Aproveito esta oportunidade para desejar a todos os associados e seus familiares, em meu
nome pessoal e em representação do Grémio Literário, um excelente ano de 2009.
Actualização de quotas
Na reunião do Conselho Director de 17 de Dezembro de 2008, foi deliberado, em
conformidade com o disposto no artigo 22º dos Estatutos, proceder à actualização da
quotização para o ano de 2009.
O valor dessa actualização acompanha a evolução do nível geral de preços, sendo uma
medida indispensável para garantir uma gestão equilibrada do Grémio Literário.
Assim, o valor a liquidar por V. Exa. até ao dia 15 de Janeiro de 2009, deve enquadrarse numa das seguintes modalidades:
Trimestral
Semestral
Anual

99,00 € (s/bónus)
194,00 € (c/bónus de 8,00 € incluído)
375,00 € (c/bónus de 21,00 € incluído)

O pagamento pode ser efectuado por cheque ou por transferência bancária, devendo neste
último caso ser utilizado o NIB 0033 0000 0000 4504487 05 Millennium BCP. Esta
operação deverá ser identificada com o nome ou número de sócio.
Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai
promover, durante o próximo mês de Janeiro, as seguintes iniciativas, para as quais contamos
com a sua indispensável presença:
Dia 6, terça-feira, pelas 20h30m
Jantar de Reis
À semelhança dos anos anteriores, vamos promover no Dia de Reis um jantar, com uma
ementa tradicional o qual, estamos certos, vai proporcionar um agradável convívio aos
participantes.
Aperitivos
Ovos c/ farinheira
Lombo de vaca recheado
Ananás gratinado
Café
Bolo Rei
Vinhos: Quinta do Couquinho
O preço do jantar é de 35,00€ por pessoa
Dia 8, quinta-feira, pelas 21h30m
Homenagem ao cineasta Manoel de Oliveira
O Grémio Literário homenageia o seu sócio honorário, o cineasta Manoel de Oliveira, com
um jantar às 20h30m, seguido de uma sessão em que serão exibidos os filmes “Douro, Faina
Fluvial” e “A Vida e a Morte”, comentados pelo Dr. João Bénard da Costa, Presidente da
Cinemateca Portuguesa que colabora com a cedência das películas.
À admiração que todo o mundo cinematográfico presta a Manoel de Oliveira, por ocasião do
seu Centenário, associa-se o Grémio Literário e os seus sócios, numa reunião que será
certamente memorável.

O preço do jantar é de 35,00€ por pessoa.
Dia 23, sexta-feira, pelas 19h00
Lançamento do livro “Lisboas”
O Grémio Literário, promove, na Biblioteca, o lançamento do livro “Lisboas” da autoria de
Jaime-Axel Ruíz Baudrilhaye e do nosso consócio Dr. Ignacio Vázquez Moliní. O Professor
Doutor Diogo Leite de Campos, nosso consócio, fará a apresentação do livro.
Jaime-Axel Ruíz viveu em Lisboa durante sete anos, em duas ocasiões, primeiro como
Conselheiro de Imprensa da Embaixada de Espanha e depois como Director do Turismo
Espanhol. Ignacio Vázquez Molíni, sócio do Grémio Literário, é funcionário internacional
faz nove anos que está destacado em Lisboa.
O livro publicado sob o heterónimo Rui Vaz da Cunha é um canto às diversas Lisboas que
convivem e que são resultado duma história muito rica, não sempre bem conhecida na
vizinha e, por vezes, afastada Espanha.
No final será servido um “Porto de Honra”.
Dia 30, sexta-feira, pelas 21h00
Jantar com animação musical
Continuando o objectivo de proporcionar aos associados noites de agradável convívio, o
Grémio Literário vai realizar o habitual jantar animado com musicas de todos os tempos e
para todos os gostos e idades, onde pode, descontraidamente, aliviar o seu stress, com um
passo de dança!
O preço do jantar é de 38,00€ 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!
Novas Admissões
Dr. Fernando da Costa Lima
Dr. José de Sousa Cunhal Melero Sendim
Dr. Miguel Nuno Monteiro Rebocho de Oliveira
Restauração
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Janeiro, junto remetemos a
correspondente listagem.
Jantares
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone
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Na expectativa de que programa do mês de Janeiro seja do seu agrado, com estima e
consideração subscrevo-me,
Atenciosamente
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente

