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Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai
realizar, durante o próximo mês de Maio, as seguintes iniciativas, para as quais contamos
com a sua indispensável presença:
Dia 5, segunda-feira, pelas 21h30m
Exibição, em antestreia, do filme “Loucuras em Las Vegas”
Exibição em antestreia, na Biblioteca, do filme “Loucuras em Las Vegas” amavelmente
cedido pelo Consócio Senhor José Manuel Castello Lopes.
Dois estranhos acordam na mesma cama e descobrem que casaram na noite anterior
após uma festa louca na Cidade do Pecado… e que um deles ganhou um enorme
jackpot depois de ter usado a moeda do outro.
Não querendo manter-se juntos os recém-casados planeiam estratégias cada vez mais
elaboradas para se enganarem um ao outro e conseguirem pôr as mãos no dinheiro –
apenas para descobrirem que estão a apaixonar-se um pelo outro no meio de todas as
“punhaladas pelas costas”.
REALIZADOR: Tom Vaughan
ACTORES: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Lake Bell, Krysten
Ritter, Zach Galifianakis, Michelle Krusiec
GÉNERO: Comédia
PRODUTORA: 20th Century Fox
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m.

Dia 6, terça-feira, pelas 21h30m
Comemoração do Centenário da morte de D. João da Câmara
Sessão comemorativa do centenário da morte de D. João da Câmara, a realizar na
Biblioteca, sendo conferencista o historiador de teatro Luís Francisco Rebelo. No decurso
da sessão serão lidas cenas das peças mais significativas da obra de D. João da Câmara,
pelos actores Cármen Dolores, Rui Mendes e Rogério Vieira.
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h15m.
Dia 7, quarta-feira, pelas 18h30m
Apresentação do livro “Madalena – História e Mito”
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A nossa consócia Profª. Doutora Helena Maria Barbas docente da Universidade Nova de
Lisboa e crítica literária do Expresso, promove na Biblioteca, a apresentação do livro “
Madalena – História e Mito”, de sua autoria, da Editora Ésquilo.
A apresentação está a cargo da escritora Rita Ferro e do Professor António de Macedo.
No final da sessão será servido um Porto de Honra.
Dia 14, quarta-feira, pelas 21h30m
Homenagem ao Consócio Dr. José Manuel Serra Formigal
Integrado no ciclo de musica, o Grémio Literário vai homenagear o consócio Dr. José
Manuel Serra Formigal, que foi Director do Teatro Nacional de S. Carlos.
A apresentação do homenageado está a cargo de Joel Costa, que se afirmou como cantor
lírico e mais recentemente como autor de programas radiofónicos na RDP - Antena 2, e
ainda como comediógrafo e romancista.
A exposição será documentada com som e imagens dos arquivos de João Pereira Bastos.
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h15 m.
Dia 27, terça-feira, pelas 18h00m
Lançamento do livro “Maomé, o Islão e o Extremismo Islamita”
O nosso consócio Eng. Francisco Corrêa Guedes vai promover, na Biblioteca, o
lançamento do livro de sua autoria “Maomé, o Islão e o Extremismo Islamita”. O livro é
prefaciado por Manuel de Lucena, ficando a apresentação a cargo do Dr. Guilherme d’
Oliveira Martins.
Dia 30, sexta-feira, pelas 21h00m
Jantar com animação musical
Depois de uma interrupção na última sexta-feira do mês de Abril, vai realizar-se o
habitual jantar com animação musical.

Para o próximo mês de Junho, anunciamos desde já:
Dia 5, quinta-feira, às 18h30m
Lançamento do livro de poesia “Ciclo de Criação Imperfeita”
A nossa consócia Maria Carlota Machado Mendes, vai promover o lançamento do livro
de poesia “Ciclo de Criação Imperfeita”, da autoria de Seomara da Veiga Ferreira,
Editora Labirinto.
A apresentação do livro será feita pela poetisa Maria Teresa Horta sendo, no decurso da
sessão, lidos poemas por Isabel Wolmar.
Relatório e Contas de 2007
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Com o objectivo de corrigir alguns erros e omissões nos textos do Relatório e Contas de
2007, aprovado na Assembleia Geral de 14 de Abril p.p., junto remetemos a respectiva
errata.
Regalias dos Sócios
Visando alcançar novas regalias para os sócios, informamos que foi recentemente
assinado um acordo com o Reid’s Palace, do Funchal, que prevê as seguintes condições:
- Tarifas diárias preferenciais até 24 Dezembro 2008: Quarto Classic 210,00€ e
Quarto Superior 260,00€;
- Os preços incluem o acesso a todas as piscinas do hotel e também o transporte
gratuito no “shuttle bus” do hotel para o centro do Funchal e vice-versa;
- As tarifas são revistas anualmente.
As reservas devem ser efectuadas directamente com o hotel por telefone ou e-mail e
deverão mencionar a indicação “Grémio Literário”
Tel. + 351291717030
Fax: + 351291717033
E-mail: reservations@reidspalace.com
Clubes Correspondentes
O Cercle de L’Union Interalliée, pede-nos para informar que está disponível um serviço
de reserva de alojamento nos hotéis próximos do clube com quem tem acordos com
tarifas preferenciais.
Assim, os sócios que queiram aproveitar este serviço, devem dirigir-se a Mr. Daniel
Beaucourt (Responsable de l’Accueil) ou a um dos seus colegas.
Fax: 0142657034
E-mail: dbeaucourt@cercle-interallie.fr

Jardim
A partir do dia 15 de Maio, e durante os meses de Verão, passaremos a servir no jardim, às quintasfeiras, almoços com um menu composto por caldo verde, sardinhas assadas, febras, arroz doce,
vinho e sangria, pelo preço de 22 € por pessoa.
Convidamo-lo, portanto, a usufruir deste agradável espaço.

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 29 de Maio.
Venha aproveitar essa pausa romântica em fim de dia… e experimente o famoso bife à
Grémio (flambé), preparado pelo Chefe Gomes.

3

Restauração
Para o habilitar a conhecer as ementas do mês de Maio, junto remetemos a
correspondente listagem.
Jantares
O preço dos jantares que precedem as iniciativas atrás referidas, é de 30,00€, 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.
Na expectativa de que programa do mês de Maio seja do seu agrado, com estima e
consideração subscrevo-me,
Atenciosamente
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente
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