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GRÉMIO LITERÁRIO
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POR

José Bento

dos

Santos

Presidente da Academia Portuguesa de Gastronomia

UM GRANDE MOMENTO
GASTRONÓMICO
NO GRÉMIO LITERÁRIO

São conhecidas as tradições culturais do Grémio Literário no domínio da Gastronomia. Desde ter sido o “anfitrião” do mais espectacular banquete (1972) onde oficiaram na cozinha os seis mais
conceituados Chefs mundiais da altura, até à preocupação evidente

PRÓXIMAS
I N I C I AT I VA S
Na realização da iniciativas programadas serão assegurados todos os cuidados
sanitários.

2 de Dezembro,
5ª feira, pelas 18h00
Sessão Comemorativa

do

2.º CENTENÁRIO DO REGRESSO
DE EL-REI DOM JOÃO VI
(1821-2021)

de todas as Direções, de pugnar e criar condições para a apresentação de uma cozinha de classe no Restaurante, e que culmina, com o

O Grémio Literário, em parceria com o

que talvez poucos Sócios saibam, numa Biblioteca de Culinária com

Instituto Dom João VI (www.idjoaovi.

um acervo de livros notável.

org), organiza uma Sessão Comemorativa

O genuíno empenhamento da actual Direção em conseguir digni-

do 2.º Centenário do Regresso de El-Rei

ficar a cozinha do Grémio Literário, levou-a à apresentação de um

Dom João VI (1821-2021).

“Menu Degustação “, cuja primeira edição teve lugar no passado

A Sessão contará com uma comunicação

dia 28 de Outubro.

proferida pelo Dr. André Folque, subor-

Tive o privilégio de estar presente e poder apreciar gastronomica-

dinada ao título: “OS MOMENTOS CONS-

mente a excepcional qualidade do Menu criado e apresentado pelo

TITUINTES NO REINADO DE D. JOÃO VI”;

Chef Nichita Zel.

seguida de outra comunicação proferida

Tudo correu como se de um grande restaurante se tratasse. Os 5

pelo Eng. António Miguel Trigueiros, su-

pratos do Menu encadeados numa sequência estudada de sabores

bordinada ao título: “INÉDITOS DA ORDEM

e equilíbrios, foram servidos a um ritmo invejável, o que permitiu a

MILITAR DE NOSSA SENHORA DA CON-

sua degustação na perfeição.

CEIÇÃO DE VILA VIÇOSA: génese, rol dos
(continua na página seguinte)

(continua na página seguinte)
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Uma delicada Bola “de Berlim”, de massa de brio- agraciados e insígnias de ouro originais,
che absolutamente superior e recheada com 1818-1834”.
mousse de foie gras, fez as delícias dos palatos mais A Sessão será finalizada com a apreexigentes e preparou-os, qual abertura de sinfonia, sentação do livro: “A CONCEIÇÃO DE
para o desenvolvimento do tema do que se iria PORTUGAL E DO BRASIL. Moeda, Meescutar nos andamentos seguintes. O Tártaro de dalha e Insígnia Honorífica”, da autoria
AMUSE-BOUCHE

Bola de Berlim
e Mousse de Foie Gras.

Mexilhão era uma pequena obra-prima de subtile- do Eng. António Miguel Trigueiros.
za e requinte, a sentir-se o tempero naturalmente
•
ácido e fresco a conjugar-se com os sabores marinhos e iodados.
O Lavagante, meio lombo de cor branca imaculada, pintada de carmim vivo à superfície e ainda a carne tensa e saborosa da pinça, exalavam o
perfume que distingue o saber de uma cozedura
ligeira e adequada num caldo onde a semente de
funcho fazia a diferença. A fazer a ligação do todo,

ENTRADA

Tártaro de Mexilhão.

