as quais gostaríamos de poder contar com a sua 
presença: 

 
 

Dia 19, terça-feira, pelas 20h00m 
Ciclo de jantares-debate “Portugal: o presente tem futuro?” 
 
Numa iniciativa conjunta do Clube Português de Imprensa, do Centro Nacional de Cultura e do Grémio 
Literário, prossegue no próximo dia 19 de Junho o ciclo de jantares-debate, subordinado ao tema 
“Portugal: o presente tem futuro?”, sendo Vasco Graça Moura o orador convidado. Os jantares decorrem 
na Biblioteca do Grémio Literário. 
Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, poeta, ensaísta, ficcionista, dramaturgo, cronista e 
tradutor, Vasco Graça Moura tem-se distinguido através de uma diversidade de opções que o identificam 
como um dos nomes mais qualificados do nosso quotidiano das Letras. Polémico, mantém-se como um 
dos mais activos opositores ao Acordo Ortográfico, preservando, ainda, uma intensa intervenção politica 
através de colunas regulares na Imprensa. 
Presidente do CCB -  Centro Cultural de Belém, Vasco Graça Moura  aceitou, assim, participar neste 
ciclo de jantares-debate, um conjunto de reflexões, com periodicidade mensal, contando, à partida, com 
personalidades de relevo da Sociedade portuguesa, oriundas de diferentes sectores e com uma visão 
multidisciplinar sobre os problemas que se colocam , de momento, ao País,  numa fase em que se têm 
legitimado não poucas dúvidas sobre o nosso futuro colectivo. “Portugal: o presente tem  futuro?” é, 
assim, uma proposta  de reflexão e de debate aberto à participação dos associados das três instituições que 
se juntaram na organização do ciclo. 
Venha debater o futuro e jantar connosco. 
 
O preço do jantar é de 30,00€ por pessoa. 
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Dia 20, quarta-feira, pelas 18h30m 
Jantar italiano 
 
O Grémio Literário em colaboração com a ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA organiza um jantar com 
menu da cozinha italiana da região da Calábria. O menu será preparado pelo chefe Nicolino Forte do restaurante 
BELLA LISA Elevador (de Santa Justa) em Lisboa. Este jantar terá o apoio da Embaixada de Itália, de várias 
entidades da região da Calábria e da Camera di Commercio Italiana per il Portogallo. 
 
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa. 

 
Dia 29, sexta-feira, pelas 20h30m 
Jantar dos Santos Populares (Orquestra de Jazz ”Lisbon Swingers”) 
 
Estimulados pelo êxito dos anos anteriores, realizar-se-à no dia 29 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. 
 
Novos Clubes Correspondentes 
 
Completam-se agora as informações que, por escassez de espaço, não puderam figurar na anterior Circular. 
 
Real Gran Peña: Gran Vía, 2 – 28013, Madrid  
 
Um dos mais antigos clubes espanhóis (criado em 1869) foi  instalado em 1917 na actual sede, inaugurada pelo Rei 
Don Afonso XIII, elegante edifício de sete andares localizado no princípio da Gran Vía. Conta com cerca de dois 
mil sócios oriundos de “los círculos más altos de la sociedad, cultura y negócios de España”. Sob a presidência 
honorária de SM o Rei Don Juan Carlos, tendo como presidente o Marqués de Quintanar, este clube orgulha-se de 
uma biblioteca de sessenta mil volumes e muitos tipos de salas de convívio e jogos, restaurante e bares. Embora 
algumas zonas sejam reservados aos sócios masculinos, as senhoras, esposas e convidadas são muito bem acolhidas. 
Outros aspectos contemplados no acordo firmado encontram-se, como é de uso, documentados e para consulta na 
Secretaria. 
Devemos ao consócio Doutor Ignacio Vázquez Moliní a iniciativa que conduziu a este valioso intercâmbio, 
passando agora a dispor-se de três clubes correspondentes em Madrid. 
Telefone: 91 522 46 13   Endereço: monica.lorente@realgp.es 
 
Sulgrave Club: 1801, Massachusetts Avenue NW, Washington DC 20036  
 
Instalado em edifício classificado, Wadsworth House, outrora a grandiosa residência de Herbert e Martha 
Wadsworth. Constitui lembrança duradoura da “refined Washington society at the turn of the century”,  mansão 
adquirida para, em 1912, receber o requintado Sulgrave Club, afirmando propósitos de promover acções nos campos 
literário, musical, artístico e social, a continuar a “tradtion of fine dining, captivating programs and elegant 
entertaining” que outrora celebrizou  a bela morada.     
Dispõe de sete “charming rooms” com serviço. O acordo foi proposto ao Grémio pelo General Manager do Clube. 
Documentação interessante a consultar. 
Telefone: (202) 462-5800         Endereços: bstfrancis@sulgraveclub.org    e    www.sulgraveclub.org 
 
The Rainier Club: 820 Fourth Avenue, Seattle, Washinton 
 
Fica doravante disponível para os sócios do Grémio Literário o acesso a um novo e destacado clube na costa 
ocidental dos Estados Unidos, na mais importante cidade do Estado de Washington, Seattle, grande centro industrial 
e financeiro onde já existe reciprocidade com o Sunset Club- www.sunset-club.org . Fundado em 1888, o Rainier 
Club compreende amplas instalações e equipamentos destinados às actividades profissional e de lazer [social and 
business] dos seus membros, residentes e correspondentes. Disponíveis, também, quartos práticos e elegantes, com 
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serviço, bem como locais de cultura física e equipamento informático. O acordo foi proposto pela Administração do 
Clube, após visita a Lisboa do seu Vice-Presidente 
Telefone: (206) 296-6848     Endereços: frontdesk@therainierclub.com   e   www.therainierclub.com . 
É actualmente de 30 o número de clubes nos EUA de que os sócios do Grémio podem dispor.  
 
No acesso aos clubes correspondentes devem os sócios solicitar na Secretaria o cartão que os identifica junto 
desses clubes, válido (consoante os destinos) por tempo limitado ( um mês ou até um ano), sendo necessário 
que de antemão conheçam os termos específicos das condições que cada acordo determina.  

 
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. 
 
Venha desfrutar do simpático ambiente do jardim … e traga os seus convidados! 
 
Novas Admissões 
 
No mês de  Abril, verificaram-se as seguintes admissões: 
 
  Dra. Isabel Margarida Léger da Fonseca Andrade de Matos 
  Dra. Maria Isabel de Andrade e Silva Lowndes Marques 
  Susan Lowndes Marques Greco 

 
 

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. 

 
Com os melhores cumprimentos de estima e consideração. 
 
Cordialmente 
Pelo Grémio Literário 
 
 
 
José Macedo e Cunha 
Presidente 

 


