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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 Abril, as seguintes iniciativas, para as quais gostaríamos de poder contar com a sua presença:
Curso Livre de História da Medicina
O Grémio Literário em colaboração com o Centro Nacional de Cultura, está a promover um Curso Livre de
História da Medicina, a realizar em doze sessões, coordenado pelo consócio Dr. António Aires Gonçalves e
que teve inicio no passado mês de Janeiro. As sessões previstas para o mês de Abril, são as seguintes:
Dia 5, terça-feira, pelas 18h00 – “Luta contra o cancro em Portugal”, pelo Prof. Dr. António Gentil Martins,
ex – presidente da Ordem dos Médicos e da Associação Médica Mundial, cirurgião oncológico, plástico e
pediátrico.
Dia 11, segunda-feira, pelas 18h00 – “A transplantação de órgãos – uma história fascinante”, pelo Dr.
Eduardo Barroso, professor convidado de cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova
de Lisboa, director do departamento de cirurgia do hospital Curry Cabral e director do centro hepato-bilio
pancreático e transplantação do hospital Curry Cabral.
Dia 11, segunda-feira, pelas 21h30m
Exibição em antestreia do filme “RIO”
Exibição em antestreia, na Biblioteca, do filme “RIO ” gentilmente cedido por Castello Lopes Multimédia.
Trata-se de um filme de animação da autoria dos criadores da “Idade do Gelo”.
BLU é uma arara domesticada que nunca aprendeu a voar e que tem uma vida confortável com a sua dona e
melhor amiga Linda, na pequena cidade de Moose Lake, no Minnesota. BLU e Linda pensam que ele é o
último da sua espécie mas quando descobrem outra arara que vive no Rio de Janeiro, fazem-se ao caminho
dessa terra longínqua e exótica a fim de encontrar Jewel, a sua equivalente feminina. Não muito tempo depois
de terem chegado, BLU e Jewel são raptados por um grupo de traficantes de aves exóticas. Com a ajuda da
desenvencilhada Jewel e um grupo de pássaros de cidade, espertos e cheios de lábia, BLU consegue escapar.
Agora, com a sua nova amiga ao seu lado, BLU terá de arranjar coragem para aprender a voar, contrariando
assim os raptores que os perseguem e conseguir regressar a Linda, a melhor amiga que um pássaro pode ter.
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Realização: Carlos Saldanha
Actores: Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Jamie Foxx, Rodrigo Santoro e Will i Am
Género: Animação
Produtora: 20th Century Fox
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, ao preço de 30,00€ por pessoa, pelas 20h30m.
Dia 12, terça-feira, pelas 18h30m
Conferência “11 de Setembro: Um mundo diferente?”
O Grémio Literário em colaboração com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e a
Embaixada dos Estados Unidos da América, vai promover um ciclo de conferências subordinadas ao tema
“11 de Setembro”. A primeira conferência realiza-se no próximo dia 12 de Abril, pelas 18h30m, com a
participação de:
Allan J. Katz (Embaixador dos EUA em Portugal)
Jaime Gama (Presidente da Assembleia da República)
Presidente de mesa: Mário Mesquita
Moderação: Sara Pina
Dia 18, segunda-feira, pelas 19h00m
Sessão Comemorativa do 165º Aniversário do Grémio Literário
Na data do 165º 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 2010.
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 Luísa Tender, que interpretará peças de 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.
Dia 29, 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
O Grémio Literário continua a oferecer nos jantares das quintas-feiras música ao piano, na Varanda, entre as
20h00 e 23h00, excepto no dia 21 (quinta-feira Santa) e no dia 28, por ser véspera do jantar com animação
musical.
Junte-se a nós e desfrute desses momentos!
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.
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Novas Admissões
No mês de Fevereiro, verificaram-se as seguintes admissões:
Conselheiro da Embaixada do Canadá, Bruce Gillies
Dr. Gonçalo de Melo Portugal Saluce de Sampaio
Profª. Doutora Joana Maria Vallêra de Macedo Pinto e Vasconcelos
Maria Madalena Lourenço Sêrro de Brito Caiado
Dr. José António Fialho da Silva e Sousa
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 subscrevome,
Atenciosamente
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente
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