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QUOTIZAÇÃO DO ANO DE 2016
Lembramos que está a pagamento a quotização do ano de 2016, 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/Algés
NIB: 0033 0000 0000 4504487 05
IBAN: PT50 0033 0000 0000 4504 4870 5
BIC/SWIFT: BCOMPTPL

PRÓXIMAS INICIATIVAS

14 de Janeiro, 5ª feira, pelas 18:30h
JOAQUIM DE VASCONCELOS (1849-1936)
O Fausto da História da Arte em Portugal
Considerando a atribuição do Prémio Grémio Literário de 2014 ao livro Joaquim de Vasconcelos:
historiador, crítico de arte e museólogo – uma ópera, realiza-se uma sessão dedicada a esta notável figura
da cultura portuguesa no dia 14 de Janeiro, quinta-feira, na Biblioteca, pelas 18h30. Entre muitos outros
feitos, deve-se a este Historiador a descoberta científica dos Painéis de São Vicente. A sessão abre com
«Joaquim de Vasconcelos (1849-1936): o meu fantasma da ópera» pela premiada e sócia do Grémio
Literário, Prof.ª Doutora Sandra Leandro, que abordará o impressionante percurso biográfico daquele que é
considerado o fundador da História da Arte em Portugal, bem como a vertente museológica da sua riquíssima trajectória
profissional, com a projecção de diversas imagens inéditas. A seguir, o Prof. Doutor Vítor Serrão falará sobre «A
historiografia da arte portuguesa no tempo de Joaquim de Vasconcelos: a busca de novos caminhos metodológicos, entre
anacronismos e inovação». O Professor apresentará um powerpoint referindo diversas figuras de pesquisadores de arquivo
e connaisseurs, cotejando-as com Vasconcelos.
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30,00€ por pessoa.

♣
EXPOSIÇÃO “MUSEU INFINITO” sobre JOAQUIM DE VASCONCELOS
Museu do Design e da Moda
Rua Augusta, 24
NOVA DATA: A partir de 15 de Janeiro

19 de Janeiro, 3ª feira, pelas 19:00h
Ciclo Literário
Integrado no Ciclo de Literatura Portuguesa, organizado pelo Consócio Dr. António Aires Gonçalves, iniciado com Pedro
Tamen e Nuno Júdice, e que contou com as participações de Sophia de Mello Breyner, David Mourão-Ferreira, Vasco
Graça Moura, José Saramago, Agustina Bessa Luís, A. Lobo Antunes, José Cardoso Pires, Eduardo Lourenço, JoséAugusto França, entre muitos outros, vai realizar-se, na Biblioteca, uma sessão dedicada à obra literária do escritor João
Bigotte Chorão, que será apresentada pelo Prof. Eng. Eugénio Lisboa.
A obra de João Bigotte Chorão reparte-se, sobretudo, pelo ensaio e o diário. No primeiro distancia-se da convenção
académica e pratica o retrato literário, que se poderá descrever como a expressão de um nome a partir da exigência de um
estilo. No diário é um universo íntimo que se revela sem se desvendar, feito de admirações e de recusas. Aí se ouvem vozes
de mestres e de companheiros de viagem, que tornam menos solitária a nossa solidão.
A conferência será seguida de jantar ao preço de 30€, por pessoa.

21 de Janeiro, 5ª feira, pelas 19:00h
Exposição de pintura do artista John O’Connor
A Fundação Henrique Leotte vai promover, no Grémio Literário, uma exposição da sua colecção de obras
do artista John O’Connor, nosso consócio, em que serão apresentadas diversas pinturas a óleo incluindo a
série “A morte e a donzela”, além de aguarelas e desenhos sobre paisagens portuguesas que foram
publicados nos livros deste artista.

Carnaval
(da série
“A morte e a
donzela”)
Óleo sobre tela
81 x 65 cm

As obras de John O’Connor estão representadas em várias colecções públicas e privadas tanto em Portugal
como na Inglaterra, incluindo as do Victoria and Albert Museum, Barclays Bank, Selecções do Reader’s
Digest, Grupo Pestana, Lapa Palace Hotel, Museu da Cidade de Lisboa, Câmara Municipal de Sintra e nas
colecções do Vaticano e de S.A.R. o Príncipe de Gales.
A exposição será inaugurada no próximo dia 21 de Janeiro às 19 horas, ficando patente até 31 de Janeiro,
nos dias úteis, entre as 15h e as 21h.

