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Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai promover, durante o próximo mês 
de Fevereiro, as seguintes iniciativas, para as quais contamos com a sua indispensável presença: 
 
Dia 4, quinta-feira, pelas 19,00h 
Lançamento do livro “Rostos da Portugalidade” 
 
Apresentação do livro de Luis Machado “Rostos da Portugalidade”, edições Nova Vega, com a participação de Mário 
Soares, Manoel de Oliveira, Eduardo Lourenço, Júlio Pomar, Carlos do Carmo e Ruy de Carvalho. 
O prefácio é de António Valdemar, Presidente da Academia Nacional de Belas Artes e o posfácio é de José-Augusto 
França, sócio do Grémio Literário e Presidente do respectivo Conselho Literário, que fará a apresentação da obra. 
 
Dia, 17, quarta-feira, pelas 21h30m  
Exibição em antestreia do filme “Um Homem Sério” 
 
Exibição em antestreia do filme “Um Homem Sério ” amavelmente cedido pelo Consócio Senhor José Manuel Castello 
Lopes. 

 
NOMEADO PARA MELHOR ACTOR (COMÉDIA) – GLOBOS DE OURO 

 
Larry Gopnik é um bom homem: um marido adorável, um pai empenhado e um professor dedicado que, face às 
tentações diárias, deseja fazer tudo o que está certo e justo. Mas um dia, tudo começa a sair-lhe dos eixos…  
A sua mulher deixa-o por razões que só ela pode explicar, e o seu presunçoso e novo amante convence Larry a deixar a 
casa e mudar-se para um motel barato – tudo para benefício das crianças, sem dúvida.  
A carreira de Larry está igualmente virada do avesso devido a umas cartas anónimas que o difamaram falsamente. E 
quando o companheiro da sua mulher morre num acidente de automóvel, ela insiste que deverá ser ele a pagar a conta do 
funeral!  
Mas os azares não ficam por aqui. Realmente, o que mais poderá acontecer a Larry?  
 
Realização: Joel Coen & Ethan Coen 
Actores: Michael Stuhlbarg, Adam Arkin, Richard Kind, Fred Melamed 
Género: Drama / Comédia 
Produtora: Focus 
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Dia 24, quarta-feira, pelas 19h00 
Apresentação do livro” Depressão e doença coronária” 
 
O Grémio Literário, em colaboração com o consócio Doutor José Miguel Caldas de Almeida, vai promover a 
apresentação do livro “Depressão e doença coronária” da autoria da Profª. Doutora Graça Cardoso, Professora da 
Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Nova de Lisboa, editado por Coisas de Ler. A apresentação da obra 
ficará a cargo do Professor Francis Creed, da Universidade de Manchester. 
No final da sessão será servido um Porto de Honra 
 
Dia 26, sexta-feira, pelas 21h00 
Jantar com animação musical 
 
Continuam animados os jantares das últimas sextas-feiras de cada mês. A qualidade gastronómica, a excelente musica e 
sobretudo o agradável convívio, têm contribuído para o sucesso destes serões. Venha, também, ao Grémio ouvir musica 
de todos os tempos e, porque não, dar um pezinho de dança! 
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa. 

 
Viagem Biográfica – Amadeo Souza Cardoso 
 
Relativamente ao passeio literário a realizar de 22 a 25 de Abril, cujos detalhes foram enviados conjuntamente com a 
circular de Janeiro, informamos que as inscrições ainda podem ser feitas, até ao final do mês de Fevereiro, devendo os 
interessados contactar para o efeito com a agência Moments in Portugal. 

 
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. 
Junte-se a nós e desfrute desses momentos! 
 
Novas Admissões 
 
No mês de Dezembro, verificaram-se as seguintes admissões: 
 
  Dr. José Eduardo Bastos Gonçalves Abreu Loureiro 
  Dr. Guilherme Frederico Abreu Loureiro 
  Eng. José Maria de Bívar Weinholtz de Sacadura Botte 
  Eduardo Castro Garcia da Silva 
  Profª. Doutora Fátima Moura Roque 
 
Restauração 
 
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Fevereiro, junto remetemos a correspondente listagem.  
Começou, entretanto, a época da “lampreia”, que será servida aos almoços mediante reserva com antecedência de, pelo 
menos, 3 dias.  
Lembramos que os pratos de caça (coelho bravo, lebre e perdiz) deverão, igualmente, ser marcados com pelo menos 3 
dias de antecedência. 

 
Jantares 
 
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 Fevereiro seja do seu agrado, com estima e consideração subscrevo-me, 
 
Atenciosamente 
Pelo Grémio Literário 
 
 
José Macedo e Cunha 
Presidente 
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