um “fumet” extraído sabiamente das carcaças dos
lavagantes, de uma frescura atlântica e profundidade sápida notáveis.
Para o prato de carne foi preparado um verdadeiro
paté, (de pâte, “massa” e não dos erradamente chamados patés de fígados, de caça, de azeitonas …)
isto é a carne do rabo de boi marinada em vinho
tinto, aromáticos e especiarias, que cozeu muito
lentamente até se separar e poder ser montada

PEIXE

Lavagante da costa Irlandesa.

numa “geleia” que foi envolvida numa massa de
grande gabarito e cozida no forno. Que delícia!
E que perfeição de execução, à qual não faltou o
acompanhamento imaginativo de uma pêra cozida
em vinho tinto.
A sobremesa, arriscada e desafiante, no dizer do

4 de Dezembro,
Sábado, pelas 16h30
Apresentação

do livro

“VAI FICAR TUDO MAL”
Carlos M. Fernandes

próprio Chef Nichita, era constituída por um ge-

CARNE

Pâté en Croute com Oxtail
e Pera Bêbeda.

lado confeccionado com o melhor e mais saboro- O Grémio Literário, em colaboraso toucinho fresco, o que lhe dava uma graça que ção com a Alêtheia Editores, pronão se podia dissociar do Abade de Priscos. E o move, na Biblioteca, uma sessão de
gelado, pomposo e bom trazia ao lado um crum- apresentação do livro “Vai ficar tudo
ble de especiarias, suave e crocante e a combinar mal”, de Carlos M. Fernandes.
divinamente com o gelado.

O livro, com prefácio de Paulo Tu-

Uma refeição de 3 estrelas, que muito dignificou nhas e posfácio de Jaime Nogueira
quem a desenhou e executou, quem a serviu, que Pinto, reúne as crónicas publicadas
deliciou quem a provou e que honrou o Grémio por Carlos M. Fernandes no jornal
Literário por continuar a manter a cultura e a Observador, mais precisamente na
SOBREMESA

Gelado de Toucinho, Crumble
de Especiarias e Marmelo.

áurea gastronómica que fazem parte indelével do coluna da Oficina da Liberdade.
seu património. •
O autor, que é investigador
científico no Instituto de Sistemas
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e Robótica de Lisboa, é licenciado

Profª Doutora Maria de Lourdes

bum que reúne grande parte da

em Engenharia Electrotécnica pelo

Câncio Martins, ambas pertencentes

obra da pintora.

Instituto Superior Técnico, douto-

ao Centro de Estudos Comparatis-

A exposição estará patente até ao

rou-se em 2009, na mesma institui-

tas da Universidade de Lisboa.

dia 7 de Janeiro. •

ção, com uma tese em inteligência

A Lenda do Magnífico Fauno é uma

artificial, e desde então tem vindo

obra prolífica, pelos variados aspec-

a seguir, entre outras, uma linha de

tos que toca e pelo modo como o

investigação sobre as relações entre

faz. Transporta essencialmente para

a arte e a ciência, a natureza da cria-

quatro temas: o intemporal encontro

tividade e o papel da fotografia nos

amoroso de duas almas predestina-

diálogos entre as ciências naturais e

das; o contexto histórico de Portugal

as humanidades. •

na primeira metade do século XIX;
uma conjectura do estado do mundo
algures no ano 3000; e a descrição

7 de Dezembro,
3ª feira, pelas 18h00
Lançamento

do livro

“LENDA DO MAGNÍFICO
FAUNO”
Miguel de Roque Pina

obsequiosa da Natureza, que se repe-

13 de Dezembro,
2ª feira, 19h30
Homenagem

ao

VICE-ALMIRANTE
HENRIQUE EDUARDO
PASSALÁQUA DE
GOUVEIA E MELO

te nesta obra como linha idiossincrásica do autor. Os temas são aprofundados com delicadeza, cuidado e o
rigor costumeiro de quem o lê. São
expostos e fundamentados com conhecimento e imaginação, e deixam
uma marca indelével de sabedoria em
cada passagem. •