28 de Janeiro, 5ª feira, pelas 20:00h
Jantar/debate – Ciclo “Que Portugal queremos ser, que Portugal vamos ter?”
Prossegue no próximo dia 28 de Janeiro o quarto ciclo de jantares-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 Luís Marques Mendes como orador
convidado.
Político por vocação, jurista de formação, Luís Marques Mendes costuma dizer que tem prazer “em fazer
política” enfatizando que “há muita gente que tem prazer e não gosta de o dizer”. Houve mesmo quem escrevesse, até,
que ele “fez da política o livro da sua vida”.
É uma das personalidades mais conhecidas da sua geração no espaço público, notoriedade reforçada nos últimos anos pela
sua intervenção regular como comentador político na antena da SIC.
Com uma relação muito próxima com não poucos jornalistas, até por ter assumido, enquanto governante, a tutela da
Comunicação Social do Estado, Luís Marques Mendes confessa ser “um consumidor de jornais”.
Os seus biógrafos gostam de realçar que foi vice-presidente da Câmara de Fafe, em 1976, com 19 anos, secretário de
Estado aos 28 e ministro aos 35, nos executivos de Cavaco Silva. Uma carreira fulgurante.
Regressaria ao Governo com Durão Barroso, em 2002, e, em 2005 alcançou a presidência do PSD, cargo que veio a ceder,
em 2007, a Luís Filipe Menezes.

Reconhece que “gosta do combate” e que “seria hipócrita se dissesse que gosto de perder”.
Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, desenvolveu actividade como Secretário e Adjunto do
Governador Civil do Distrito de Braga e advogado na Comarca Judicial de Fafe. Mais recentemente, foi presidente do
Conselho de Administração da Ensino, entidade proprietária da Universidade Atlântica.
Militante do Partido Social Democrata, foi diversas vezes eleito deputado à Assembleia da República, pelos Círculos de
Braga, Aveiro e Viana do Castelo.
Presidiu ao Grupo Parlamentar do PSD entre 1996 e 1999, sendo muito activo na oposição ao governo socialista,
designadamente, quando ocupava a presidência da Comissão Política Nacional do PSD.
Luis Marques Mendes tem dois livros publicados - Mudar de vida e O estado em que Estamos .
Foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique a 6 de Junho de 2008.
É esta personalidade, com uma vida política vivida, desde muito jovem, 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.

Grémio Jovem – Um cartão Cultural
Com o objectivo de atrair os jovens a frequentar o Grémio Literário, um espaço cultural de
grande tradição literária, cria-se um cartão “Grémio Jovem – Um cartão Cultural” acessível a
filhos e netos de sócios a partir dos 10 anos.
O cartão dará acesso à utilização de certos espaços onde se realizarão actividades diversas, de
âmbito cultural, dinamizadas por sócios ou por convidados, debates temáticos ou simples
espaços de leitura ou confraternização.
Após os 18 anos, os jovens portadores do cartão, terão facilidades de acesso a sócios efectivos
do Grémio Literário.
Ao solicitarem o cartão indiquem o nome que deve constar no mesmo.

Restauração

Admissões
No decurso do mês de Dezembro foram admitidos os
seguintes novos sócios:
Dra. Maria Madalena Carvalho Requixa
Dra. Maria Cândida da Rocha Silva
Prof. Doutor Alberto Rozas Fernández
Dr. Patrice Haffner

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.

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 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

4/Janeiro

5/Janeiro

6/Janeiro

7/Janeiro

8/Janeiro

11/Janeiro

Peixe

Arroz de bacalhau

Carne

Frango com amêndoas

Peixe

Caril de gambas

Carne

Coelho à caçador

Peixe

Peixe do dia braseado com legumes

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Raia alhada

Carne

Ensopado de borrego

Peixe

Bacalhau à lagareiro

Carne

Empadão de caça

Peixe

Bacalhau gratinado com espinafres

Carne
3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

12/Janeiro

13/Janeiro

14/Janeiro

15/Janeiro

Lombinhos de porco panados em crosta de ervas

Peixe

Cação de coentrada

Carne

Rojões em vinha d’alhos

Peixe

Filetes de pescada com arroz de coentros

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Arroz rico de peixe

Carne

Migas com entrecosto

Peixe

Bacalhau mediterrânico

Carne

Frango recheado com farinheira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

18/Janeiro

19/Janeiro

20/Janeiro

Peixe

Pastéis de bacalhau com arroz de grelos

Carne

Pato assado

Peixe

Caldeirada de peixe

Carne

Carne de porco à alentejana

Peixe

Pataniscas de polvo

Carne
5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

21/Janeiro

22/Janeiro

25/Janeiro

26/Janeiro

27/Janeiro

28/Janeiro

29/Janeiro

Cozido à Portuguesa

Peixe

Carapaus com arroz de tomate

Carne

Cabrito assado no forno

Peixe

Bacalhau à Narcisa

Carne

Coxa de pato em marinada asiática

Peixe

Açorda de bacalhau

Carne

Strogonoff de vitela

Peixe

Lulas recheadas

Carne

Secretos de porco preto com migas

Peixe

Peixe-espada à açoriana

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Arroz de lingueirão

Carne

Língua de vitela em fricassé

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo

Carne

Frango à moda da Beira

