
 1 

N/Ref.80/09/JMC 
 
Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai realizar, durante o 
próximo mês de Maio, as seguintes iniciativas, para as quais contamos com a sua indispensável 
presença: 
 
Dia 5, terça-feira, pelas 18h30m 
Lançamento do livro “Uma História de Violência Politica” da autoria da Professora Doutora 
Maria de Fátima Bonifácio. 
 
O nosso consócio Dr. Pedro Avillez, através da editora Tribuna da História, vai promover na Biblioteca, 
o lançamento do livro “Uma História de Violência Politica” da autoria da Professora Doutora Maria de 
Fátima Bonifácio, que será apresentado pela Dra. Filomena Mónica 
O livro retrata a vida política que se viveu em Portugal no período de 1834 a 1851, com constantes 
revoluções, pronunciamentos, golpes e motins, até à mudança histórica que tornou possível a 
Regeneração. 
Na ocasião será servido um Setúbal de Honra. 
 
Dia 6, quarta-feira, pelas 18h00m 
Lançamento do livro “Perder-me para me encontrar …”, da autoria de Monica Mirpuri 
 
O Grémio Literário, em colaboração com a consócia Dra. Marianela Corte-Real Mirpuri, vai promover 
na Biblioteca, o lançamento do livro “ Perder-me para me encontrar …” da autoria de Monica Mirpuri, 
editado pela Humanity’s Friends Books. 
 
Dia 12, terça-feira, pelas 21h45m 
Apresentação do livro “ALMADA DIXIT” da autoria do consócio Prof. Doutor João Furtado 
Coelho. 
 
O Grémio Literário, em colaboração com o consócio Prof. Doutor João Furtado Coelho, vai promover 
na Biblioteca, a apresentação do livro “ALMADA DIXIT”, de sua autoria, prefaciado pelo Prof. Doutor 
José-Augusto França. 
O referido livro constitui uma antologia de citações de Almada Negreiros, incluindo alguns factos 
importantes da sua vida, bem como da vida cultural e politica nacional. 
A obra vai ser apresentada pelo Prof. Doutor José-Augusto França. 
 
A sessão será precedida de jantar, pelas 20h30m, ao preço de 30€, por pessoa. 
 
Dia 19, terça-feira, pelas 19h00m 
Inauguração da exposição de pintura da consócia Sylvia Purwin Falcão Trigoso 
 
Exposição de pintura sob o tema “Terra do Condestável”, da consócia Sylvia Purwin Falcão Trigoso, na 
qual serão, igualmente, expostos os livros que já foram publicados, sobre a figura do Condestável, 
recentemente canonizado. 
A exposição está patente até ao dia 29 de Maio, podendo ser visitada todos os dias úteis, das 12h às 22 
horas. 
 
Dia 29, sexta-feira, pelas 21h00m 
Jantar com animação musical 
 
Os jantares das últimas sextas-feiras de cada mês, continuam animados, com músicas de todos os 
tempos e para todos os gostos e idades, proporcionando um ambiente de agradável convívio. 
Venha, por isso ao Grémio, participar neste divertido serão e, porque não, dar um pezinho de dança! 
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa. 
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Busto de RODRIGO DA FONSECA oferecido ao Grémio Literário, pelos seus descendentes 
 
Por generosa iniciativa do consócio Dr. Rodrigo Castelo Branco da Costa e Silva e de sua irmã D. 
Maria Margarida Teixeira Santos, foi oferecido ao Grémio Literário, um expressivo busto de bronze 
representando Rodrigo da Fonseca Magalhães (1787-1858), personalidade marcante do liberalismo, 
fundador do Grémio e autor dos seus estatutos. Esta importante peça é da autoria de Vítor Bastos. 
 
Jardim 
 
A partir do dia 4 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. 
Convidamo-lo, portanto, a usufruir deste agradável espaço. 
 
Regalias dos Sócios 
 
A consócia D. Maria de Jesus Guerreiro Bispo, oferece aos sócios do Grémio Literário o desconto de 
20% sobre os preços de tabela, para os seguintes estabelecimentos hoteleiros do grupo Algarveresorts. 
 
Cabanas Park Resort Maria de Jesus Guerreiro Bispo 
email: cabanaspark@algarveresorts.net 
Hotel Pedra dos Bicos / Quinta Pedra dos Bicos 
email: hotelpedradosbicos@algarveresorts.net 
Clube Maria Luisa 
email: clubemarialuisa@algarveresorts.net 
 
A informação sobre estas unidades hoteleiras, pode ser consultada no site www.algarveresorts.net 
 
 
 
 
 
 
 
Música ao vivo, às quintas-feiras 
 
Voltamos a lembrar que os jantares das quintas-feiras são animados com música ao piano na Varanda, 
entre as 20h00 e as 23h00. 
A qualidade do pianista, a excelência da nossa restauração e ambiente do Grémio são susceptíveis de 
lhe oferecer momentos verdadeiramente agradáveis. 
Esperamos por si! 
 
THE NAVAL CLUB, Londres 
Preços especiais em Agosto 
 
Este clube londrino concede aos sócios do Grémio Literário, seu correspondente, condições 
particularmente atraentes durante o mês de Agosto: descontos entre 20 e 30% em despesas de 
alojamento, fins-de-semana, bar e restaurante. A tarifa de week-end (bed+breakfast) é de £42 por 
pessoa, valor efectivamente muito interessante considerando as elegantes instalações e localização do 
clube, na zona de Mayfair- West End de Londres.  
Contactos: Tel +44 207 493 7672; Fax +44 207 629 7995; reservations@navalclub.co.uk; 
www.navalclub.co.uk 
Na Secretaria obtém-se o cartão/credencial indispensável para a apresentação do sócio em qualquer 
clube correspondente, lembrando-se que em Londres existem ainda mais oito clubes ligados ao GL por 
acordos de reciprocidade. 
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Novas Admissões 
 
No mês de Março verificou - se a admissão dos seguintes sócios: 
 
   Dr. Rui José Gonçalves Clemente Lele 
   Dr. Carlos Alberto Torres de Carvalho 

Dr. José Augusto Pereira Fernandes 
 

Restauração 
Para o habilitar a conhecer as ementas do mês de Maio, 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 Maio seja do seu agrado, com estima e consideração 
subscrevo-me, 
 
Atenciosamente 
Pelo Grémio Literário 
 
 
 
José Macedo e Cunha 
Presidente 
 


