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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Reflectir e analisar são actos fundamentais para se ponderar e progredir.
No início do segundo ano, de um segundo mandato como Presidente do Conselho Director do Grémio Literário, exige-se da
minha parte essa reflexão e análise para continuar a progredir e melhorar o funcionamento do cargo que exerço.
Os objectivos da fundação do Grémio Literário estiveram e estão sempre presentes, constituindo o foco de orientação do meu
mandato, ao qual me dedico agora em exclusividade.
A presença e atenção permanente, são essenciais para a manutenção elevada de todos os serviços, contribuindo para o
equilíbrio financeiro do Grémio Literário e satisfação dos sócios.
A actividade cultural, literária e social tem tido grande divulgação e receptividade junto dos sócios e convidados, constituindo
uma referência no panorama cultural do nosso país.
Este ambiente cultural e a qualidade da oferta gastronómica deve ser procurado pelos sócios para, em socialização
privilegiada, apresentarem e realizarem projectos culturais, ou para usufruírem da qualidade do espaço ou de uma refeição
entre familiares e amigos.
Grémio Literário, Casa de Cultura, a Casa que é nossa, do presente e do futuro.
António Pinto Marques

PRÓXIMAS INICIATIVAS

Lançamento de livro
9 de Julho, 5ª feira, pelas 18:00h
Por iniciativa do Consócio Prof. Doutor António Rebelo de Sousa, o Grémio Literário promove, na
Biblioteca o lançamento do livro “O Euro e o Futuro” da autoria daquele Consócio e editado pela Diário
de Bordo Editores.
A obra será apresentada pelo Dr. Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, pelo
Prof. Doutor Guilherme de Oliveira Martins, pelo Prof. Doutor António Mendonça e pelo Prof. Doutor
Mário Caldeira Dias.
Atendendo às orientações estabelecidas pela DGS o evento será limitado a um máximo de 50 pessoas.

ASSEMBLEIAS GERAIS
Realizaram-se, no passado dia 30 de Junho, a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária, esta
em 2ª convocação.
Na Assembleia Geral Ordinária foi aprovado, por unanimidade e aclamação, o Relatório e Contas de 2019 e as
propostas apresentadas pela Comissão Fiscal, tendo sido igualmente votadas duas propostas: manutenção do valor dos
Títulos Sociais, cujo valor permanece em 2.000€, e ratificação da nomeação dos Sócios Embaixador Luis Filipe Castro
Mendes e Prof. Doutor Rui Vieira Nery para o Conselho Literário.
Na Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada uma proposta de alteração do valor da quotização a partir de
Janeiro/2021, que se traduz num aumento de cerca de 2€/mês ou 25€/ano, e aprovadas por aclamação propostas para
atribuição da categoria de Sócio Honorário ao Senhor Prof. Doutor Jorge Manuel Guimarães dos Santos Bessa e ao
Senhor Prof. Doutor Henri Bismuth.

ADMISSÕES

DRESS CODE

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

De forma a respeitar o dress code instituído no
Clube, recomendamos aos Sócios e Seus
convidados, a utilização de casaco e gravata,
aos almoços e jantares. Recordamos que se
encontram gravatas disponíveis, na portaria,
para empréstimo.

Dr. Álvaro Poncioni Mérian
Eng. Sílvio Edgar Assis
Eng. Pedro Jorge Tavares Volante
Dr. Christopher Fitzgerald Miller
Prof. Doutora Maria Leonor Janeiro Segurado de Falé Balancho

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO
GRÉMIO LITERÁRIO

TEMPO DE FÉRIAS

RESTAURANTE: de 2ª a 6ª feira – das 13h às 16h
JARDIM: às 3ªs e 5ªs feiras – das 13h às 16h

Como vem sendo habitual o Grémio Literário
vai encerrar, para férias do pessoal, a partir de
1 de Agosto, inclusive, reabrindo no dia 2 de
Setembro.

Serão assegurados todos os cuidados sanitários, conforme regras estabelecidas
pela DGS. Aguardamos a compreensão dos Sócios e esperamos a vossa visita.

Aproveitamos para desejar aos Sócios umas
boas férias.

Durante o mês de Julho será mantido o seguinte horário:

EMENTAS DE
JULHO 2020

EMENTA DO DIA
ALMOÇOS

ALMOÇO - 2ª a 6ª feira

ALMOÇO – 3ª e 5ª feira

RESTAURANTE

JARDIM

Sopa do dia

Caldo verde

Especialidades do dia
Peixe ou de Carne

Sardinhas assadas
Febras assadas

Doce ou fruta

Arroz-doce

Um copo de vinho

Vinho ou Sangria

Café

Café

25,00 € p.p.

25,00 € p.p.

RESTAURANTE DO GRÉMIO LITERÁRIO

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

Peixe

Salmão frio servido com salada russa e pickles

Carne

Roast Beef à Inglesa com salada da época e frutos secos

Peixe

Peixe do dia com legumes grelhados e batata confitada

Carne

Lombelo de porco com molho de ameixa e migas de grão

Jardim

Caldo verde, sardinhas, febras na brasa e salada portuguesa

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo, batata confitada e cebola

Carne

Coelho estufado à Caçador

Peixe

Bacalhau dourado à moda de Elvas

Carne

Strogonoff de vitela com arroz de tomilho

Peixe

Peixe do dia com legumes grelhados e batata confitada

Carne

Caril suave de frango com arroz de cardamomo

Jardim

Caldo verde, sardinhas, febras na brasa e salada portuguesa

Peixe

Corvina fria servida com salada russa e pickles

Carne

Roast Beef à Inglesa com salada da época e frutos secos

Peixe

Peixe do dia com legumes grelhados e batata confitada

Carne

Perdiz estufada à Grémio Literário

Jardim

Caldo verde, sardinhas, febras na brasa e salada portuguesa

Peixe

Bacalhau à Lagareiro

Carne

Coxa de pato confitado com puré de cenoura e legumes

Peixe

Bacalhau gratinado com camarão e cebolada

Carne

Plumas de porco ibérico com migas de broa e couve lombarda

Peixe

Peixe do dia com legumes grelhados e batata confitada

Carne

Bife de cachaço com alho e arroz de ananás

Jardim

Caldo verde, sardinhas, febras na brasa e salada portuguesa

01/jul

02/jul

03/jul

06/jul

07/jul

08/jul

09/jul

10/jul

13/jul

14/jul

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Peixe

Salmão frio servido com salada russa e pickles

Carne

Roast Beef à Inglesa com salada da época e frutos secos

Peixe

Peixe do dia com legumes grelhados e batata confitada

Carne

Vol-au-vent de alheira de caça com salada e toranja

Jardim

Caldo verde, sardinhas, febras na brasa e salada portuguesa

Peixe

Bacalhau confitado com batata salteada e couve cozida

Carne

Arroz de pato à Grémio Literário

Peixe

Bacalhau lascado com puré de grão e legumes

Carne

Coxas de frango recheadas com alheira e cebolas assadas

Peixe

Peixe do dia com legumes grelhados e batata confitada

Carne

Bife de vitela com molho de cogumelos marron e salada de tomate

Jardim

Caldo verde, sardinhas, febras na brasa e salada portuguesa

Peixe

Corvina fria servida com salada russa e pickles

Carne

Roast Beef à Inglesa com salada da época e frutos secos

Peixe

Robalo escalfado com puré de aipo e legumes no vapor

Carne

Coxa de pato confitado com puré de cenoura e legumes

Jardim

Caldo verde, sardinhas, febras na brasa e salada portuguesa

Peixe

Bacalhau confitado com batata salteada e couve cozida

Carne

Caril de frango à Goesa

Peixe

Bacalhau gratinado em canoa de barro

Carne

Strogonoff de peru com arroz de lima

Peixe

Corvina braseada com arroz de ameijoas

Carne

Lombelo de porco com molho de ameixa

Jardim

Caldo verde, sardinhas, febras na brasa e salada portuguesa

Peixe

Salmão frio servido com salada russa e pickles

Carne

Roast Beef à Inglesa com salada da época e frutos secos

Peixe

Peixe do dia com legumes grelhados e batata confitada

Carne

Vol-au-vent de alheira de caça com salada fresca e frutos secos

Jardim

Caldo verde, sardinhas, febras na brasa e salada portuguesa

Peixe

Bacalhau de coentrada com batata gratinada

Carne

Escalopes com molho de cogumelos

15/jul

16/jul

17/jul

20/jul

21/jul

22/jul

23/jul

24/jul

27/jul

28/jul

29/jul

30/jul

31/jul

