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Grémio Literário
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Telefone: +351 21 347 56 66 * Fax: +351 21 342 87 88
E-mail: info@gremioliterario.pt * www. gremioliterario.pt

Como vem sendo habitual o Grémio Literário vai encerrar, para férias do pessoal, a partir de 1 de Agosto, reabrindo no dia
1 de Setembro.
Tendo em conta que muitos consócios já se encontram no gozo de férias, foi apenas organizada uma iniciativa para o início
do mês de Julho.

PRÓXIMAS INICIATIVAS

4 de Julho, 2ª feira, pelas 20:00h
Jantar/Palestra sobre Fernão de Magalhães
O Grémio Literário promove, na Biblioteca, um jantar/Palestra animado pelos Engs. José Eduardo Cansado de Carvalho de
Mattos e Silva e António Luis Cansado de Carvalho de Mattos e Silva, sob o tema: “Fernão de Magalhães: agente secreto
para a questão das Molucas”.
Os palestrantes, para além de distintos profissionais nas suas áreas de formação académica, têm-se dedicado a temas de
carácter histórico, com trabalhos de investigação divulgados em diversas conferências no país e no estrangeiro e em livros e
artigos publicados em revistas de especialidade.
O preço do jantar é de 30€ por pessoa.

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

JARDIM

Recordamos que, durante os meses de Verão, servimos no jardim, às quintas-feiras, almoços com um menu
composto por caldo verde, sardinhas assadas, febras, arroz doce, vinho e sangria, pelo preço de 22,50€ por
pessoa.
Venha desfrutar do simpático ambiente do jardim … e traga os seus convidados!

ADMISSÕES

REGALIAS DE SÓCIOS

No decurso do mês de Junho foram admitidos
os seguintes novos sócios:

Como é do conhecimento dos nossos
sócios, com o objectivo de atrair os
jovens a frequentar o Grémio
Literário, criou-se um cartão “Grémio Jovem – Um cartão Cultural”
acessível a filhos e netos de sócios a partir dos 10 anos.

Major-General Agostinho Dias da Costa
Eng. Fernando Manuel Alves Rodrigues
Dra. Maria de Fátima Velez de Andrade Mendes
Comtesse de Virieu Jacques
Michael Liu
Dr. Jorge Lins Freire
Dra. Elcy Santos Freire
Dr Victor Simón Liendo-Muñoz
Mrs. Latifa Khechini
Dr. João Paulo Isidoro de Almeida Soares
Dr. Nuno Maria Séguier A. Calheiros Burguete
Dr. Jorge Felner da Costa

Neste sentido fizemos recentemente uma parceria com o Ginásio
Club Português, para obtenção de descontos para sócios, filhos e
seus netos.
Seleccionámos esta instituição, como parceira, pelo seu prestígio
secular e por ser uma das poucas instituições que ainda preserva a
prática desportiva da modalidade de Esgrima. Enfatizamos que a
Esgrima tornou-se bastante popular no século XIX, começando por
ser praticada nos clubes mais importantes de Lisboa, como o Grémio
Literário, o Turf Clube, o Real Ginásio Clube Português, o Ateneu
Comercial, entre outros.
O referido protocolo prevê a isenção de joia de admissão, a isenção
de pagamento da quota anual no ano da adesão e descontos nas
diversas modalidades praticadas.
Para mais informações deverão contactar-se os serviços
administrativos do Grémio Literário ou o Ginásio Clube Português.

