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Caros Sócios
Como todas as outras Instituições, o Grémio Literário teve que
encerrar as suas portas por decisão governamental face à epidemia que o país atravessa.
Encerrar as portas do Grémio Literário não é encerrar o espírito fundador da sua fundação em 1846.
A cultura não se encerra. Está latente nos seus sócios, naqueles
que ao longo dos anos têm participado, frequentado e dinamizado.
O Grémio Literário, espera contudo que os sócios não se esqueçam que embora encerrado continua a ser nosso com todas
as obrigações que isso acarreta.
O Grémio Literário um Clube centenário, com passado, presente e que tem que ter futuro.

Professor Catedrático Jubilado
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

Comer saudável
no Grémio Literário
Sempre foi apanágio das tertúlias, literárias e outras, reunirem-se à mesa e deleitarem-se com a conversa e as iguarias.
A sós ou em conjunto, muitos dos seus
membros têm, além disso, muito interesse
pela gastronomia e não poucos cozinham
com sofisticação. Vem isto a propósito do
nosso Grémio Literário em que a tradição

Cumprimentos com amizade
António Pinto Marques

do encontro à mesa nas suas instalações
sempre foi do maior gosto e prática dos

GNcontactar o Grémio Literário nos dias
Para assuntos correntesD ESI
podem
POR GUTA MOURA GUEDES
úteis da semana para o nº 213475666 das 10.00h às 19.00h ou para o
email info@gremioliterario.pt

com sabor, saber e requinte.
(continua na página 2)

É com orgulho que o Grémio Literário
vê divulgado no Expresso
o valor do nosso sócio José Brandão,
designer gráfico do nosso Boletim.

Capa do vinil de Sérgio Godinho
“Pano-Cru”, desenhada em 1978.

Capa do vinil “Coro dos Tribunais”,
de Zeca Afonso, de 1974. Um dos
primeiros trabalhos executados
por José Brandão ainda a residir
em Londres, um exemplo, dos
muitos, da sua mestria no
desenho a tinta-da-china.

José Brandão
Design do livro “Os Passos em
Volta”, de Herberto Helder, um dos
muitos trabalhos na área editorial.

sócios. Um prazer que se tem renovado

É um dos grandes nomes do design
gráﬁco português. Não conhecer
a sua obra é perder parte da nossa cultura

C

onheço o designer José Brandão
desde 1999, do primeiro ano da experimentadesign. Penso que desde
essa altura até 2017, tanto ele como a sua
mulher, Salette Brandão, também ela designer, nunca falharam uma edição da bienal, tenho-os sempre presentes na memória, ouvindo as conferências, olhando
as exposições, com atenção, interesse e,
sem dúvida alguma, sentido crítico. O seu
trabalho esteve incluído em alguns dos
projectos que apresentámos, sempre nos

princípio dos anos 1960, atelier onde trabalham ainda. Tendo feito parte do grupo
dos primeiros professores da Faculdade de
Belas Artes, o ensino também marca a sua
carreira. Se Daciano da Costa, de quem
foi contemporâneo e amigo, foi o mentor do design de produto na Faculdade de
Arquitectura da Universidade Técnica de
Lisboa, José Brandão é o responsável pela
importância do design gráﬁco na mesma
instituição. Ensinar design parece estruturar a sua acção da mesma forma que

Criada em 1990 por José e
Salette Brandão, a imagem
desenhada foi adoptada por
diversas direcções do Teatro, foi
substituída e depois recuperada
quando Diogo Infante tomou
posse, em 2008.

(Jornal Expresso, revista E, 15/01/2021)
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De 1975 a 1981 desenha os
cartazes para o Festival

Tendo sido bolseiro da
Gulbenkian quando jovem,
manteve uma relação regular
com esta instituição, que em
2014 lhe dedicou um livro. Aqui
exemplo da sinalética que fez

(continuação do artigo da página 1)

de fruir do melhor de dois mundos:

na nossa mão, no nosso comporta-

a boa gastronomia associada a uma

mento, mas o Grémio, ao propor-

Neste contexto, é natural que a Di-

alimentação saudável.

cionar-nos ementas variadas, com

recção se venha preocupando em

É aqui que o Grémio Literário me-

equilíbrio de alimentos e nutrientes,

nos proporcionar boas refeições,

rece também o nosso aplauso, no

evitando os mais nefastos, e usan-

num ambiente acolhedor, a preços

esforço persistente em acompanhar

do produtos de primeira qualidade,

razoáveis, e dê conhecimento, com

as melhores tendências do nosso

ajuda-nos a fazer boas escolhas. Bas-

antecipação, das opções possíveis.