09 de Dezembro,
5ª feira, pelas 18h00
Exposição

de

Pintura

“NO SILÊNCIO DAS CORES”
Por iniciativa do Grémio Literário,
terá lugar no dia 13 de Dezembro,
pelas 19:30h, uma Sessão de Homenagem ao Sr. Vice-Almirante Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia
e Melo.
O Grémio Literário, em colaboração
com as Edições Cosmos, promove,
na Biblioteca, uma sessão de lançamento do livro “Lenda do Magnífico Fauno”, da autoria de Miguel de
Roque Pina.
A obra é apresentada pela Profª.
Doutora Leonor Martins Coelho e
o percurso literário do autor pela

No dia 9 de Dezembro, inaugura-se,
no Grémio Literário, a exposição de
pintura de Leonor de Castro, «No
Silêncio das Cores». Horizontes, paisagens, travessias, «paraísos silenciosos da nossa aspiração remota ao
absoluto».
Estará disponível para venda o ál-
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A sessão será aberta pelo Dr. António Pinto Marques, Presidente do
Grémio Literário, seguindo-se uma
comunicação do Sr. Bastonário da
Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Ribeiro de Castro Guimarães e uma
intervenção do homenageado.
A sessão será seguida de jantar.

•

Solicitamos

e agradecemos que V.

do telefone

21 3475666

Exa. proceda

à marcação dos jantares através

ou do e-mail info@gremioliterario.pt

QUOTIZAÇÃO PARA O ANO DE 2022
Para o ano de 2022, e conforme deliberação do Conselho Director,
baseada na inflação prevista para o corrente ano, a quotização sofre um aumento mensal de 1€,
devendo enquadrar-se numa das seguintes modalidades:
Mensal: 47,50€ (apenas por transferência bancária)
Trimestral: 142,50€
Semestral: 285,00€
Anual: 548,00€ (c/bónus de 22,00€ deduzido)
O pagamento da quotização poderá ser efectuado, via cheque, directamente na Secretaria
ou por transferência bancária, utilizando os seguintes dados bancários:
Banco/Agência: Millennium BCP/Algés
NIB: 0033 0000 0000 4504487 05 | IBAN: PT50 0033 0000 0000 4504 4870 5 | BIC/SWIFT: BCOMPTPL

•

DRESS CODE
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.

ADMISSÕES
Foram recentemente admitidos os seguintes Sócios:

Entreposto – Gestão

e

Participações

Dr. Nuno de Quadros e Silva Coutinho de Faria

•

•

Dra. Ida Maria Leal Correia Botelho Moniz

Caravela – Companhia

•

•
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de

Seguros SA

SÁBADOS
TEMPO DE CHÁ

DO MÊS DE DEZEMBRO

O chá é servido,

Conforme é habitual, o Grémio Li-

As crianças até aos sete anos, serão

diariamente, entre as

terário está aberto sábados, dias 4, 11

convidadas do Grémio Literário e

17h00 e as 19h00,

e 18 do mês de Dezembro, das 11h00

dos oito aos doze anos pagarão

em regime de self-service,

às 19h00, com o objectivo de apoiar

50% do preço.

ao preço de 10,00€

os sócios e familiares nas suas deslo-

O Menu do Almoço é constituído

por pessoa.

cações ao Chiado, na quadra Natalí-

por entrada, prato principal, sobre-

Para facilitar o serviço,

cia. Neste período e dentro daquele

mesa, vinho, café ou chá.

solicitamos que V.Exa.

horário serão servidos almoços e

Agradecemos que V.Exa. proceda,

haverá serviço de chá.

se possível, à prévia reserva com

O preço do almoço é de 30,00€.

48h de antecedência.

proceda à prévia marcação,
sempre que possível.

