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N/Ref.63/08/JMC 
 

 
 
Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai realizar, durante o 
próximo mês de Março, as seguintes iniciativas, para as quais contamos com a sua indispensável 
presença: 

 
Dia 11, terça-feira, pelas 21h30m 
Exibição em antestreia, do filme “Horton e o Mundo dos Quem” 
 
Exibição em antestreia, na Biblioteca, do filme “Horton e o Mundo dos Quem” amavelmente 
cedido pelo Consócio Senhor José Manuel Castello Lopes. 
 
O adorado clássico do Dr. Seuss vem para o grande ecrã num novo filme de animação da 20th Century 
Fox Animation, os criadores dos filmes “Idade do Gelo”. 
Um elefante com muita imaginação chamado Horton ouve um sumido pedido de ajuda vindo de um 
grãozinho de pó que flutua pelo ar. Horton suspeita que pode haver vida naquele pedacinho de pó e apesar 
da sua comunidade achar que ele perdeu o juízo, ele está determinado a salvar a pequena partícula. 
Afinal o grãozinho é na verdade um planeta minúsculo, onde há uma cidade chamada "Quem Vila" 
habitada por seres de tamanho microscópico conhecidos por os "Quem". 
Os "Quem" pedem a Horton (cujos habitantes o elefante não consegue ver, embora os consiga ouvir 
bastante bem, por causa da sua audição extraordinária) que os proteja do mal, ao qual Horton alegremente 
acede. Ao fazer isso ele é ridicularizado e maltratado pelos outros animais da selva, por acreditar em algo 
que eles não conseguem ver nem ouvir. 
Horton conta aos "Quem" que eles necessitam fazer-se ouvir aos outros animais. Para isso os "Quem" tem 
que garantir que cada um dos minúsculos membros da sua sociedade faz a sua parte para que isso 
aconteça. 

 
REALIZADOR: Jimmy Hayward & Steve Martino 
ACTORES (vozes): Jim Carrey, Steve Carell, Seth Rogen, Will Arnett 
GÉNERO: Aventura/Animação 
PRODUTORA: 20Th Century Fox 
 
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m. 
 
Dia 13, quinta-feira, pelas 19h00m 
Lançamento do livro “O Segredo da Trapezista” 
 
A nossa consócia S.E. a Embaixadora do Peru, Luzmila Zanabria, em colaboração com o Grémio 
Literário, promove a apresentação e lançamento do livro “O Segredo da Trapezista”, editado pela 
Editorial Teorema da autoria de Óscar Málaga Gallegos. O escritor foi Professor da Universidade de 
Estudos Estrangeiros e da Universidade de Economia e Comércio Internacional de Beijing, China, tendo 
ganho diversos prémios literários, entre os quais se destacam o Prémio Nacional de Poesia em 1971 
(Peru) e o Prémio Juan Rulfo de Poesia (França). 
 
Dia 28, sexta-feira, pelas 21h00m 
Jantar com animação musical 
 
Tem decorrido, com assinalável êxito, os jantares com animação musical das últimas sextas-feiras do 
mês. A qualidade da ementa, e a excelente musica, têm proporcionado momentos de agradável convívio. 
Venha, pois, participar, num ambiente de festa bem divertida e … se for a primeira vez, verá que não se 
arrepende! 
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Para o próximo mês de Abril, anunciamos, desde já: 
 
Dia 3, quinta-feira, pelas 19h00 
Inauguração de exposição de pintura 
 
Exposição de pintura com apresentação de trabalhos da autoria do pintor Juan Cruz-Plaza, promovida 
pelo nosso consócio Dr. Ignacio Vásquez Moliní. 
A inauguração terá lugar às 19h00m e será servido um beberete aos presentes. 
A exposição estará patente, nas nossas instalações, até ao final do mês de Abril, podendo ser visitada, nos 
dias úteis, das 12h00 às 15h00 e das 18h00 às 22h00. 

 
Limitações ao consumo de tabaco 
 
Informamos que o Grémio Literário vai preparar um espaço para fumadores, adequadamente dotado de 
condições de ventilação e extracção de fumos, de acordo com as exigências da Lei nº 37/2007, que regula 
a matéria. 
O espaço que melhores condições do ponto de vista físico e funcional reúne para o efeito é a designada 
Sala Verde. 
Nestes termos, logo que as obras de adaptação daquele espaço estejam concluídas, o que se espera para 
muito breve, a referida sala passará a ficar assinalada com o dístico azul apropriado, continuando todos os 
outros locais interditos ao consumo do tabaco, à excepção, naturalmente do jardim. 
 
Restauração 
 
Para o habilitar a conhecer as ementas do mês de Março, junto remetemos a correspondente listagem. 
Lembramos que estamos em plena época da “lampreia” e que começou igualmente a época do sável. 
 
Sessão Comemorativa do 162º Aniversário do Grémio Literário 
 
No próximo dia 18 de Abril, data do 162º 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, durante a qual será entregue o Prémio Grémio Literário constituído por uma escultura/múltiplo 
da autoria de José de Guimarães, sócio honorário do Grémio Literário, que generosamente a ofereceu para 
o efeito. 
Seguir-se-á um recital musical findo o qual será servido o jantar. 
Na próxima circular será divulgado o programa com mais detalhes. 
 

 
Passeio Literário – Aquilino Ribeiro 
 
Relativamente ao passeio literário a realizar de 23 a 25 de Maio, informamos que as inscrições ainda estão 
abertas até ao final do mês de Março. 
 
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. 
Venha aproveitar essa pausa romântica em fim de dia… e experimente o famoso bife à Grémio (flambé), 
preparado pelo Chefe Gomes. 
 
Clubes Correspondentes 
 
Na sequência dos contactos estabelecidos, temos o prazer de comunicar a assinatura de mais o seguinte 
acordo de reciprocidade: 
Tailândia – The British Club, 189 Suriwongse Road, Bangkok 10500 – Bangkok 
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Jantares 
 
O preço do jantar por pessoa é de 30€ no dia 11 e de 35,00€ no dia 28. 
 
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 Março seja do seu agrado, com estima e consideração 
subscrevo-me, 
 
Atenciosamente 
Pelo Grémio Literário 
 
 
 
José Macedo e Cunha 
Presidente 
 