tempo, daquilo a que já se chama

ta folhear as ementas dos últimos

Isto tem sido progressivamente

a Nova Gastronomia (preocupada

meses para identificar a presença

conseguido com a preciosa ajuda

com toda a cadeia alimentar, com as

constante de alternativas de peixe

do Eng.º José Bento dos Santos, in-

questões de saúde e educação do

e carnes magras, de hortícolas e le-

signe gastrónomo e nosso prezado

gosto, as questões sociais, a susten-

guminosas, a redução das gorduras

consócio. É também de reconhecer

tabilidade e a ecologia, incluindo o

e fritos, o cuidado com o sal, tudo

e louvar o cuidado do chefe Nikita

património cultural gastronómico e

em consonância com as melhores

e da sua equipa na preparação das

a solidariedade). Recorde-se que, en-

recomendações nacionais e interna-

excelentes ementas e o empenho

tre outras ligações, o Grémio aco-

cionais*. Ao Grémio caberá oferecer

de todo o serviço de mesa.

lhe há anos a Academia Portugue-

sempre as opções mais saborosas e

Contudo, nos tempos modernos,

sa de Gastronomia, daí resultando

saudáveis (e até alguma informação

em que valorizamos cada vez mais

uma influência recíproca de que só

nutricional), a nós, caber-nos-á saber

o contributo da alimentação para o

nos podemos orgulhar.

escolher e ser gratos pelo cuidado.

nosso bem-estar, o que comemos

Comer de forma saudável implica sa-

e como comemos têm-se torna-

ber escolher o que se come, adequar

* https://nutrimento.pt/activea-

do uma preocupação constante. A

as porções e o ritmo, rodear-se de

pp/wp-content/uploads/2021/01/

maioria de nós gostaria, se possível,

um ambiente propício. Muito está

guia_10passos.pdf
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[ DATA A DEFINIR ]

do-se os factores estruturais da
actualidade, como a transição de

Conferência

poder no sistema internacional,

ao Jantar

«A ADMINISTRAÇÃO BIDEN E A ORDEM INTERNACIONAL»
Prof. Doutor Tiago Moreira de Sá

o declínio relativo dos EUA e a ascensão de outras potências, como
a China, a deslocação da riqueza e
do poder do mundo euro-atlântico

Por iniciativa da Consó-

sendo conferencista o

para a Ásia, o regresso da competi-

cia Profª. Doutora Patrícia

Prof. Doutor Tiago Morei-

ção entre grandes potências, as vá-

Akester, o Grémio Literá-

ra de Sá, com moderação

rias pressões sobre os pilares funda-

rio promove, na Biblioteca,

daquela Consócia.

mentais da chamada ordem liberal, a

uma conferência ao jantar

Será abordada a visão

reconfiguração do multilateralismo

subordinado ao tema «A

de ordem internacio-

e dos sistemas de alianças. Serão

Administração Biden e

nal da administração

também analisadas as continuidades

a Ordem Internacional»,

Joe

e mudanças na política externa ame-

Biden, destacan-
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ricana entre as últimas administra-

Comissão de Relações Internacionais

Português de Relações Internacio-

ções, assim como as consequências

do PSD, Coordenador dos Negócios

nais (IPRI-UNL). Faz regularmente

da situação política interna do país

Estrangeiros do Conselho Estratégi-

análise de política internacional em

ao nível externo.

co Nacional do PSD, Professor Asso-

vários meios de comunicação social.

Tiago Moreira de Sá é Doutorado

ciado na Universidade Nova – Facul-

em História das Relações Internacio-

dade de Ciências Sociais e Humanas,

O preço do jantar é de 35,00€ por

nais pelo ISCTE-IUL, Presidente da

Investigador Integrado no Instituto

pessoa.

•

dentro e fora das suas fronteiras

[ DATA A DEFINIR ]

e para conferir à União um papel

Colóquio

mais forte numa ordem interna-

«A BELEZA DA LITURGIA»

cional marcada por uma crescente
competição entre as grandes po-

Por iniciativa do consócio Dr. Ibsen

Bastos; o Dr. Frederico Araújo; Dr.