MERCHANDISING
Sugerimos os artigos de Merchandising
do Grémio Literário

Medalha do Grémio
Literário
NOVO TAMANHO
Medalha em bronze, com 4 cm
de diâmetro

P.U. 20,00€

Gravatas em seda natural
ornamentadas com
o logotipo do clube.
Disponíveis em verde

P.U. 60,00€

Elegantes polos 100%
algodão, de cor azul
e logotipo bordado
do Grémio Literário.

Medalha comemorativa do
150º Aniversário do Clube,
em bronze, com 9 cm
de diâmetro

P.U. 50,00€

P.U. 50,00€

Numa parceria com Fernanda Lamelas,
o Grémio Literário tem à sua disposição
uma colecção de gravatas, laços e lenços,
100% seda, inspirados em detalhes
do Clube, feitos “peça a peça”
por artesãos portugueses.

Uma colecção com a assinatura de

O livro, da autoria do Prof.
Doutor José-Augusto França,
relata a história do nosso
Clube, fundado em 1846
pela Rainha D. Maria II.

P.U. 30,00€

Gentlemen’s Clubs
in Europe (EN)

Clubs & Cercles
en Europe (FR)

Charles-Louis de Noüe

Charles-Louis de Noüe

P.U. 50,00€
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Lenço (90x90) 120,00€ Lenço de bolso (40x40)
Lenço (60x60) 85,00€
30,00€
Gravata 70,00€
Lenço de bolso (30x30)
Laço 40,00€
25,00€

Aproximando-se a época de Natal e Ano Novo em que tradicionalmente as famílias e os
amigos se reúnem, em almoços e jantares de confraternização para festejar esta quadra,
lembramos aos prezados consócios que o Grémio Literário disponibiliza, a preços competitivos, um serviço de banquetes de qualidade e bom gosto.
O Grémio Literário dispõe de um
ambiente acolhedor capaz de proporcionar aos sócios um serviço
de restauração de qualidade, com
excelentes condições de preço, face
à composição dos menus.
O Conselho Director espera, portanto, que os Sócios utilizem, mais assiduamente, os serviços de restauração

Na

programação das suas celebrações

não deixe de consultar o seu

do Grémio Literário.

•
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Clube

EMENTA
DE DEZEMBRO
2021

Ementa
ALMOÇO

JANTAR

Sopa do dia

•

Especialidades do dia
de Peixe ou de Carne

Restaurante do
GRÉMIO LITERÁRIO

Serviço

“Á LA CARTE”

Doce ou fruta
Um copo de vinho

•

Café ou chá

das 20:00h às 22:00h

25,00€ p.p.

EMENTA DO DIA / ALMOÇOS / DEZEMBRO
4ª Feira

1/dez

5ª Feira

2/dez

6ª Feira

3/dez

Sábado

4/dez

2ª Feira

6/dez

3ª Feira

7/dez

4ª Feira

08/dez

5ª Feira

9/dez

6ª Feira

10/dez

Sábado

11/dez

Encerrado
Peixe

Pescada escalfada com puré de pastinaca e legumes grelhados

Carne

Lebre estufada com cebola e batata cozida

Peixe

Bacalhau confitado com puré de grão e legumes de outono assados

Carne

Perna de borrego assada na canoa com grelos e batatas

Peixe

Robalo escalfado com brócolos e batata assada

Carne

O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

Peixe

Bacalhau dourado com salada de tomate

Carne

Arroz com sustância de alheira e espargos verdes

Peixe

Salmão braseado com mussaka de legumes

Carne

Perdiz estufada com presunto ibérico, legumes glaceados e escalope de foie-gras
Encerrado

Peixe

Arroz de Polvo

Carne

Caril suave de frango com arroz de cardamomo

Peixe

Bacalhau à Zé do Pipo

Carne

Lombelo de porco com molho de ameixa e legumes assados

Peixe

Filetes dourados de pescada com arroz de tomate

Carne

O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário
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2ª Feira

13/dez

3ª Feira

14/dez

4ª Feira

15/dez

5ª Feira

16/dez

6ª Feira

17/dez

Sábado

18/dez

2ª Feira

20/dez

3ª Feira

21/dez

4ª Feira

22/dez

5ª Feira

23/dez

6ª Feira

24/dez

2ª Feira

27/dez

3ª Feira

28/dez

4ª Feira

29/dez

5ª Feira

30/dez

6ª Feira

31/dez

Peixe

Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne

Galinha com arroz de cabidela

Peixe

Pataniscas de polvo com arroz de tomate e manjericão

Carne

Costeleta de novilho com puré de pastinaca e tempero de alho assado

Peixe

Pescada escalfada com batata sauté e legumes cozidos

Carne

O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

Peixe

Caril suave de peixe com arroz de lima e leite de coco

Carne

Coxa de pato confitada com puré de cenoura e legumes assados

Peixe

Bacalhau à Zé do Pipo

Carne

Bochechas de porco estufadas com puré de aipo e jardineira de legumes

Peixe

Peixe do dia braseado com ratatouille de legumes da época

Carne

O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

Peixe

Bacalhau gratinado com camarão

Carne

Risotto de pato com poejo

Peixe

Moqueca de peixe com arroz de lima e gengibre

Carne

Perna de vitela assada com migas de grelos e salada de laranja e agrião

Peixe

Bacalhau gratinado com camarão

Carne

Risotto de pato com poejo

Peixe

Moqueca de peixe com arroz de lima e gengibre

Carne

Perna de vitela assada com migas de grelos e salada de laranja e agrião
Encerrado

Peixe

Pataniscas de bacalhau com arroz de coentros

Carne

Lombelo de porco com castanhas estufadas e salada de endívias

Peixe

Lulas estufadas com feijão e chouriço de carne

Carne

Caril suave de frango com arroz de coco e amendoa

Peixe

Peixe do dia com legumes grelhados e batata fondant

Carne

O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

Peixe

Panaché à indiana

Carne

Alheira de caça frita à portuguesa

Peixe

Bacalhau cozido à antiga com batata, couve e legumes

Carne

Secretos de porco preto com migas alentejanas e espargos verdes
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EMENTA DO DIA / ALMOÇOS / JANEIRO 2022
2ª Feira

3/jan

3ª Feira

4/jan

4ª Feira

5/jan

5ª Feira

6/jan

6ª Feira

7/jan

2ª Feira

10/jan

3ª Feira

11/jan

4ª Feira

12/jan

5ª Feira

13/jan

6ª Feira

14/jan

Peixe

Bacalhau à Gomes de Sá

Carne

Cabrito estufado à angolana

Peixe

Filetes de pescada com arroz de amêijoa e coentros

Carne

Perdiz estufada com presunto ibérico, legumes glaceados e escalope de foie-gras

Peixe

Peixe do dia com legumes grelhados e batata fondant

Carne

O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

Peixe

Salmão braseado com puré de maçã reineta e courgette grelhada

Carne

Vol-au-vent de caça com salada rica de frutos secos e ratatouille de legumes

Peixe

Bacalhau assado com feijão verde e maionese

Carne

Perna de vitela assada com estufado de cogumelos e batata sauté

Peixe

Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne

Fricassé de coelho com arroz de especiarias

Peixe

Caldeirada de pescada à marinheiro

Carne

Salsichas frescas em couve lombarda e arroz Pilaf

Peixe

Peixe do dia escalfado com batata sauté e legumes

Carne

O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

Peixe

Moqueca de peixe com arroz de lima e gengibre

Carne

Parmantier de caça com salada de toranja

Peixe

Bacalhau à Lagareiro

Carne

Caril suave de frango com arroz de cardamomo e sésamo

GRÉMIO LITERÁRIO
Deseja a todos os consócios
e familiares um

FELIZ NATAL
E UM PRÓSPERO
ANO NOVO
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