
 
N/Ref.182/09/JMC
  

 

Para o mês de Novembro, temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai 
realizar as seguintes iniciativas, para as quais contamos com a sua indispensável 
presença:

Dia 2, segunda-feira, pelas 21h30m
Lançamento de livro 

A Alêtheia Editores, através da nossa consócia Dra. Zita Seabra, vai promover, na 
Biblioteca, o lançamento do livro “Carlos Veiga – Biografia Política”, da autoria de 
Nuno Manalvo. A obra será apresentada pelo Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, 
com a presença do Dr. Carlos Veiga.

Dia 11, quarta-feira, pelas 20h30m
Jantar de São Martinho

O Grémio Literário organiza, à semelhança dos anos anteriores, o tradicional jantar da 
noite de São Martinho. O jantar será animado por fados, com a actuação dos jovens 
fadistas Cuca Roseta e António Costa Félix Morais, acompanhados à guitarra 
portuguesa e à viola.
Esperamos que, à semelhança dos anos anteriores o jantar venha a constituir um 
momento de agradável convívio.
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa

Dia 25, quarta-feira, pelas 19h00m
Comemoração do Nascimento de Eça de Queiroz

O Grémio Literário, na comemoração do 164º aniversário do nascimento do grande 
escritor Eça de Queiroz que foi ilustre sócio e frequentador desta casa, promove pelas 
19h00m na Biblioteca, a projecção do filme “Singularidades de uma Rapariga Loura”, 



realizado pelo cineasta e sócio honorário Manoel de Oliveira, numa co-produção luso-
franco-espanhola, que adapta um conto homónimo de Eça de Queiroz.

Incluído no folheto Brinde aos Senhores Assignantes do Diário de Notícias em 1873 e 
distribuído no início do ano seguinte, o conto “Singularidades de uma Rapariga 
Loura” constitui obra original na criação literária de Eça de Queirós, então com 28 
anos, “obra tão diferente de tudo quanto entre nós se conhecia que o seu aparecimento 
não pode ter deixado de causar viva estranheza: trata-se de uma das novelas mais 
originais da nossa língua, uma das mais belas obras da novelística universal”, segundo 
J.Gaspar Simões. 
Para quem já leu as Singularidades, por certo lhe são inesquecíveis e evocadoras as 
palavras iniciais do narrador: Começou por me dizer que o seu caso era simples— e 
que se chamava Macário…

Terminada a sessão, serão servidos os aperitivos, seguindo-se o jantar pelas 20h30m, 
com a seguinte ementa queiroziana que recria, em parte, o celebre jantar ocorrido na 
residência de Jacinto, em Paris, e que Eça de Queiroz tão divertidamente descreveu no 
seu livro “A Cidade e as Serras”.
 

Caldo de galinha, à moda de Tormes
Peixe famoso da Dalmácia

Sorbet de Limão perfumado com champanhe
Barão de Pauillac, com legumes estufados

Charlotte Russe
Vinhos: Duas Quintas (B) e Quinta do Couquinho (T)

Café/Digestivos

O preço do jantar é de 45,00€ por pessoa.
Solicita-se o uso de fato escuro

Dia 27, sexta-feira, pelas 21h00m
Jantar com animação musical

Como já vem sendo habitual, na última sexta-feira de cada mês, iremos realizar um 
jantar com animação musical.
Não falte!
O preço do jantar é de 40,00€.
      
Música ao vivo, às quintas-feiras

Lembramos que os jantares das quintas-feiras são animados com música ao piano, na 
Varanda, entre as 20h00m e as 23h00m.



Para além da carta habitual está igualmente disponível o bife à Grémio (flambé), 
preparado na mesa, pelo Chefe Gomes.

Festa na Noite de São Silvestre (31.12.2009)

O Grémio Literário vai organizar, pela quarta vez, a festa de fim do ano, destinada aos 
sócios, familiares e convidados.

A partir das 21 horas, terá início o serviço de aperitivos, seguindo-se um requintado 
jantar. Mais tarde, pela noite dentro, haverá ceia (buffet) e na despedida o 
reconfortante chocolate. A animação durante toda a noite, fica a cargo de um grupo 
musical de reconhecida qualidade.

O preço por pessoa é de 140,00€, sendo desejável para os homens o uso de “smoking” 
ou o fato escuro.
Para V. Exa. se inscrever bastará preencher o boletim disponível na Secretaria, até ao 
final do mês de Novembro. Considerando que a lotação máxima é de 120 pessoas, 
solicita-se aos interessados que tratem, com a brevidade possível, da respectiva 
inscrição.

Novos Sócios

No mês de Setembro, verificaram - se as seguintes admissões:

  Dra. Ana Isabel Duarte Melo
Dra. Ana Cristina Pesqueira de Carvalho de Brye
Doutora Emmanuelle Louise Benjamine Martins
Dr. Francisco Fonseca da Silva
Dr. Paulo Guilherme de Azevedo Paraíso Noguês

Restauração

Para que V. Exa. possa conhecer, previamente, as ementas do próximo mês, junto 
remetemos a listagem correspondente.

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, subscrevo-me,

Cordialmente,
Pelo Grémio Literário
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José Macedo e Cunha
Presidente 