Noronha vai ter lugar, na Biblioteca,

Pedro Martínez; Dr. Pedro Rollin

um Colóquio submetido ao tema da

Rodrigues; Engº João Silveira; Dr. Pe-

Liturgia Católica. Farão uso da palavra

dro Hasse Ferreira; Pedro Olazábal

o Revmo. Pe. Nuno Castelo-Branco

Fróes e Dr. Ibsen Noronha. •

tências e um declínio do multilateralismo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, nunca, como
agora, foi tão necessária uma nova
arquitectura política para a Europa da Segurança e Defesa, de que
importantes decisões recentemente adoptadas, como a Cooperação
Estruturada Permanente e o Fundo

[ DATA A DEFINIR ]

Conferência

Europeu de Defesa, são já um primeiro passo.

ao Jantar

«A SEGURANÇA E A DEFESA NA UNIÃO EUROPEIA:
NECESSIDADES E VIAS NO COMPLEXO AMBIENTE
GEOESTRATÉGICO DE HOJE»
Dr. António

de

Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, António de
Figueiredo Lopes é Presidente do
Centro de Estudos EuroDefense-Portugal. Foi deputado à Assem-

Figueiredo Lopes

bleia da República e ao Parlamento
Europeu. Iniciou funções governativas em 1978, no III Governo
Constitucional, tendo participado

Por iniciativa da Con-

de

Lopes,

em oito Governos como Secretário

sócia

com moderação daquela

de Estado em diversas pastas, como

Profª.

Douto-

Figueiredo

ra

Patrícia

Akester,

Consócia.

Ministro da Defesa Nacional e, mais

o

Grémio

Literário

Com a crescente pres-

recentemente, no período de 2002

promove, na Bibliote-

são no ambiente geoes-

a 2004, como Ministro da Admi-

ca,

tratégico

nistração Interna.

uma

conferência

da

União

ao jantar subordinado ao tema

Europeia, incluindo as ondas de

«A Segurança e a Defesa na União

choque do COVID 19, os Estados-

O preço do jantar é de 35,00€ por

Europeia: necessidades e vias no

-Membros têm de decidir qual a

pessoa.

ambiente geoestratégico de hoje»,

via e quais os meios necessários

sendo conferencista o Dr. António

para melhor proteger os cidadãos
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•

ADMISSÕES

DRESS CODE

Foram recentemente admitidos

De forma a respeitar o dress code instituído

os seguintes sócios:

no Clube, recomendamos aos Sócios e Seus
convidados, a utilização de casaco e gravata,

Dr. Francisco Sá Carneiro

aos almoços e jantares. Recordamos que se

•

encontram gravatas disponíveis, na portaria,

Maria Francisca Pinto
Marques

para empréstimo.

CONSIGNAÇÃO DE UMA QUOTA DE IRS
A FAVOR DO GRÉMIO LITERÁRIO
O nº 1 do artº 152 do Código do

formulado, oportunamente, um pe-

a favor do Grémio Literário da

IRS, aditado pela Lei nº7-A/2016, de

dido de habilitação a esse benefício,

referida quota de IRS, aquando da

30 de Março, prevê que uma quo-

pedido esse que foi aprovado por

declaração anual de rendimentos

ta equivalente a 0,5% do imposto

parte das instâncias competentes.

para efeitos de IRS, sem que isso

sobre o rendimento das pessoas

A melhoria das condições para o

represente qualquer custo para o

singulares, liquidado com base nas

exercício da actividade cultural,

contribuinte. Bastará para o efeito,

declarações anuais, pode ser des-

objectivo prosseguido pelo Gré-

na referida declaração, selecionar

tinado a uma pessoa colectiva de

mio Literário, e a conservação e

no campo “Entidade Beneficiária” a

utilidade pública, que desenvolva

manutenção das suas instalações,

opção “Instituições particulares de

actividades de natureza e interesse

exigem a realização de gastos ex-

solidariedade social ou pessoas co-

cultural, por indicação na declara-

traordinários, para os quais são

lectivas de utilidade pública” e no

ção de rendimentos.

necessários

adicionais.

campo “NIF Entidade Beneficiária”,

Reunindo o Grémio Literário os re-

Nestes termos solicitamos aos

colocar o NIF do Grémio Literá-

quisitos legais atrás enunciados foi

prezados Consócios a atribuição

rio: 500 130 779.

recursos

Se a sua situação tributária necessitar apenas de confirmação

Nos casos em que a situação tributária exigir o preenchi-

na modalidade chamada “IRS Automático” a consignação

mento da declaração modelo 3 de IRS a consignação é efec-

é efectuada na zona “Pré-liquidação”, conforme se indica:

tuada no campo 11 da folha de rosto, conforme se indica:
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MERCHANDISING
Sugerimos os artigos de Merchandising do Grémio Literário

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.

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.

