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Classificações atribuídas ao Grémio Literário
No contexto da sua afirmação como referência de relevo no panorama cultural português, o Grémio Literário foi recentemente
alvo de duas distinções, que muito o honram, e que assumem particular importância na vida da Instituição, pelo significado
que traduzem e pelas perspectivas que podem vir a oferecer, em termos futuros.
Uma dessas distinções consiste na classificação como monumento de interesse público ao abrigo da Lei nº 107/2001, do
Palacete Loures (onde se encontra sedeado o Grémio Literário), incluindo o jardim e o património material e imaterial
integrado, cujo processo correu os seus trâmites pela Direcção Geral do Património Cultural, do Ministério da Cultura. A
referida classificação foi objecto da Portaria nº 206/2018 de 19 de Março, publicada no Diário da República de 23 deste mês
de Março.
A outra distinção consiste no reconhecimento do Grémio Literário como entidade de interesse histórico e cultural local, nos
termos da lei nº 42/2017, reconhecimento este atribuído pela Câmara Municipal de Lisboa, e cuja publicação na folha oficial
do Município ocorreu a 8 de Março, último.

PRÓXIMAS INICIATIVAS

18 de Abril, 4ª feira, pelas 19:00h
Sessão Comemorativa do 172º Aniversário do Grémio Literário
Na data do 172º aniversário da aprovação dos Estatutos do Grémio Literário, por carta Régia de Dona Maria II, vai realizarse uma sessão comemorativa, na Biblioteca, durante a qual será entregue o Prémio Grémio Literário 2017 bem como as
menções honrosas, sendo o júri constituído pelos membros do Conselho Literário.

O Prémio Grémio Literário 2017 é constituído por uma escultura da autoria do consócio José de Guimarães, que graciosamente
a ofereceu para o efeito.
A sessão será aberta pelo Presidente do Conselho Director, Dr. António Pinto Marques, seguindo-se a cerimónia de entrega
das distinções atrás referidas.
No seguimento desta cerimónia está previsto um momento musical com Luisa Tender, que acompanhará ao piano o Tenor
Bruno Menezes Ribeiro
Finda a sessão será servido um jantar, ao preço de 40,00€ por pessoa.
Atendendo à solenidade do acto, solicita-se aos homens o uso de fato escuro.

19 de Abril, 5ª feira, pelas 18:00h
Conferência
Por iniciativa do Consócio Dr. Paulo Noguês, o Instituto Benjamim Franklin realiza, na Biblioteca, uma conferência
subordinada ao tema “A arquitectura moderna e vanguardista de Cassiano Branco entre os finais dos anos 20 e 30 do século
XX: uma interpretação a partir da documentação do Arquivo Municipal de Lisboa.”
A conferência fica a cargo do Doutor Paulo Batista.

20 de Abril, 6ª feira, pelas 18:00h
Lançamento de livro
O Grémio Literário, em colaboração com o Centro Nacional de Cultura, organiza, na Biblioteca, o lançamento do livro “Ao
Encontro da História – O Culto do Património Cultural”, da autoria do Sócio Honorário e membro do Conselho Literário, Dr.
Guilherme d’Oliveira Martins, cuja apresentação fica a cargo do Consócio Doutor Emílio Rui Vilar.
Esta obra, lançada no Ano Europeu do Património Cultural, procura aliar a ideia de peregrinação, no sentido de demanda de
outros lugares e de outras gentes, através da sua história, à memória da cultura e da língua portuguesa como língua de várias
culturas e cultura de várias línguas.
O autor é, actualmente, administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian e coordena, em Portugal, o Ano Europeu
do Património Cultural (2018).