Fundação Eça de Queiroz
Caminho de Jacinto, 3110
Quinta de Tormes | Baião – Portugal
4640-424 Santa Cruz do Douro
Tel: + 351 254 882 120 | Fax: + 351 254 885 205
feq@feq.pt | www.feq.pt

Vai a Fundação Eça de Queiroz, na prossecução dos seus objectivos de ordem eminentemente cultural, realizar a décima
nona edição de um Curso Internacional de Verão - Seminário Queirosiano - de 18 a 22 de Julho de 2016, subordinado ao
tema "Eça na rota do Modernismo Brasileiro".
O Curso de Verão destina-se a todos os interessados na obra queirosiana e na área da cultura / literatura/ media,
nomeadamente a professores (sobretudo, Ensino Secundário), estudantes universitários nacionais e internacionais
(graduação e pós-graduação), estudiosos e pesquisadores nas áreas de Ciências de Comunicação, Estudos Culturais e
Literários.
O formato de Curso de Verão / Seminário Internacional corresponde a um padrão, com uma tradição consolidada desde
1998.
Coordenação Científica: Orlando Grossegesse
Professores Convidados: Arnaldo Saraiva; Miguel Sanches Neto; Roberto Loureiro;
INSCRIÇÃO
• Valor da inscrição - 150 Euros (inclui almoço - 2ª a 6ª)
• Data limite: 14 Julho.
A inscrição é efectuada obrigatoriamente online, a partir da LOJA da Fundação (www.feqstore.com).

EMENTAS DE
JULHO 2016

“Almoço no jardim”
* 5ªs feiras *

“Almoço do Grémio”

Caldo verde

Sopa caseira

Sardinhas assadas
Febras assadas

Prato do dia
de Peixe ou de Carne

Arroz doce

Doce ou fruta

Vinho e Sangria

Um copo de vinho

Café

Café

22,50€ p.p

22,50€ p.p

PRATOS DO DIA
ALMOÇOS

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

01/Julho

04/Julho

05/Julho

06/Julho

07/Julho

08/Julho

Peixe

Bacalhau à lagareiro

Carne

Lombinhos de porco com migas

Peixe

Bacalhau à Brás

Carne

Plumas com migas

Peixe

Açorda de camarão

Carne

Rabo de boi com puré

Peixe

Polvo à lagareiro

Carne

Carne de porco à Alentejana

Peixe

Peixe do dia braseado

Carne

Febras de porco assadas na brasa

Jardim

Caldo verde, sardinhas e febras assadas na brasa

Peixe
Carne

2ª Feira

3ª Feira

11/Julho

12/Julho

13/Julho

Medalhões de novilho com gratin

Peixe

Bacalhau à Gomes de Sá

Carne

Frango frito com ratatouille

Peixe

Salmão braseado com citrinos e legumes salteados

Carne
4ª Feira

Bacalhau com broa

Coxa de pato à asiática com puré de pastinaca

Peixe

Peixe-espada frito com arroz de tomate

Carne

Coelho à caçador com batata cozida

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

14/Julho

15/Julho

18/Julho

19/Julho

20/Julho

21/Julho

22/Julho

25/Julho

26/Julho

27/Julho

28/Julho

29/Julho

Peixe

Corvina com açafrão e legumes salteados

Carne

Febras de porco assadas na brasa

Jardim

Caldo verde, sardinhas e febras assadas na brasa

Peixe

Bacalhau com todos

Carne

Ensopado de borrego

Peixe

Torricado de bacalhau

Carne

Costeleta de novilho com puré de pastinaca

Peixe

Pregado ao vapor com legumes

Carne

Roast Beef à inglesa

Peixe

Raia alhada

Carne

Lombinho de porco agridoce

Peixe

Arroz rico do mar

Carne

Febras de porco assadas na brasa

Jardim

Caldo verde, sardinhas e febras assadas na brasa

Peixe

Bacalhau à Minhota

Carne

Bochechas de porco com puré de legumes

Peixe

Pataniscas de bacalhau com arroz de feijão

Carne

Magret de pato com molho de citrinos e batata frita

Peixe

Peixinhos fritos com arroz de grelos

Carne

Alheira de caça com grelos salteados

Peixe

Caldeirada de peixe

Carne

Ravioli de bochecha de vitela

Peixe

Peixe do dia com cogumelos do bosque

Carne

Febras de porco assadas na brasa

Jardim

Caldo verde, sardinhas e febras assadas na brasa

Peixe

Bacalhau assado com puré de grão

Carne

Strogonoff com arroz branco