Gentlemen’s Clubs
in Europe (EN)

Clubs & Cercles
en Europe (FR)

Charles-Louis de Noüe

Charles-Louis de Noüe

P.U. 30,00€

P.U. 50,00€

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

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

Restaurante do
GRÉMIO LITERÁRIO

EMENTAS DE
FEVEREIRO 2021

ALMOÇO

•

JANTAR

Sopa do dia
Especialidades do dia

Serviço

Peixe ou de Carne

“Á LA CARTE”

Doce ou fruta
Um copo de vinho
Café

1/fev

3ª Feira

2/fev

4ª Feira

3/fev

5ª Feira

4/fev

6ª Feira

5/fev

2ª Feira

8/fev

3ª Feira

9/fev

4ª Feira

10/fev

5ª Feira

11/fev

6ª Feira

12/fev

das 20:00h às 22:00h

25,00€ p.p.

EMENTA DO DIA / ALMOÇOS

2ª Feira

•

Peixe

O verdadeiro bacalhau à Brás, segundo a receita original

Carne

Perna de vitela assada com feijão verde e puré de batata

Peixe

Arroz rico de peixe e crustáceos

Carne

Parmentier de caça com salada

Peixe

Pescada no vapor com brócolos e batata sauté

Carne

O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

Peixe

Filetes de robalo com puré de cenoura e brócolos

Carne

Arroz de forno com pato e chouriço

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo

Carne

Perdiz vermelha estufada à Conde de Ega

Peixe

Bacalhau com broa assado em canoa de barro

Carne

Pato confitado com puré de cenoura e legumes da época

Peixe

Salmão da Noruega braseado com puré de maçã reineta e courgette grelhada

Carne

Ensopado de borrego com batatas e coentros frescos

Peixe

Peixe do dia com espargos grelhados e batata fondant

Carne

O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

Peixe

Pataniscas de polvo com arroz de tomate e coentros

Carne

Coelho estufado à caçador

Peixe

Bacalhau lascado assado no forno, sobre uma cama de batatas e legumes

Carne

Bochechas de porco com puré de aipo e courgette grelhada
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2ª Feira

15/fev

3ª Feira

16/fev

4ª Feira

17/fev

5ª Feira

18/fev

6ª Feira

19/fev

2ª Feira

22/fev

3ª Feira

23/fev

4ª Feira

24/fev

5ª Feira

25/fev

6ª Feira

26/fev

2ª Feira

01/mar

3ª Feira

02/mar

4ª Feira

03/mar

5ª Feira

04/mar

6ª Feira

05/mar

Peixe

Bacalhau lascado com puré de grão e concassé de tomate

Carne

Lebre estufada com batata cozida e cebola
Feriado

Peixe

Dourada escalfada com legumes da época e batata doce sauté

Carne

O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

Peixe

Salmão da Noruega grelhado com puré de maçã e legumes no forno

Carne

Secretos de porco com espargos verdes e açorda de chouriço e coentros

Peixe

Bacalhau à Zé do Pipo

Carne

Risotto de pato com aroma de poejo e parmesão

Peixe

Bacalhau gratinado com cebolada e camarão

Carne

Morcela de sangue com puré de batata e tian de grelos e funcho

Peixe

Corvina braseada com ratatouille e batata sauté

Carne

Arroz de forno com pato e chouriço

Peixe

Peixe do dia com legumes da época

Carne

O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

Peixe

Pescada com molho de coentros e ameijoa e batata sauté

Carne

Caril suave de frango à Goesa

Peixe

Lombo de bacalhau assado com feijão verde no vapor e maionese

Carne

Lombelo de porco com molho de ameixas e estufado de castanhas

Peixe

Tiborna de bacalhau assado com concassé de tomate

Carne

Carne de porco à alentejana com arroz de grão

Peixe

Peixe espada escalfado com arroz de amêijoas e coentros frescos

Carne

Costeleta de vitela grelhada com rosti de batata e salada de legumes grelhados

Peixe

Filetes dourados com arroz de coentros

Carne

O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

Peixe

Posta de pescada com puré de pastinaca e legumes grelhados

Carne

Salsichas frescas com couve lombarda e arroz Pilaf

Peixe

Bacalhau confitado com puré de grão e legumes assados

Carne

Perna de borrego assada com grelos e batatas
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2ª Feira

08/mar

3ª Feira

09/mar

4ª Feira

10/mar

5ª Feira

11/mar

6ª Feira

12/mar

Peixe

Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne

Arroz de sustância de alheira e espargos verdes

Peixe

Filetes de robalo com puré de cenoura e legumes

Carne

Arroz de favas de Tormes com língua de vitela

Peixe

Caril rico de peixe com arroz de lima

Carne

O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

Peixe

Salmão da Noruega braseado com puré de maçã reineta e courgette grelhada

Carne

Cabrito de “Mértola” estufado à Angolana

Peixe

Bacalhau à Zé do Pipo

Carne

Strogonoff de peru com cogumelos do bosque e arroz de tomilho
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GRÉMIO LITERÁRIO
EDIÇÃO ESPECIAL

VALÉRY GISCARD D’ESTAING
NO GRÉMIO
POR

Guilherme d’Oliveira Martins
O Grémio Literário tem na

de Carvalho Daun e Lorena, e

sua memória momentos inol-

Salles Lane, ativíssimo diretor.

vidáveis. Um deles ocorreu

A política francesa vivia um

em 1969, a 12 de maio, com

clima extremamente tenso.

a presença de Valéry Giscard

De Gaulle demitira-se dias

d’Estaing, sócio honorário do

antes, a 28 de abril e parti-

Grémio. Foi uma sessão sole-

ra para a Irlanda, enquanto

ne em que o futuro Presiden-

se preparavam as eleições

te da República Francesa pro-

presidenciais, das quais sai-

feriu a conferência “Tableau

ria vencedor Georges Pom-

Economique et Financier de l’Europe”. Nessa sessão

pidou contra o centrista Alain Poher. Giscard estava

o Professor José-Augusto França recebeu o Prémio

no centro dos acontecimentos, votara contra a ini-

do Grémio Literário. Na fotografia que nos chegou o

ciativa de De Gaulle e contribuíra decisivamente para

Doutor José de Azeredo Perdigão, presidente da Fun-

a partida do General. Usando o título de um gran-

dação Gulbenkian está ao lado do futuro Presidente

de clássico da literatura económica, o Dr. François

francês e entre a assistência estão o Ministro dos Ne-

Quesnay (1694-1774), o orador debruçou-se sobre

gócios Estrangeiros Doutor Alberto Franco Nogueira

os desafios colocados à Comunidade Europeia, num

e o futuro Ministro Doutor Rui Patrício. Era Presi-

momento crucial do pós-guerra. Esgotavam-se os efei-

dente da instituição o Marquês de Pombal, Sebastião

tos das políticas responsáveis pelos trinta gloriosos

1

anos de Fourastié e o sistema monetário de Bretton

General, será de novo Ministro da Economia e Finan-

Woods revelava aquilo que Lorde Keynes tinha prenun-

ças com Georges Pompidou (1969-74). Cria o Parti-

ciado, perante a persistência de Harry White: o sistema

do dos Republicanos Independentes, que se torna a

assente no ouro e no dólar não poderia durar muito.

segunda força do centro-direita e apresenta-se como

A situação era insustentável, Vinham aí a estagflação

candidato à eleições presidenciais de 1974 vencendo

e a serpente monetária. E Valéry sabia-o melhor que

na primeira volta o candidato gaulista Chaban-Delmas

ninguém. Em breve viria a inconvertibilidade completa

e na segunda François Mitterrand, representante da

do dólar e o primeiro choque petrolífero, e no co-

“Union de la Gauche”, em eleições disputadíssimas,

mércio internacional havia que compatibilizar a con-

que registam uma participação record do eleitorado

corrência europeia e a estabilidade das moedas e dos

na história política francesa. Torna-se o mais jovem pre-

preços … Antigo inspetor de finanças, o jovem VGE

sidente da República francesa depois de 1895, com 48

tornara-se em 1955 diretor do gabinete de Edgar Faure,

anos, sob a bandeira duma “sociedade liberal avançada”.

Presidente do Conselho, sendo eleito no ano seguin-

Será Presidente até 1981, não sendo reeleito, perante

te deputado do Puy-de-Dôme. Já com o General De

a vitória de François Mitterrand. Europeísta determi-

Gaulle, será secretário de Estado das Finanças (1959-62)

nado irá manter-se na liça até à morte, tendo sido o

e Ministro das Finanças e dos Assuntos Económicos

Presidente da Convenção sobre o Futuro da Europa

(1962-66). Depois da saída do governo exprime reservas

(2002-2003) e uma das referências da cidadania euro-

relativamente à política gaulista, em especial no tocante

peia. O Grémio Literário homenageia sentidamente o

ao referendo regionalista de 1969. Com a partida do

seu sócio honorário.
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DO PRESIDENTE
CAROS SÓCIOS
O Boletim do Grémio Literário, meio informativo
essencial, agora único meio de comunicação e contacto possível entre os sócios, está ao alcance de todos
oferecendo uma revisitação dos seus espaços, da sua
arte e do que de melhor aconteceu no Grémio Literário ao longo dos tempos.
Por aqui passaram figuras ilustres, aconteceram factos dignos de nota, conferências, lançamento de livros, exposições ou simples encontros.

Esperamos encontrar no Boletim o elo imprescindível para vencermos a inércia, o desconsolo que a
todos atinge neste tempo pandémico.
O Grémio Literário está sempre com os seus sócios,
relembrando neste número AS ESCULTURAS DA ESCADARIA.
Subamos pela escadaria em contemplação histórica
e artística.

•
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Degrau

a degrau: Apolo,

Minerva e…

as estórias que habitam três esculturas
POR

Sandra Leandro
Professora na Universidade de Évora e Historiadora de Arte

Sempre que subo as escadas bem lançadas do átrio

do um epíteto, e a força do nome Apolo permaneceu.

para o primeiro piso do Grémio, ao passar por duas

Filho de Zeus e de Latona, irmão gémeo de Ártemis /

esculturas que habitam os nichos do primeiro patamar,

Diana, deusa da caça, faz parte dos deuses mais recen-

recordo-me, por associação, de um fresco de Rafael

tes do panteão greco-romano. Sua mãe foi perseguida

Sanzio, o mesmo artista que, como vimos «à distância»,
surge num medalhão da fachada. Levo, assim, um bocadinho de exterior para o interior. Numa das suas obras
mais celebradas, o fresco Scuola di Atene / Escola de
Atenas (1509-c.1510), pintado para a Stanza della Segnatura
no Vaticano, Rafael representou em posturas e gestos
caracterizadores, um imponente conjunto de filósofos
da Antiguidade e outros amantes do saber. Sem sincronia temporal, concebeu um momento em que todos
estão vivos: Platão, Aristóteles, Alexandre (o Grande) e
tantos outros encontram-se ladeados por dois nichos
altos, ocupados por esculturas de Apolo e Minerva
que manifestam sobre eles um determinado ascendente. São os mesmos deuses harmoniosos das esculturas
do primeiro patamar que quase trocam olhares entre si.
Se pensarmos em quem são, não surpreende a sua
égide nem na cena pintada na Stanza, nem no Grémio
que, desde o início, é lugar onde se cultivam as artes,
as letras e as ciências. Subir escadas é um hábito saudável e alcançar o saber algo que nos eleva.Vamos degrau
a degrau.
Apolo, deus das artes, dos oráculos, das purificações e da luz, deus do sol durante a época clássica,
era considerado o mais belo dos deuses. Os romanos
chamaram-lhe Febo, mas a palavra tornou-se sobretu-

2

pelos ciúmes da deusa Hera, que lhe dificultou o parto,
e apenas recebeu acolhimento na Ilha Ortígia. Como
sinal de gratidão, Apolo fixou a ilha no centro do mundo grego e deu-lhe o nome de Delos, a brilhante. No
momento em que nasceu voaram sobre a ilha cisnes
sagrados, e quem sabe se um não estará pousado na
sala de jantar do Grémio... Três dias após o seu nascimento (!), em Delfos, matou a serpente Píton, monstro
terrível que tinha o dom de proferir oráculos, sendo
substituído pela Pitonisa, sentada numa trípode que
Apolo consagrou.
Como identificar este deus? Apolo surge muitas vezes representado com a coroa de louros e uma lira na
mão sendo esta a iconografia mais comum em escultura. Pode, no entanto, apresentar-se de muitas outras
formas: sobre o monte Parnaso onde presidia à vida em
festa das nove musas, com os instrumentos próprios
das artes junto de si, com arco ou flauta, num carro
puxado por cisnes ou como pastor. O galo, o gavião
e o loureiro eram-lhe consagrados, pois os entes que
mais amou assim se metamorfosearam. O lobo, a corça,
o milhafre, o abutre, o corvo e o golfinho também
lhe estavam associados. Quando se compara a função
inspiradora entre Apolo e Dioniso / Baco, o alento
apolíneo ostenta de forma persistente um carácter
mais equilibrado. Tornou-se o deus da religião órfica,
reinando no seu paraíso que eram as Ilhas dos Bem-A-

vável, pela posição da sua mão direita, que ostentasse

venturados.

outro elemento iconográfico comum: a lança ou uma

Minerva é a deusa romana identificada com a grande

espada. Esta observação conduz-nos a outra mais ge-

Atena da mitologia grega e a ela deve o seu carácter e

ral: em princípio estas esculturas não foram realizadas

atributos iconográficos. Deusa da inteligência, da razão,

especificamente para estes nichos. Hoje diz-se, triste-

da guerra, pertence aos deuses mais antigos do pan-

mente e por palavras que não são nossas, que não fo-

teão e preside às artes e à literatura acima das musas,

ram concebidas como obras site-specific. A espada ou a

tendo, contudo, maior ligação com a filosofia do que

lança provavelmente existiram, mas dificilmente haveria

com a poesia ou a música, especialmente consagradas a

espaço para elas. As mãos de Apolo também revelam

Apolo e ao seu círculo. Filha de Zeus e Métis, teve um

que os nichos estão à altura, mas não exactamente à

nascimento exótico para o olhar humano, mas possível

largura…

para os deuses: saiu da cabeça de seu pai inteiramente

Agradáveis ao olhar, estas esculturas oitocentistas

armada, dando um grito de guerra que fez estremecer

de tendência estética neoclássica não se encontram

a Terra. O seu animal preferido era a coruja e a sua

assinadas. Não deixa, contudo, de se notar, especial-

árvore a oliveira.

mente na próxima que abordarei, alguns desequilíbrios

Esta escultura da deusa guerreira mostra alguns dos

anatómicos.

seus atributos mais comuns: o elmo, a égide, que é a

Subindo as escadas e chegando ao primeiro piso exis-

sua couraça de pele de cabra, e o gorgonião, escudo

te uma terceira escultura num nicho solitário, que não

em que se fixou a cabeça de Górgona. É muito pro-

tem sido descodificada. Apresento a minha hipótese.
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Como se vê na sua mão direita que segura uma taça,

/ MUNITIUS, QUAM DOMUS / UNIUSCUJUSQUE (sic)

enrola-se uma serpente. É muito plausível que se trate

CIVIUM?». Significa em tradução aproximada: «O que

da deusa Higeia, ou Hígia, deusa da farmácia, deusa da

é mais sagrado, o que é mais fortemente guardado por

saúde, filha do deus da medicina Asclépio / Esculápio,

todos os sentimentos sagrados, do que casa de um

e irmã da deusa Panaceia. Inicialmente Higeia tinha

homem?». São palavras de Cícero na obra Pro domo sua

como atributo iconográfico uma taça significando a

/ Em favor da sua casa, título que tem também o senti-

cura mediante o que se ingere. Com a morte de seu

do de quem defende, com fulgor, uma causa própria.

pai, a saúde ficou à sua guarda, somando-se àquele

Sabe-se, de resto, como os Romanos tinham apreço aos

atributo a serpente de Epidauro, herança paterna que

deuses Lares, que lhes protegiam a morada e a família

simboliza a sabedoria, a imortalidade e a cura. Assim

alargada. De facto, a casa de cada um é o seu castelo

o símbolo de Higeia tornou-se mais tarde, o símbolo

e não poderia vir mais a propósito, nos tempos difí-

da farmácia, tão presente ainda nos nossos dias. Mas

ceis que estamos a viver, encontrar associados numa só

há mais.

obra estes múltiplos sentidos.

Na cartela que a deusa segura com a sua mão es-

Uma casa com saúde, uma casa de cultura, a nossa

querda, pode ler-se a seguinte inscrição em latim:

própria casa, precisamente o que o Grémio Literário

«QUID ENIM SANCTIUS, / QUID OMNI RELIGIONE

quer ser para todos os seus sócios e convidados.

•
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CONSIGNAÇÃO DE UMA QUOTA DE IRS
A FAVOR DO GRÉMIO LITERÁRIO
Relembrando o apelo formulado

Se a sua situação tributária necessi-

Nos casos em que a situação tri-

no Boletim Mensal de Fevereiro

tar apenas de confirmação na mo-

butária exigir o preenchimento da

solicitamos aos prezados Consó-

dalidade chamada “IRS Automático”

declaração modelo 3 de IRS a con-

cios a atribuição a favor do Gré-

a consignação é efectuada na zona

signação é efectuada no campo 11 da

mio Literário da referida quota

“Pré-liquidação”, conforme se indica:

folha de rosto, conforme se indica:

de IRS. Bastará para o efeito, na
referida declaração, selecionar no
campo “Entidade Beneficiária” a
opção “Instituições particulares de
solidariedade social ou pessoas colectivas de utilidade pública” e no
campo “NIF Entidade Beneficiária”,
colocar o NIF do Grémio Literário: 500 130 779.
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A EXALTAÇÃO
DO GOSTO

