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Após o habitual período de encerramento para férias, no mês de Agosto, retomámos a nossa
actividade normal, estando já todos os serviços a funcionar.
Assim, temos o prazer de informar que o Grémio Literário, no corrente mês de Setembro, vai
realizar a seguinte iniciativa:
Dia 22, terça-feira, pelas 21h30m
Exibição em antestreia, do filme “Chéri”
Exibição em antestreia do filme “Chéri” amavelmente cedido pelo Consócio Senhor José
Manuel Castello Lopes.
“Chéri” é o novo filme da mesma equipa de “Ligações Perigosas”(Dangerous Liaisons),
vencedora de um Prémio da Academia ®.
Situado no luxuoso mundo de Paris, antes da I Guerra Mundial, conta a história de um caso
amoroso entre uma bela cortesã, Léa (Michelle Pfeiffer), e Chéri (Rupert Friend), o filho da
sua colega e rival, Madame Peloux (Kathy Bates).
Léa ensina ao mimado e inexperiente rapaz os caminhos do amor, mas ao fim de seis anos
Madame Peloux resolve combinar secretamente o casamento entre o seu filho e Edmée
(Felicity Jones), filha de outra rica cortesã.
A separação entre Léa e Chéri parece inevitável… Eles nunca pensaram quão profundas eram
as raízes da sua vida de conforto e prazer e começam a perceber, talvez demasiado tarde, o
quanto significam um para o outro.
Realizador: Stephen Frears
Actores: Michelle Pfeiffer, Rupert Friend, Kathy Bates, Felicity Jones
Género: Romance / Drama
Produtora: Pathé

A sessão será precedida de jantar, na Varanda, pelas 20h30m, ao preço de 30,00€ por
pessoa.

Lançamento de Livro com a História do Teatro Moderno de Lisboa

No seguimento da sessão que o Grémio Literário dedicou, em 12 de Março de 2007,
ao Teatro Moderno de Lisboa e à importância que teve no panorama cultural do seu
tempo, apraz-nos registar que o Teatro Nacional D. Maria II incluiu na programação
para a presente época uma sessão sobre o mesmo tema, com o lançamento de um livro
contando em detalhe toda a história do Teatro Moderno de Lisboa, da autoria de Tito
Lívio, com a colaboração da nossa sócia honorária Carmen Dolores (numa edição da
Caminho, com patrocínio da Sociedade Portuguesa de Autores).
A sessão, para a qual foi convidado o Grémio Literário (convite extensivo a todos os
consócios interessados), realizar-se-á no Salão Nobre daquele Teatro, no dia 1 de Outubro,
quinta-feira, pelas 18h30m, e será presidida pela Presidente do Conselho de Administração e
pelo Director Artístico do Teatro Nacional D. Maria II, contando com intervenções especiais
de Luís Francisco Rebello, como historiador de teatro, e de Carmen Dolores, uma das
fundadoras e dirigentes do Teatro Moderno de Lisboa.
Viagem Biográfica “D. João I e D. Nuno Álvares Pereira”
Conforme se comunicou na circular de Julho/2009, o Grémio Literário em colaboração com a
Moments in Portugal, está a organizar uma viagem biográfica de 3 a 5 de Outubro de 2009,
sob o tema “D. João I e D. Nuno Álvares Pereira”.
As inscrições poderão ainda ser feitas até ao dia 20 do corrente mês, junto dos serviços da
Moments in Portugal. Os detalhes sobre este passeio, encontram-se no documento
oportunamente enviado e que está disponível nos serviços de Secretaria do Grémio Literário
Clubes Correspondentes na Austrália
Fomos informados de que The Naval and Military Club (Melbourne) acaba de ser extinto,
tendo-se transferido os seus sócios para The Royal Automobile Club of Victoria (Melbourne),
com o qual já havia acordo de reciprocidade.
Música ao vivo, às quintas-feiras,
Atendendo a que muitos sócios ainda se encontram de férias no decurso do mês de Setembro,
o Grémio Literário só irá retomar a partir do dia 1 de Outubro, relativamente os jantares das
quintas-feiras, a música ao vivo na varanda.
Jantar com animação musical
Pelas razões mencionadas no ponto anterior, não se realizará no mês de Setembro, o habitual
jantar com animação musical da última sexta-feira do mês, ficando marcado, portanto, o
próximo para o dia 30 de Outubro.
Almoços no Jardim
Informamos que o serviço de almoço às quintas-feiras no jardim, irá manter-se ainda durante
o mês de Setembro, se a meteorologia o permitir.
Venha, portanto, desfrutar do ambiente privilegiado do jardim e de um menu tipicamente
português, que inclui sardinhas assadas e febras.

Novos Sócios

No mês de Julho, verificaram-se as seguintes admissões:
Eng. Carlos José Duarte de Oliveira
Dr. José Luis de Athayde de Almeida e Silva
Mestre Mafalda de Avelar
Dr. Pierre Debourdeau
Eng. Paulo Alexandre Dias Caetano
José Manuel de Sousa Gomes de Castro
Restauração
Para que V. Exa. possa conhecer, previamente as ementas deste mês, junto remetemos a
listagem correspondente.
Jantares
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone
21 3475666 ou do e-mail info@gremioliterario.pt.
Com os melhores cumprimentos de estima e consideração, subscrevo-me,
Cordialmente,
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente

