N/Ref.101/2010/JMC

Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai promover, durante o próximo mês
de Abril, as seguintes iniciativas, para as quais contamos com a sua indispensável presença:
Dia 13, terça-feira, pelas 21h30m
Exibição em antestreia do filme “Dorian Gray”
Exibição em antestreia do filme “Dorian Gray” amavelmente cedido pelo consócio Senhor José Manuel Castello Lopes.
ETERNAMENTE JOVEM. ETERNAMENTE AMALDIÇOADO
Quando Dorian Gray (Ben Barnes), um jovem ingénuo de uma admirável beleza, chega à Londres Vitoriana,
rapidamente é arrastado pelo carismático Henry Wotton (Colin Firth) para o turbilhão da alta sociedade local, onde se
inicia nos hedonísticos prazeres da cidade.
Pouco tempo depois, um amigo de Henry, o artista Basil Hallward (Ben Chaplin), decide pintar o retrato de Dorian a fim
de captar todo o poder da sua beleza. Quando a obra é finalmente desvendada, Dorian faz uma irreverente promessa: dar
tudo para se manter para sempre igual ao seu retrato – até mesmo a alma.
À medida que as suas aventuras libertinas continuam, Dorian repara que o seu retrato, então guardado no sótão, começa a
revelar uma imagem perturbadora, ao passo que a sua própria – e bela – cara se mantém inalterada pelo tempo e pelas
suas acções…
Realizador: Oliver Parker
Actores: Colin Firth, Ben Barnes, Rebecca Hall
Baseado no Romance de Oscar Wilde
Género: Thriller
Produtora: Ealing Studios
Dia 18, Domingo, pelas 19h00m
Sessão Comemorativa do 164º Aniversário do Grémio Literário
Na data do 164º aniversário da fundação do Grémio Literário, vai realizar-se uma sessão, na Biblioteca, em que usarão
da palavra os Presidentes do Conselho Director e do Conselho Literário e durante a qual será entregue o Prémio Grémio
Literário 2009.
O referido prémio é constituído por uma escultura da autoria de José de Guimarães, sócio honorário do Grémio Literário,
que generosamente a ofereceu para o efeito.
Seguir-se-á um recital com a pianista Jill Lawson, que interpretará peças de Frederic Chopin.
Finda a sessão será servido um jantar, ao preço de 35,00€ por pessoa.
Atendendo à solenidade do acto, solicita-se o uso de fato escuro, como trajo para os homens.
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Dia 30, sexta-feira, pelas 21h00
Jantar com animação musical
Continuam animados os jantares das últimas sextas-feiras de cada mês. A qualidade gastronómica, a excelente musica e
sobretudo o agradável convívio, têm contribuído para o sucesso destes serões. Venha, também, ao Grémio ouvir musica
de todos os tempos e, porque não, dar um pezinho de dança!
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa.
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!
Tempo de Chá
Aproveite as excelentes condições da Varanda e venha tomar chá ao Grémio Literário. O chá é servido, diariamente,
entre as 17h00 e as 19h00, em regime de self-service, ao preço de 8,00€, por pessoa.
Para facilitar o serviço, solicitamos que V. Exa. proceda à prévia marcação, sempre que possível.
Clubes Correspondentes
Na sequência do contacto estabelecido, temos o prazer de comunicar a assinatura de mais um acordo de reciprocidade
com o clube The Princeton Club – 15 West 43rd Street (Between 5th and 6th Avenues) New York, NY 10036.
www.princetonclub.com; memb@princetonclub.com; Telefone (212) 596 1240; Fax (212) 596 1351.
O novo Clube em Nova Iorque está situado em 15 West 43rd Street, edifício-sede desde 1963, após sedes sucessivas
desde 1899, quando foi oficialmente estabelecido, em resultado do crescente interesse de antigos alunos da Universidade
de Princeton. A localização é muito central e cómoda: no coração de Midtown Manhattan, a poucos minutos da Central
Terminal, de Times Square e Rockfeller Center, das lojas da 5ª Avenida e dos teatros.
Os nossos sócios ficam assim a dispor de seis clubes em New Iorque, quatro dos quais com acesso a alojamentos
próprios e elevado nível de comodidades. Os próprios edifícios são exemplos de boa arquitectura, com especial destaque
para a sede do University Club (1 West 45 rd Street, esquina para a 5ª Avenida), classificado como Architectural
Landmark.
Regalias dos sócios
Foi assinado um protocolo entre o Grémio Literário e a Clínica de Oftalmologia Médica e Cirúrgica, SA, do nosso
consócio Professor Dr. António Castanheira Dinis, segundo o qual os associados, seus familiares e colaboradores,
beneficiarão de uma redução de 15% no preço dos serviços:
Clínica de Oftalmologia Médica e Cirúrgica, SA
Rua Doutor Nicolau Bettencourt, 39 – 1050-078 Lisboa
Telefone: 21 3838560 Fax: 21 3838569
E-mail: alm.omc@alm.pt
Viagem à China e a Macau
O Grémio Literário, em colaboração com a Top Atlântico e com o Turismo de Macau, está a organizar uma viagem a
realizar entre os dias 9 e 21 de Setembro de 2010, com estadias em Hong Kong, Macau, Xangai e Pequim.
O preço da viagem e demais condições de inscrição, constam do programa em anexo.
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Novas Admissões
No mês de Fevereiro, verificou - se a admissão dos seguintes sócios:
Doutora Maria Cristina de Mira Ferreira Portugal
Dr. Wolfgang Goetz
D. Augusto Duarte de Andrade Albuquerque Bettencourt
de Athayde, (Conde de Albuquerque)
Dr. José Manuel Queirós
Comandante Joaquim Maria A. Oliveira Baptista
Dra. Maria Helena da Costa Pereira Dias Pais de Sousa

João Bento Figueiredo Carvalho Neto
Dr. José Ângelo Bartolomé Duarte
Dra. Lisete Sales Batista Ferrero dos Santos
Dr. Francisco de Sanches Osório Montanha Rebelo
Eng. Luis Francisco Menano de Figueiredo
Prof. Doutor Armando Rui Teixeira Santos
Eng. Tiago Maria Pereira Fernandes Thomaz

Restauração
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Abril, 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 Abril seja do seu agrado, com estima e consideração subscrevo-me,
Atenciosamente
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente
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