ESTIMADOS SÓCIOS

JOSÉ BENTO DOS SANTOS

No ano de 1971, festejaram-se os 125 Anos do Grémio Literário com grande pompa cerimonial e com ilustres convidados. Estas comemorações prolongaram-se até 30 de
Junho de 1972, com um jantar e baile, com a presença de
cerca de 450 participantes.
Este evento teve grande repercussão nos meios informativos em Portugal e no estrangeiro.
Foi dado realce à ementa do jantar, chamado o “banquete do Século”; à grande cozinha francesa ao tempo, a mais

Anos 70. As portas da Nouvelle Cuisine abriam-se ao mundo de par em par.
O mais importante movimento na
História da Culinária, comparável ao
Impressionismo no campo da Arte,
tinha acabado de nascer em França,

por

conceituada no mundo, oferecendo o Grémio Literário não
uma viagem a França percorrendo os famosos restaurantes
estrelados com estrelas Michelin, mas trazendo as estrelas ao
Grémio Literário.
A viagem hoje proposta, é uma viagem de recordação
e visita a esse evento, guiada pelo ilustre sócio e gastrónomo
Eng. José Bento dos Santos, Presidente da Academia Portuguesa de Gastronomia.
As suas palavras seguramente irão despertar sensações
gustativas dignas de uma experiência única.
António Pinto Marques

(continua na página 2)
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lançado por uma geração de cozinheiros geniais,
na sequência de movimentos como a “Nouvelle
Vague” no cinema ou até o Maio 68.
Os Cozinheiros libertam-se do códice da cozinha de Escoffier, aligeiram as cozeduras, simplificam os molhos e, sobretudo, dão a máxima
importância ao produto e ao seu sabor genuíno,
que deve ser exaltado e não disfarçado com exageros culinários. Os restaurantes da Nouvelle
Cuisine são premiados com as ambicionadas estrelas Michelin e as listas de espera para conseguir uma mesa atingem largos meses.
É precisamente nesta época e contexto que
o Grémio Literário celebra os seus 125 anos e,
para a Festa desta efeméride, convida os dez mais
encomiásticos Chefs de França para preparar o
Jantar de Aniversário e que são o expoente máximo dessa nova cozinha francesa.
Uma pequena nota gastronómica sem querer
destacar um primus inter pares. Um dos grandes
ícones culinários da nouvelle cuisine na altura,
era a utilização do trou normand, (uma recriação do
2

que acontecia nos grandes banquetes normandos, ao ler uma partitura de eleição. É o despertar
que eram intervalados com goles de aguardente do espírito, mais que o acordar dos sentidos.
para permitir aos convivas continuar a desfrutar É o profundo sentimento de felicidade que deve
das quantidades gigantescas de comida), ou seja
um sorvete aligeirado, perfumado com um álcool
(kirsch, champanhe, calvados...) para saborear entre os pratos que compunham a refeição.
Percebe-se bem que o Menu, elaborado a 20
mãos (!), tem um equilíbrio delicado e uma finesse, o que significa não ter sido afectado por
qualquer disputa ou exibicionismo entre os
Chefs que o preparam. Pelo contrário, assumindo um verdadeiro trabalho de equipa, os Cozinheiros apresentam em conjunto um menu
de uma autêntica luxúria gastronómica, que irá
encantar todos os que tiveram o privilégio de
estar presentes.
Este ágape do dia 30 de Junho de 1972, é
muito justamente apelidado por alguns como
o “banquete do século”. A simples leitura de
Menu causa uma emoção digna de um maestro
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ter tido quem aqui participou, seguramente superior ao prazer efémero de cada garfada. É o
reconhecimento de que o gosto daquela refeição única, em si própria, ultrapassou largamente
o somatório dos gostos de todas as partes que
a constituíram.
Poucas vezes na história culinária moderna terá
havido banquetes cozinhados por uma verdadeira

plêiade de estrelas, como aconteceu há meio século no Grémio Literário. Essa capacidade de
organização, a par de uma cultura gastronómica relevante, foi sempre uma via que o Grémio
soube honrar e percorrer, continuando a servir
no seu restaurante uma cozinha e um serviço
de grande dignidade, que nos deve orgulhar a
todos nós.

•

EMAIL DE SÓCIOS
De forma a agilizar a comunicação com os Sócios neste período,
solicitamos aos prezados Consócios, que habitualmente recebem o Boletim
Mensal por carta, que nos facultem o endereço electrónico.
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