N/Ref.290/08/JMC
Após o habitual período de encerramento para férias, no mês de Agosto, o Grémio Literário reabriu no dia 3 do
corrente, conforme havia sido anunciado. Durante aquele período foram realizadas mais algumas obras de
conservação das instalações, tendo sido beneficiadas com novas pinturas algumas zonas sociais.
Atendendo a que muitos sócios ainda se encontravam de férias no decurso do mês de Setembro, não foram
programados eventos para esse mês, razão pela qual não foi enviada a respectiva circular.
Para o mês de Outubro, temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai realizar, as seguintes iniciativas,
para as quais contamos com a sua indispensável presença:
Dia 1, quarta-feira, pelas 21h30m
Exibição em antestreia, do filme ”Destruir Depois de Ler”
Exibição em antestreia, na Biblioteca, do filme “Destruir Depois de Ler” amavelmente cedido pelo Consócio
Senhor José Manuel Castello Lopes.
Um ex-agente da CIA (John Malkovich) decide escrever as suas memórias documentando segredos do governo,
após ter sido despedido.
A sua ex-mulher (Tilda Swinton) decide, durante as partilhas do divórcio, roubar-lhe o disco que contém o único
exemplar do manuscrito.
Por engano, esse disco cai nas mãos de dois empregados sem escrúpulos que trabalham num ginásio (Brad Pitt e
Frances McDormand) e que tencionam explorar ao máximo a sua descoberta, vendendo a informação de forma a
poder pagar uma cirurgia plástica.
A CIA envia um agente (George Clooney) para resolver o assunto custe o que custar.
REALIZADOR: Ethan Coen e Joel Coen
ACTORES: Brad Pitt, George Clooney, John Malkovich, Tilda Swinton, Frances McDormand, Richard Jenkins,
Lenny Venito
GÉNERO: Comédia
PRODUTORA: Focus
A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m, ao preço de 30,00€ por pessoa.
Dia 8, quarta-feira, pelas 18h30m
Ciclo de Debates “Tempos de Transição 1968-1974”
Integrada no Ciclo de Debates “Tempos de Transição”, o Grémio Literário organiza no próximo dia 8 de Outubro
pelas 18h30m, na Biblioteca, uma conferência subordinada ao tema “O Regime e a Ala Liberal” com o seguinte
painel de oradores: Dr. João Salgueiro, Dr. Elmano Alves, Dr. José Luís Nogueira de Brito, Dr. Mota Amaral e
Dr. Pinto Balsemão.
Será moderador o Dr. Emílio Rui Vilar.
Aproveitamos para informar que, integrada no mesmo ciclo, vai realizar-se no dia 5 de Novembro, na Biblioteca,
pelas 18h30m, uma outra conferência que abordará o tema “O fim do Império, os últimos dias do Ultramar” e em
que serão oradores os Doutores Abdool Karim Vakil, Walter Marques, José Soares Martins, Amaro Monteiro e o
General Abel Couto, sendo moderador o Dr. Rui Cartaxana.
Dia 31, sexta-feira, pelas 21h00m
Jantar com animação musical
Na última sexta-feira do mês, iremos retomar a organização dos jantares com animação musical.
Não falte para que a festa venha a ter o sucesso das anteriores.
O preço do jantar é de 38,00€.
Novos Sócios
No mês de Julho, verificaram - se as seguintes admissões:
Pedro Luis Neves Cardoso

Dra. Maria Matilde Pessoa Sousa Franco
Dr. José Maria de Vasconcelos Correia Neves
Dra. Margarida França Abreu Santos Pinto Bóia
Maria Regina Baltazar Frazão Sardinha
Dr. João Pedro Mendes Folhadela Lemos
Dr. Paulo Roberto Palm
Música ao vivo, às quintas-feiras
Depois da interrupção no período de férias, o Grémio Literário vai retomar, relativamente aos jantares das quintasfeiras, a música ao piano, na Varanda, entre as 20h00m e as 23h00m.
Venha aproveitar essa pausa romântica em fim de dia … e experimente o famoso bife à Grémio (flambé),
preparado pelo Chefe Gomes.
Restauração
Para que V. Exa. possa conhecer, previamente, as ementas do próximo mês, junto remetemos a listagem
correspondente.
Clubes Correspondentes
Informamos que, por motivos que nos são alheios, terminou o acordo de reciprocidade com o Bangalore Club, da
Índia.
Jantares
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone 21 3475666 ou do email info@gremioliterario.pt.
Com os melhores cumprimentos de estima e consideração, subscrevo-me,
Cordialmente,
Pelo Grémio Literário
José Macedo e Cunha
Presidente

