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QUOTIZAÇÃO PARA O ANO DE 2015
Lembramos que está a pagamento a quotização do ano de 2015, a qual se deve enquadrar numa das seguintes modalidades:
Mensal
Trimestral
Semestral
Anual

38,00 € (s/bónus) (só por transferência bancária)
114,00 € (s/bónus)
223,00 € (c/bónus de 5,00 € por semestre deduzido)
432,00 € (c/bónus de 24,00 € 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/Cais do Sodré
NIB: 0033 0000 0000 4504487 05
IBAN: PT50 0033 0000 0000 4504 4870 5
BIC/SWIFT: BCOMPTPL

PRÓXIMAS INICIATIVAS

21 de Janeiro, 4ª feira, pelas 18:30h
Homenagem a Miguel de Unamuno
Por ocasião do 150º aniversário do seu nascimento, o Grémio Literário presta homenagem a um dos maiores vultos da
cultura espanhola e grande amigo de Portugal, que foi Miguel de Unamuno.
Representante maior da famosa “geração 98”, que marcou a história do pensamento no país vizinho,
Unamuno, escritor, poeta e filósofo, e professor ilustre que ocupou durante anos o cargo de Reitor da
Universidade de Salamanca, também se notabilizou pela sua intensa actividade cívica em defesa dos valores
da liberdade e do acesso ao conhecimento. Foi, além disso, um grande conhecedor do nosso país, que visitou
com frequência e onde fez amizade com grandes nomes da nossa literatura, como Antero de Quental, Guerra
Junqueiro, João de Deus, Fidelino de Figueiredo, entre outros, laços esses que deixou registados no seu conhecido livro
“Por terras de Portugal e Espanha”.
Nesta sessão de homenagem será exibido um filme-documentário, gentilmente cedido pelo Instituto Cervantes, intitulado
“Unamuno apaixonado”, da autoria de Rafael Alcazar, realizado no ano anterior, a que se seguirá uma conferência da Profª.
Dra. Fernanda Abreu, da Universidade Nova de Lisboa, que nos falará das relações de Unamuno com Portugal.
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30,00€ por pessoa.

29 de Janeiro, 5ª- feira, pelas 20:00h
Jantar/debate – Ciclo “Portugal pós - Troika: que Moeda, que
Economia, que Futuro?”
Prossegue no próximo dia 29, tendo João Salgueiro
como orador convidado, o novo ciclo de jantaresdebate promovido pelo Clube Português de Imprensa,
o Centro Nacional de Cultura e o Grémio Literário,
subordinado ao tema “Portugal pós-troika: que
Moeda, que Economia, que Futuro?“.

1º CIRCUITO de BRIDGE do
GRÉMIO LITERÁRIO 2015
PROGRAMA
4 provas a realizar nas instalações do
Grémio Literário
- 13 de Fevereiro de 2015 - 21h15m
- 24 de Abril de 2015 - 21h15m
- 17 de Julho de 2015 - 21h15m

João Maurício Fernandes Salgueiro, de seu nome completo, nasceu em
Braga em 1934, tendo-se licenciado em Economia, pelo Instituto Superior
de Ciências Económicas e Financeiras, e pós-graduado em Planeamento
Económico e Contabilidade Pública, pelo Instituto de Estudos Sociais de
Haia, nos Países Baixos.

- 4 de Setembro de 2015 - 21h15m

Foi como técnico do antigo Banco de Fomento que iniciou uma auspiciosa
carreira profissional ligado à Banca, chegando a vice-governador do Banco
de Portugal, presidente dos Conselhos de Administração do Banco de
Fomento Nacional e da Caixa Geral de Depósitos e presidente da
Associação de Bancos Portugueses.

- 8,00€ Sócio do Grémio por prova

Desde muito cedo que João Salgueiro se envolveu nos movimentos de
reflexão política com expressão católica, tendo presidido à Juventude
Universitária Católica e participado mais tarde na fundação da SEDES, no
período da Primavera Marcelista.

*Grémio Literário (Sr. António Pinto) –
21 347 56 66 - info@gremioliterario.pt

Em 1969 foi nomeado Subsecretário de Estado do Planeamento, por
Marcello Caetano, cargo que ocupou até 1971. Depois do 25 de Abril,
aderiu ao Partido Social Democrata. Foi Ministro de Estado, das Finanças e
do Plano do VIII Governo Constitucional, de Pinto Balsemão, entre 1981 e
1983.
Actualmente, é membro do Conselho Económico e Social, vogal do Fundo
de Garantia de Depósitos e colaborador da Faculdade de Economia da
Universidade Nova de Lisboa, onde rege o Seminário de Economia
Europeia.
Polémico e frontal, João Salgueiro defendeu numa entrevista em 2013 um
plano de emergência para o desemprego, dizendo que não se chocaria ao ver
pessoas com formação universitária na construção civil ou a limpar matas.
«Depois da Segunda Guerra Mundial as pessoas fizeram isso. Trabalharam
com as mãos».
Mais recentemente, sobre o colapso do BES e o temido efeito sistémico
declarou que: "Somos provincianos se pensamos que a queda de um banco
pode criar problemas ao País. Só cria se nos deixarmos apanhar. Não vejo
nenhuma razão para isso acontecer".
Crítico, também, da política de Bruxelas em relação à Grécia, o economista
lembrou que se os líderes europeus tivessem «ajudado a combater a
situação da Grécia há ano e meio atrás estávamos agora muito melhor na
Europa».
Personalidade enérgica, temperada no rigor das coisas, João Salgueiro
aceitou o convite para intervir no novo ciclo de jantares-debate, promovido
pelo Clube Português de Imprensa, em parceria com o Centro Nacional de
Cultura e o Grémio Literário, "Portugal pós-Troika: que Moeda, que
Economia, que Futuro".
Uma reflexão em directo a não perder.
O preço do jantar é de 30€ por pessoa.

INSCRIÇÕES
- 10,00€ Praticante por prova

* luis.ahrens.teixeira@hotmail.com |
917 692 237
* www.quintonaipe.com

REGULAMENTO
- 4 provas ( 24 mãos duplicadas / top
integral )

- Pontuação acumulável de acordo com o
número de mesas por torneio.
- Para classificação final (individual)
contam as três melhores provas
- Classificação individual
- As datas poderão ser alteradas pela
organização
PRÉMIOS
- Por torneio, 1º / 2º / 3º (pares)
- Final acumulado, 1º / 2º / 3º (Individual)
1ª Senhora e 1º Sócio do Grémio Literário
ORGANIZAÇÃO
Luis Ahrens Teixeira
Grémio Literário (Dr. Aires Gonçalves)

* Jantar no Grémio Literário (reserva
prévia): 22,50€ pax com vinhos incluídos
* Bar a funcionar durante as sessões /
preço sócio
* Estacionamento (Tribunal da Boa Hora /
24h dia, com elevador para a rua Ivens)

Admissões
No decurso do mês de Dezembro foram admitidos os seguintes novos sócios:
Prof. Doutor Manuel Gonçalo Cordeiro Ferreira
Eng. Olindo Augusto de Miranda e Iglesias

Restauração

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

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.

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.

Lampreia
Vai começar a época da lampreia, que poderá será
servida aos almoços e jantares.
A marcação deverá ser feita com, pelo menos, três
dias de antecedência.

Cozido entre Rios
11 de Fevereiro
O cozido do próximo dia 11 de Fevereiro, quarta-feira, será confeccionado pelo Chefe Nuno Diniz, privilegiando produtos
das regiões entre o Douro e o Tejo, alguns dos quais nos trazem ecos dos fumeiros de Trás-os-Montes, enquanto noutros
encontramos algumas aproximações aos enchidos alentejanos.
Os sócios e seus convidados que aceitem este desafio gastronómico irão saborear, entre outras especialidades regionais, a
vitela Arouquesa, o porco malhado de Alcobaça, diversas carnes fumadas, morcelas de Porto de Mós, de Seia e da Guarda,
bucho de Trancoso, moira de Baião, farinheiras de Vila de Rei, Seia e Oleiros, chouriços de carne e de sangue, linguiça,
farinheira de mel, negrito, botelo raiano, farinheira de pão, cacholeira de Marialva, chouriça dos bofes, toucinho enrolado,
maranhos e farinheira de carne do Fundão.
O preço deste almoço será de 30,00€ por pessoa, incluindo sopa, sobremesa, vinho e café.

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
JANEIRO 2015
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

PRATOS DO DIA
ALMOÇOS
6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

2/Janeiro

5/Janeiro

6/Janeiro

7/Janeiro

8/Janeiro

9/Janeiro

12/Janeiro

Peixe

Bacalhau à Narcisa

Carne

Vitela à Lafões

Peixe

Bacalhau à Brás

Carne

Barriga de porco

Peixe

Lulas recheadas

Carne

Iscas de porco

Peixe

Açorda de gambas

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Peixe do dia braseado com xerem de amêijoa

Carne

Feijoada à transmontana

Peixe

Bacalhau com puré de milho

Carne

Ensopado de borrego

Peixe

Bacalhau com natas

Carne
3ª Feira

13/Janeiro

Peixe
Carne

4ª Feira

5ª Feira

14/Janeiro

15/Janeiro

Strogonoff de vitela
Peixe-galo au beurre blanc
Vitela assada

Peixe

Massada de tinta de choco com bivalves

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Caldeirada de mexilhão

Carne

Feijoada à transmontana

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

16/Janeiro

19/Janeiro

20/Janeiro

21/Janeiro

Peixe

Bacalhau à lagareiro

Carne

Fricassé de frango

Peixe

Caldeirada de bacalhau

Carne

Frango na púcara

Peixe

Peixe-espada preto com xerém de mexilhão

Carne

Carne de porco à alentejana

Peixe

Arroz de peixe

Carne
5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

22/Janeiro

23/Janeiro

26/Janeiro

27/Janeiro

28/Janeiro

29/Janeiro

30/Janeiro

Cozido à Portuguesa

Peixe

Cabidela de galinha

Carne

Feijoada à transmontana

Peixe

Bacalhau à Narcisa

Carne

Língua de vitela

Peixe

Pataniscas de bacalhau

Carne

Vol-au-vent de farinheira

Peixe

Caril de gambas

Carne

Coelho à caçador

Peixe

Pescada à francesa

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Peixe do dia com puré de bivalves

Carne

Feijoada à transmontana

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo

Carne

Borrego assado

