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PRÓXIMAS INICIATIVAS

11 de Fevereiro, 5ª feira, pelas 19:00h
Homenagem a Maria de Jesus Barroso Soares
O Grémio Literário vai realizar, na Biblioteca, uma cerimónia de homenagem à memória de Maria de Jesus Barroso Soares,
recentemente falecida, que foi ilustre sócia desta Instituição e membro sempre atento e empenhado do Conselho Literário.
A sessão, na qual estará presente a família mais próxima de Maria de Jesus Barroso Soares, será aberta pelo Presidente do
Conselho Director, Dr. António Pinto Marques, sendo igualmente orador o Reverendo Monsenhor Feytor Pinto.
A finalizar a cerimónia será descerrado um retrato da homenageada, o qual passará a ocupar um justo lugar na galeria dos
sócios mais ilustres desta Instituição.
A sessão será seguida de jantar, ao preço de 35€ por pessoa.

23 de Fevereiro, 3ª feira, pelas 20:00h
Jantar/debate – Ciclo “Que Portugal queremos ser, que Portugal vamos ter?”
Prossegue no próximo dia 23 de Fevereiro um novo jantar-debate promovido pelo Clube Português de
Imprensa, em parceria com o Centro Nacional de Cultura e o Grémio Literário, subordinado ao tema “Que
Portugal queremos ser, que Portugal vamos ter?”, tendo Emílio Rui Vilar como orador convidado.
Jurista de formação, Emílio Rui Vilar exibe um currículo invulgar, mas insiste em ser um homem discreto,
que gostaria de ter sido arquitecto e poderia ter sido juiz.
É reconhecido, no entanto, pelas suas qualidades de liderança, com uma determinação e firmeza que contrastam com a
timidez que os amigos lhe atribuem.
Entre o político, o gestor, o banqueiro e o homem de Cultura, Emílio Rui Vilar desdobra-se em várias facetas, que integram
o seu perfil multidisciplinar.
Nasceu no Porto em 1939. É casado com a professora, escritora e ex-ministra da Educação, Isabel Alçada. Tem filhos e
netos.
Licenciou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1961, tendo integrado o CITAC - Círculo de
Iniciação Teatral da Academia de Coimbra. Iniciou a carreira profissional, em 1966, no Banco Português do Atlântico,
chegando aos quadros directivos desta instituição em 1969.
Primeiro presidente da Direção da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, eleito em 1970,
estreou-se na política durante o período revolucionário, logo após o 25 de Abril de 1974.

Começou, assim, por ser Secretário de Estado do Comércio Externo e Turismo do I Governo Provisório, tornando-se,
sucessivamente, ministro da Economia dos II e III Governos Provisórios.
Depois, foi designado vice-governador do Banco de Portugal, em 1975, e eleito no ano seguinte para deputado à Assembleia
da República, pelo PS, deixando o cargo para integrar o I Governo Constitucional, chefiado por Mário Soares, como ministro
dos Transportes e Comunicações.
Quando o governo acabou, em 1978, regressou à função de vice-governador do BdP, até que em 1985 foi nomeado
presidente do Conselho de Gestão do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa. Ficou apenas um ano nessa função,
aceitando a designação do governo de Aníbal Cavaco Silva para director-geral da Comissão das Comunidades Europeias, em
Bruxelas.
Retomou a sua carreira no sector bancário em 1989, ano em que foi nomeado presidente do Conselho de Administração da
Caixa Geral de Depósitos. Permaneceu no cargo até 1995, acumulando com a presidência do Grupo Europeu dos Bancos de
Poupança. Mais tarde, entre 2001 e 2002, presidiu ao Conselho de Administração da Galp.
Emílio Rui Vilar assumiu, paralelamente, numerosas responsabilidades na área da gestão cultural, quer no sector público
quer no privado. Presidiu à Comissão de Fiscalização do Teatro Nacional de São Carlos, foi comissário-geral de Portugal na
Europália '91, vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves e administrador da sociedade Porto
2001.
Admirador confesso de Camus, reconheceu numa entrevista de vida que “vivemos uma nova era de profundas perplexidades”
ao constatar ainda que “as ideias do planeamento estão quase fora de moda” sujeitas à tese de que “as soluções se podem
encontrar pelo permanente equilíbrio dos contraditórios”.
Entre 2002 e 2012 cumpriu dez anos como presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian,
sendo sucedido por Artur Santos Silva, em Maio de 2012.
No mesmo ano foi anunciado como presidente do Conselho de Administração e, simultaneamente, CEO da REN.
Recebeu várias condecorações, entre as quais a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo e a Grã-Cruz da Ordem do Infante D.
Henrique.
É esta personalidade, com uma história rica de experiências, como gestor, político e homem de Cultura, que poderemos ouvir
na Sala da Biblioteca do Grémio Literário, num jantar-debate que promete uma reflexão e participação alargadas.
O preço do jantar é de 30€ por pessoa.

Karting
19 de Março

Cartão Jovem Grémio Literário
Conforme se refere no Boletim anterior o Cartão Jovem Grémio Literário, dará acesso à utilização de
certos espaços onde se realizarão atividades diversas de âmbito cultural, desportivo e confraternização,
entre outras.
Na sequência desta iniciativa e dos diversos contactos estabelecidos, temos o gosto de anunciar a
realização no próximo dia 19 de Março, pelas 11 horas, de uma confraternização destinada aos detentores do Cartão Jovem
Grémio Literário e seus familiares, que incluirá uma prova de Karting no Kartódromo de Palmela, após a qual haverá lugar a
um almoço convívio e entrega de troféus.
A prova é limitada a 30 inscritos. O grupo será dividido por equipas e a cada equipa é atribuído um kart que será partilhado
pelos elementos que a constituem. A prova terá 15 minutos de treino e 50 minutos de corrida.
Agradecemos ao KIP - Kartódromo Internacional de Palmela - entidade com quem foi possível estabelecer esta parceria, os
preços especiais para o Grémio Literário.
No Boletim de Março serão fornecidas informações mais completas sobre o evento, bem como os respectivos custos de
participação.

Admissões
No final do mês de Dezembro e no decurso do mês de Janeiro foram admitidos os seguintes novos sócios:
Dr. Patrick Dewerbe
Dr. Wilton de Albuquerque Fonseca
Prof. Doutor José Esteves Pereira

Dra. Domitília M. dos Santos
Dr. Gonçalo Nuno de Azevedo Paes de Villas - Bôas
Dr. Roberto Varandas

Estacionamento na Rua Ivens

Voltamos a lembrar a existência de um parque de estacionamento no
edifício contíguo ao Grémio Literário, aberto 24 horas por dia.

Aos sócios que venham jantar ao Grémio Literário (fora dos
eventos/banquetes) serão oferecidos vouchers com direito a duas
horas grátis.

O Grémio Literário foi, recentemente,
distinguido pela ACAMFE – Associação Ibérica
de Casas-Museu e Fundações de Escritores,
através da atribuição de uma placa de bronze,
premiando, assim, o mérito, enquanto
Instituição dedicada à Literatura e muito
particularmente por estar relacionada com a
vivência de personalidades do mundo das
Letras, em toda a Península Ibérica.

Para além dos parques do Largo de Camões e da Rua Garrett, este
parque constitui mais uma alternativa que ajudará a resolver os
problemas de estacionamento aos sócios que se desloquem a esta sua
Casa.

A distinção, que muito nos honra e
agradecemos, foi atribuída por proposta da Dra.
Irene Fialho, representante da Fundação Eça de
Queiroz, junto daquela Associação.

O acesso ao referido parque faz-se pelo Largo da Boa Hora,
existindo também acesso pedonal através da Rua Ivens, 23. Para o
acesso entre os pisos de estacionamento e a Rua Ivens, existe
elevador. A tarifa praticada é de 0,50€ por cada 15m, no máximo de
25,00€ para as 24 horas.

.

Restauração

Lampreia

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.

Vai começar a época da
lampreia, que será servida aos
almoços e jantares, sob
marcação.

Os sócios interessados em desfrutar destas delícias
gastronómicas, deverão efectuar a marcação com, pelo
menos, dois dias de antecedência.

A marcação deverá ser feita
com, pelo menos, três 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 9,00€ por pessoa.
Para facilitar o serviço, solicitamos que V.Exa. proceda à prévia marcação, sempre que possível.

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

EMENTAS DE
FEVEREIRO 2016
Sopa caseira
“Almoço
do
Grémio”

Prato do dia
de Peixe ou de Carne
Doce ou fruta
Um copo de vinho
Café

22,50€ p.p

ESPECIALIDADES DO DIA
ALMOÇOS

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

1/Fevereiro

2/Fevereiro

3/Fevereiro

4/Fevereiro

5/Fevereiro

8/Fevereiro

9/Fevereiro

Peixe

Bacalhau gratinado

Carne

Magret de pato com batata frita

Peixe

Salmão braseado com espargos selvagens

Carne

Pastel de molho em consommé de carne

Peixe

Açorda de camarão

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Cação de coentrada

Carne

Costeleta de vitela grelhada com legumes

Peixe

Bacalhau à Narcisa

Carne

Frango à moda da Beira

Peixe

Bacalhau à meia desfeita

Carne

Risotto de pato

Peixe
Carne

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

10/Fevereiro

11/Fevereiro

12/Fevereiro

ENCERRADO

Peixe

Pampo com puré de bivalves

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Caldeirada de peixe

Carne

Vitela à Lafões

Peixe

Bacalhau Mediterrânico

Carne

Perna de borrego assada

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

15/Fevereiro

16/Fevereiro

17/Fevereiro

Peixe

Bacalhau espiritual

Carne

Frango assado com amêndoas

Peixe

Polvo à lagareiro

Carne

Bochecha de porco com puré de batata

Peixe

Peixe do dia braseado

Carne
5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

18/Fevereiro

19/Fevereiro

22/Fevereiro

23/Fevereiro

24/Fevereiro

25/Fevereiro

26/Fevereiro

29/Fevereiro

Cozido à Portuguesa

Peixe

Caril de peixe com arroz de lima

Carne

Ensopado de borrego

Peixe

Bacalhau escalfado com puré de grão

Carne

Empadão de caça

Peixe

Bacalhau à Brás

Carne

Bife Bourguignon

Peixe

Vieiras com puré de ervilhas

Carne

Panados de vitela recheados

Peixe

Arroz de lingueirão

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Ravioli de camarão

Carne

Barriga de porco com ragu de cogumelos

Peixe

Bacalhau à lagareiro

Carne

Carne de porco à Portuguesa

Peixe

Bacalhau à Grémio

Carne

Rojões em vinha-d’alhos