27 de Abril, 6ª feira, pelas 20:00h
Jantar/debate
Ciclo “O estado do Estado: Estado, Sociedade, Opções”
As Forças Armadas têm sido ultimamente um tema recorrente no espaço público, suscitando debates nem sempre os mais
informados sobre a sua vocação matricial numa sociedade democrática.
Num ciclo de jantares-debate promovido pelo Clube Português de Imprensa em parceria com o CNC - Centro
Nacional de Cultura e o Grémio Literário, cujo tema genérico é “O estado do Estado: Estado, Sociedade, Opções”
ter como orador-convidado, no próximo dia 27, o novo CEMGFA, Almirante Silva Ribeiro, é uma oportunidade
soberana para conhecer o seu pensamento e programa de acção.
O Almirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro nasceu em Pombal, a 14 de Outubro de 1957. É casado e tem dois
filhos.
O seu currículo é invulgar. É Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, desde o passado dia 1 de Março. Tem uma
folha de serviços brilhante. Foi Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, tendo anteriormente
exercido funções como oficial general de Diretor-geral da Autoridade Marítima e Comandante-geral da Polícia Marítima, de
Superintendente do Material, de Director-geral do Instituto Hidrográfico, de Subchefe do Estado-Maior da Armada, de
Secretário do Conselho do Almirantado e de Vogal da Comissão Consultiva de Busca e Salvamento.
Ingressou no Curso de Marinha da Escola Naval em 1974, tendo obtido a licenciatura em Ciências Militares-Navais. Foi
promovido ao posto de Guarda Marinha em Outubro de 1978 e especializou-se em Hidrografia.
Possui o Doutoramento em Ciência Política e o Mestrado em Estratégia. Possui, igualmente, o Curso Geral Naval de Guerra,
o Curso Complementar Naval de Guerra e o Curso de Promoção a Oficial General.
O Almirante Silva Ribeiro é um académico reconhecido, especializado nas áreas de Estratégia, Ciência Politica e História.
Lecciona e supervisiona investigações em algumas das principais Universidades e Centros de Investigação de Portugal. É
professor catedrático convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) e professor militar da Escola
Naval.

Os principais temas de investigação que o motivam são o planeamento estratégico, estratégia marítima, estratégia militar,
política internacional, sociologia militar, história militar, história marítima e história da hidrografia.
Tem publicados dezasseis livros, três dos quais no estrangeiro.
Como oficial superior desempenhou entre outros os cargos de: Chefe da Divisão de Planeamento do Estado-Maior da Armada;
coordenador da Área de Ensino de Estratégia e professor de Estratégia e Planeamento Estratégico do Instituto Superior Naval
de Guerra; Comandante do Agrupamento de Navios Hidrográficos; Comandante do NRP Almeida Carvalho; Director de
Pesquisa e Operações do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e Militares; Assessor no Instituto de Defesa Nacional
e Comandante do NRP Andrómeda.
Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações, das quais se destacam entre muitas outras: Grande Oficial
da Ordem de Avis; 6 Medalhas de Serviços Distintos grau Prata; Medalha de Mérito Militar, 1ª e 2ª classe; Medalha de Cruz
Naval, 2ª e 3ª classe.
O almirante Silva Ribeiro recebeu diversos prémios culturais: Almirante Barroso 1995 e 1996, dos Anais do Clube Militar
Naval; Almirante Pereira Crespo 1999, da Revista da Armada; Almirante Augusto Osório 2000, dos Anais do Clube Militar
Naval; Comandante Joaquim Costa 2001, da Revista da Armada e Defesa Nacional 2004, do Ministro da Defesa Nacional.
É esta personalidade de oficial-general, com uma carreira militar multidisciplinar assinalável, que teremos connosco neste
novo ciclo de jantares-debate no Grémio Literário. A não perder.
O preço do jantar é de 30,00€, por pessoa.

03 de Maio, 5ª feira, pelas 20:00h
Conferência ao jantar
“Análise clínicas: valores de predição ou valores de perdição...”
Por iniciativa do Consócio Prof. Doutor José Cortez vai ter lugar, na Biblioteca, uma conferência ao jantar subordinada ao
tema “Análise clínicas: valores de predição ou valores de perdição...”.
Os exames complementares de diagnóstico são imperfeitos e se não forem criteriosamente pedidos, podem conduzir a
decisões clínicas desajustadas que se transformam em perdas da qualidade assistencial, custos desnecessários e
intranquilidade em médicos e doentes.
O preço do jantar é de 30,00€, por pessoa.

25 de Maio, 6ª feira, pelas 19:30h
Tertúlia: o liberalismo e a ameaça dos populismos na Europa e nos EUA
O Grémio Literário promove, por iniciativa do advogado André Abrantes Amaral e do Consócio Carlos Novais, uma tertúlia
sobre o liberalismo e a sua resposta aos populismos que proliferam na Europa e nos EUA.
São convidados o Professor Doutor Vasco Pulido Valente, escritor e comentador político, e o Dr. Adolfo Mesquita Nunes,
advogado, ex-Secretário de Estado do Turismo e vice-presidente do CDS.

Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através:
do telefone 21 3475666 ou do e-mail info@gremioliterario.pt.

A Assembleia Geral Ordinária, para aprovação das contas do exercício de 2017, vai realizar-se no dia 26 de Abril, pelas
19:00h, na Biblioteca. No caso de não se verificar a presença de metade dos Sócios efectivos, à hora marcada, a Assembleia
Geral Ordinária funcionará, em 2ª convocação, meia hora depois com qualquer número de sócios presentes, conforme dispõe
o § 1º do artº 39º dos Estatutos. Nesse mesmo dia, pelas 20:00h e no mesmo local, realiza-se em 2ª convocatória uma
Assembleia Geral Extraordinária, para nomeação do Senhor Arquitecto Alfredo de Campos Matos, como membro honorário,
do Grémio Literário, estando o seu currículo disponível para consulta em www.gremioliterario.pt/alfredodecamposmatos.php.
A 1ª convocatória está marcada para o dia 17 de Abril, pelas 18:00h.
As respectivas convocatórias, acompanhadas da brochura do Relatório e Contas de 2017, seguem dentro de dias, via CTT.

BAILE VIENENSE
Correspondendo a um apelo da Embaixada da Áustria em Lisboa,
chamamos a atenção dos nossos estimados Consócios para a realização
do Baile Vienense, no dia 21 de Abril, que no ano passado contou com
a presença de vários Sócios do Grémio Literário, e para o simpático
caráter solidário da iniciativa. Apelamos portanto aos nossos Sócios a
fazerem a sua inscrição e a participarem. Os nossos Serviços
Administrativos poderão fornecer toda a informação, que se encontra
igualmente disponível no nosso placard no hall de entrada.

ADMISSÕES

No decurso do mês de Março foram admitidos os seguintes sócios:

CLUBES CORRESPONDENTES
Foi recentemente estabelecido um novo acordo
de reciprocidade:

Eng. Nils- Gustaf Tobieson
Dr. João Luis Neves Queirós
Profª. Doutora Maria do Céu Soares Machado

122 E. 66th Street | New York, NY 10065

Dr. Paolo Casella

Telefone: 00212 734 5950

Eng. Gilberto Silveira Rodrigues

http://www.cosclub.com
bturschmann@cosclub.com

Dra. Catarina Martins Neto Fernandes

De forma a respeitar o dress code instituído no Clube, recomendamos aos Sócios e Seus convidados, a utilização de casaco
e gravata, aos almoços e jantares. Recordamos que se encontram gravatas disponíveis, na portaria, para empréstimo.

Aproveite as excelentes condições da varanda e venha tomar chá ao Grémio Literário.

PRATOS DO DIA
O Grémio Literário vai repetir nas ementas dos pratos dia, aos almoços de 2ª feira, um determinado prato, “prato do Grémio”,
que mudará mensalmente. No mês de Abril o prato em questão será o “arroz de Pato à Grémio” ou o “Pato confitado à
Grémio”.

Lembramos que o Grémio Literário dispõe de Instalações adequadas para a realização de, entre outras, festas
de Casamentos e Baptizados, que estão à disposição dos Prezados Consócios.
Não deixe de consultar o seu Clube.

Restauração

Como vem sendo habitual, o Grémio Literário propõe
nesta época de caça, alguns menus à
base de espécies cinegéticas mais
tradicionais: perdiz, coelho e lebre.
Os sócios interessados em desfrutar
destas delícias gastronómicas, deverão
efectuar a marcação com, pelo menos,
dois dias de antecedência.

Tempo de chá
Aproveite as excelentes condições
da varanda e venha tomar chá ao
Grémio Literário.
O chá é servido, diariamente, entre as 17h00 e as 19h00,
em regime de self-service, ao preço de 10,00€ por pessoa.
Para facilitar o serviço, solicitamos que V.Exa. proceda à
prévia marcação, sempre que possível.

EMENTAS DE
ABRIL 2018
Sopa do dia
“Almoço
dos
Sócios”

Especialidade do dia
de Peixe ou de Carne
Doce ou fruta
Um copo de vinho

22,50€ p.p

EMENTA DO DIA
ALMOÇOS

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2/Abril

3/Abril

4/Abril

5/Abril

6/Abril

9/Abril

10/Abril

11/Abril

12/Abril

13/Abril

Café

JANTARES À “LA CARTE”

Peixe

Caril da gambas com arroz de lima

Carne

Arroz de pato à Grémio

Peixe

Bacalhau dourado

Carne

Bochechas de porco com puré de pastinaca

Peixe

Peixe do dia com ratatouille de legumes

Carne

O nosso Cozido à Portuguesa das Quartas-feiras

Peixe

Salmão braseado com brócolos no vapor e beringela grelhada

Carne

Vitela assada com legumes e batata

Peixe

Bacalhau à Lagareiro

Carne

Frango recheado com farinheira e batata torneada

Peixe

Souflé de bacalhau com salada de rúcula e tomate

Carne

Pato confitado com puré de cenoura e legumes

Peixe

Polvo à lagareiro

Carne

Caril de frango à indiana

Peixe

Dourada em filetes com macedónia de legumes

Carne

O nosso Cozido à Portuguesa das Quartas-feiras

Peixe

Peixe espada braseado com arroz de ameijoa

Carne

Ossobuco à Milanesa com legumes

Peixe

Bacalhau confitado com legumes e batata cozida

Carne

Bife da vazia com esparregado e batata Pont Neuf

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

16/Abril

17/Abril

18/Abril

19/Abril

Peixe

Tiborna de bacalhau

Carne

Arroz de pato à Grémio

Peixe

Pataniscas de polvo com arroz de grelos

Carne

Roast Beef com batata confitada e salada de tomate

Peixe

Caril de peixe com arroz de especiarias

Carne

O nosso Cozido à Portuguesa das Quartas-feiras

Peixe
Carne

6ª Feira

20/Abril

Peixe
Carne

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

23/Abril

24/Abril

25/Abril

6ª Feira

2ª Feira

26/Abril

27/Abril

30/Abril

Risoto de pato perfumado com estragão
Bacalhau à Zé do Pipo
Lombelo de porco com molho de ameijoa e puré de batata

Peixe

Bacalhau gratinado com espinafres

Carne

Pato confitado com puré de cenoura e legumes

Peixe

Massada de peixe com pesto e ameijoa

Carne

Bochechas de porco com puré de bola de aipo e jus de cozedura

Peixe
Carne

5ª Feira

Lulas estufadas com feijão de manteiga e alecrim

Encerrado

Peixe

Risoto de camarão com folhas de manjericão

Carne

Coelho guisado em vinha de alhos e cogumelos

Peixe

Bacalhau assado com legumes mediterrânicos

Carne

Porco estufado a baixa temperatura, molho de barbecue e salada

Peixe

Lascas de bacalhau com puré de grão e legumes picados

Carne

Arroz de pato à Grémio

