N/Ref.01/2010/JMC

Aproveito esta oportunidade para desejar a todos os associados e seus familiares, em meu nome pessoal
e em representação do Grémio Literário, um excelente ano de 2010.
Quotização para 2010
Na reunião do Conselho Director de Novembro de 2009, foi deliberado não proceder ao aumento da
quotização para o ano de 2010, mantendo-se consequentemente o valor actual.
Assim, o valor a liquidar por V. Exa. até ao dia 15 de Janeiro de 2010, deve enquadrar-se numa
das seguintes modalidades:
Trimestral
Semestral
Anual

99,00 € (s/bónus)
194,00 € (c/bónus de 8,00 € incluído)
375,00 € (c/bónus de 21,00 € incluído)

O pagamento pode ser efectuado por cheque ou por transferência bancária, devendo neste último caso
ser utilizado o NIB 0033 0000 0000 4504487 05 Millennium BCP. Esta operação deverá ser
identificada com o nome ou número de sócio.
Para conhecimento de V. Exa. temos o prazer de informar que o Grémio Literário vai promover,
durante o próximo mês de Janeiro, as seguintes iniciativas, para as quais contamos com a sua
indispensável presença:
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Dia 6, quarta-feira, pelas 20h30m
Jantar de Reis
À semelhança dos anos anteriores, vamos promover no Dia de Reis um jantar, com uma ementa
tradicional o qual, estamos certos, vai proporcionar um agradável convívio entre os participantes.
Aperitivos
Ovos c/ farinheira
Lombo de vaca recheado
Bolo de chocolate
Café
Bolo Rei
Vinhos: Quinta do Couquinho
O preço do jantar é de 35,00€ por pessoa
Dia 7, quinta-feira, pelas 18h30m
Lançamento do CD “Página Esquecida”
Lançamento do CD "Página Esquecida", para violoncelo e piano, com Bruno Borralhinho e Luísa
Tender, esposa do consócio Dr. João Bernardo Barahona Corrêa.
Inteiramente dedicado à música portuguesa para violoncelo e piano, este CD duplo inclui obras de
Fernando Lopes-Graça, António Victorino d`Almeida, Armando José Fernandes, Frederico de Freitas,
Joly Braga Santos, Luís de Freitas Branco, Jorge Peixinho, Luiz Costa e Cláudio Carneyro, algumas
delas gravadas pela primeira vez. O trabalho foi publicado pela editora alemã Dreyer & Gaido (Berlim)
e contou com o apoio do Instituto Camões.
A apresentação do CD fica a cargo do Maestro Vitorino de Almeida e de Judite Lima (da rádio Antena
2)
Dia 29, sexta-feira, pelas 21h00
Jantar com animação musical
Continuando o objectivo de proporcionar aos associados noites de agradável convívio, o Grémio
Literário vai realizar o habitual jantar animado com músicas de todos os tempos e para todos os gostos e
idades, onde pode, descontraidamente, aliviar o seu stress, com um passo de dança!
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa.
Música ao vivo, às quintas-feiras
Voltamos a lembrar que os jantares das quintas-feiras são animados com música ao piano, na Varanda,
entre as 20h00 e as 23h00.
A qualidade do pianista, a excelência da nossa restauração e ambiente do Grémio proporcionar-lhe-ão,
certamente, momentos verdadeiramente agradáveis.
Esperamos por si!
Novas Admissões
Dr. António F. Pedauyé Gonzalez
Profª Doutora Idalina Isabel de Morais Guimarães
Dr. Luis Miguel Lopes Dória
Dr. Estêvão Augusto Fusco de Sousa Bernardino
Dr. Carlos Manuel Pereira Botelho Moniz
Dr. Marcos Tiago Castro Coelho de Oliveira e Sousa
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Viagem Biográfica – Amadeo Souza Cardoso
Os passeios culturais promovidos em anos anteriores pelo Grémio Literário e organizados pela agência
de viagens Moments in Portugal, de que é Director o nosso Consócio Dr. Rui Nobre, têm sido do
agrado dos sócios participantes, constituindo jornadas de reconhecido interesse cultural e de
confraternização.
Seguindo a mesma linha de orientação, o Grémio Literário vem anunciar mais um passeio cultural, a
realizar de 22 a 25 de Abril, evocativo da vida e obra de um vulto da cultura portuguesa, cujo nome se
projectou além fronteiras, Amadeo Souza Cardoso.
Informamos os distintos sócios do Grémio Literário que para se inscreverem nas Viagens Culturais
terão que contactar directamente a MOMENTS IN PORTUGAL (Rui Nobre ou Cristina Lima) e com
esta empresa obter mais informações e proceder ao pagamento.
MOMENTS IN PORTUGAL
Edifício Suécia 1 – Piso 2 Carnaxide
Tel. 214171406 - Fax. 214188621 - Tlm. 912501910 ou 919714021
Email: info@momentsinportugal.com
NIB: 0010 0000 3209 0820 0014 2 BPI
Novo clube correspondente nos EUA
Por proposta apresentada ao Grémio Literário pela administração do Des Moines Embassy Club, foi
agora estabelecido acordo de reciprocidade com este importante clube da capital do estado americano
de Iowa. O respectivo endereço e contactos são: 801, Grand Avenue, Dês Moines, 50309 IA, USA;
Telefone 515-244-2582 – Fax 515-244-6843.
A iniciativa de criar o “Dês Moines Embassy Club” nasceu em 1909 e efectivou-se em 1912, podendo a
sua história ser lida no site www.embassyclub.com. Dispondo de amplas instalações e alojamentos
acolhedores, mantém ainda acordos com clubes em todos os estados americanos bem como em países
no resto do mundo. Com mais este acordo de reciprocidade, o Grémio Literário continua a procurar
proporcionar, aos seus membros, uma vasta e diversificada escolha de acesso a instituições de elevado
nível, nas principais cidades americanas.
Restauração
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Janeiro, junto remetemos a correspondente listagem.
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 o programa do mês de Janeiro seja do seu agrado, com estima e consideração
subscrevo-me,
Atenciosamente
Pelo Grémio Literário

José Macedo e Cunha
Presidente

3

