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Como vem sendo habitual, o Grémio Literário vai encerrar, para férias do pessoal no mês de Agosto, aproveitando-se a
oportunidade para se executarem mais algumas obras nas instalações.
O encerramento terá inicio a 1 de Agosto, sexta-feira e a reabertura será no dia 3 de Setembro, estando no entanto os serviços
de secretaria a funcionar a partir de 1 de Setembro, inclusive.
Tendo em consideração pela experiência de anos anteriores que durante o mês de Julho, muitos sócios já se encontram em gozo
de férias, a programação de iniciativas para este mês foi limitada.
A música ao vivo, que se realiza habitualmente às quintas-feiras será interrompida a partir do início do mês de Julho,
recomeçando na 2ª quinzena de Setembro. O jantar com animação musical das últimas sextas-feiras do mês, também não se vai
realizar no mês de Julho.
Dia 9, quarta-feira, pelas 18h30m
Lançamento do livro “Manual de Instruções para Homens de Sucesso”
Lançamento do livro “Manual de Instruções para Homens de Sucesso” da autoria de Paula Bobone, mulher do nosso consócio
Arq. Vasco Bobone, editado pela Alêtheia Editores.
A apresentação da obra fica a cargo de Tereza Arriaga e Frederico d’Orey.
Dia 15, terça-feira, pelas 21h30m
Exibição em antestreia, do filme ”Vigilância”
Exibição em antestreia, na Biblioteca, do filme “Vigilância” amavelmente cedido pelo Consócio Senhor José Manuel Castello
Lopes.
Dois agentes especiais do FBI, Anderson (Julia Ormond) e Hallaway (Bill Pullman), são enviados para Santa Fé, onde
assassínios arrepiantes no deserto estão a colocar a polícia local em tumulto.
Durante a investigação, são inquiridas três testemunhas visivelmente abaladas, especialmente Stephanie (Ryan Simpkins), uma
criança de oito anos, cuja família está entre as vítimas.
No entanto, quando cada testemunha relata a sua versão da história, torna-se evidente que elas são diferentes e que todos sabem
mais do que contam…
Realizador: Jennifer Lynch
Actores: Julia Ormond, Bill Pullman, Pell James, Ryan Simpkins, French Stewart, Kent Harper
Género: Thriller
Produtora: Magnólia
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m.
Passeio cultural “Os Templários em Portugal”
O Grémio Literário em colaboração com a Moments in Portugal, de que é Director o nosso Consócio Dr. Rui Nobre, está a
organizar um passeio cultural, para o fim de semana de 11 e 12 de Outubro de 2008, sob o tema “Os Templários em Portugal”.
Os passeios culturais promovidos pelo Grémio Literário, têm constituído um verdadeiro êxito, estando a organização confiante
que tal sucederá, também, desta vez.
As inscrições estão desde já, abertas junto dos serviços da Moments in Portugal. Os detalhes sobre este passeio, encontram-se
no documento que junto anexamos.
Regalias de Sócios
Na sequência das diligências efectuadas no sentido de proporcionar aos sócios novas regalias, informamos que a Guimarães
Editores, tendo em conta o prestígio e tradições culturais da nossa Instituição, oferece um desconto especial e permanente de
20% sobre qualquer livro adquirido na livraria daqueles Editores, situada na Rua da Misericórdia, nº 68.
A Guimarães Editores desde 1899 que se dedica a divulgar textos de referência nas áreas de filosofia, do ensaio, da história e
dos grandes clássicos portugueses e estrangeiros.
Novas Admissões

Nas circulares mensais vai passar a constar, futuramente, a informação sobre as novas admissões, que julgamos ser do interesse
de todos os sócios.
Assim, relativamente ao mês de Maio, informamos que se verificaram as seguintes admissões:
Arqº. Gustavo Nuno Areosa de Carvalho Antunes
Dr. António Pedro Gomes Paula Neto Alves
Engº. Luis Carlos Correia Malheiro da Silva
Restauração
Afim de o/a habilitar a conhecer, previamente, as ementas do próximo mês, junto remetemos a listagem correspondente.
Facturas de baixo valor do Restaurante e Bar
Por deliberação do Conselho Director, as facturas emitidas pelo restaurante e bar, até ao montante de 10,00€, terão de ser pagas,
no momento do consumo, a fim de melhorar a eficácia dos serviços de cobrança da Secretaria.
Almoços no Jardim
Sugerimos-lhe que venha desfrutar do ambiente privilegiado do jardim e de um menu tipicamente português às quintas-feiras,
que inclui sardinhas assadas e febras. Este serviço funcionará durante todo o mês de Julho e 1ª quinzena de Setembro, se a
meteorologia o permitir.
Clubes correspondentes
Na sequência dos contactos estabelecidos, temos o prazer de comunicar a assinatura de mais os seguintes acordos de
reciprocidade:
Espanha – Circulo del Liceo, La Rambla, 65 – 08002 Barcelona
Reino Unido – The Cardiff and County Club, Westgate Street, Cardiff CF10 1DA
Jantares
O preço do jantar é de 30€ por pessoa.
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone
21 3475666 ou do e-mail info@gremioliterario.pt.
Formulando votos de boas férias, com os melhores cumprimentos de estima e consideração, subscrevo-me,
Cordialmente,
Pelo Grémio Literário
José Macedo e Cunha
Presidente

