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PRÓXIMAS INICIATIVAS
7 de Março, 5ª feira, pelas 18:30h
Lançamento de livro
O Grémio Literário e o Consócio Doutor Ignacio Vázquez Moliní com o apoio das Embaixadas da Bélgica, Espanha e
México, promovem a apresentação dos livros: “Limo y luz: estampas luminosas de México”, da autoria de Luis María Marina,
e “Elogio de Bruselas”, da autoria de Rui Vaz de Cunha, (heterónimo compartido de Jaime-Axel Ruiz e do consócio Ignacio
Vázquez Moliní).
Estes três autores espanhóis (ou talvez sejam quatro?) redescobrem uma antiga tradição literária muito ibérica que mistura os
livros de viagens com o ensaio filosófico e o romance de aventuras.
É desta maneira que os seus leitores vão descobrir as duas cidades, México e Bruxelas, a partir de perspectivas totalmente
inéditas.
No caso do México, é a visão dum estrangeiro que irá apresentar as grandezas do distrito federal, não daquelas já conhecidas
que podem ser lidas em qualquer guia turístico, mas sim de aquelas ignoradas que, por vezes, surgem das pequenas coisas
quotidianas.
No caso de Bruxelas, apresenta-se uma visão diferente da capital da Bélgica, cheia de lugares mágicos e ocultos.
O personagem Rui Vaz de Cunha sublinha os aspectos positivos de uma cidade que, normalmente, só é conhecida pelo seu
mau tempo e por ser a capital da União Europeia.
No final será servido um Porto de Honra.

14 de Março, 5ª feira, pelas 20:00h
Ciclo de jantares-debate “Portugal: o presente tem futuro?”
Numa iniciativa conjunta do Clube Português de Imprensa, do Centro Nacional de Cultura e do Grémio
Literário, prossegue no próximo dia 14 de Março, o ciclo de jantares-debate, subordinado ao tema “Portugal: o
presente tem futuro?”, tendo Francisco Pinto Balsemão como orador convidado.
Os jantares decorrem na Biblioteca do Grémio Literário.
Francisco Balsemão, que iniciou a sua carreira profissional nos media, no extinto vespertino “Diário Popular”, fundou o
“Expresso” e a SIC, para além de outras publicações e canais de televisão temáticos, dando assim forma a um dos mais
influentes grupos de Comunicação Social do País. Conquistou, por mérito próprio, um prestígio que não se confina a Portugal,
sendo uma voz ouvida nos principais fóruns internacionais do sector.
Nascido em Lisboa, Francisco Balsemão é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi
jornalista e dirigente político activo, até se dedicar à vida empresarial. Interessado pela experiência académica, foi professor
associado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, entre 1987 e 2002.
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Como homem politico, foi deputado independente à Assembleia Nacional, nos últimos anos do Estado Novo, representando a
Ala Liberal, juntamente com Sá Carneiro, Magalhães Mota e Miller Guerra, entre outros, que lutavam pela abertura do
Regime à Democracia.
Após o 25 de Abril, foi um dos principais fundadores do Partido Popular Democrático, hoje PSD. Foi deputado eleito à
Assembleia Constituinte e à Assembleia da República e, após a morte de Francisco Sá Carneiro, veio a ocupar o cargo de
Primeiro-ministro do VII e VIII Governos Constitucionais, ambos formados com base em coligações que incluíam o CDS e o
PPM.
Membro do Conselho de Estado, Francisco Balsemão tem um currículo extenso onde avultam, entre numerosos cargos e
funções, os de presidente do “European Publishers Council” , do Conselho de Administração do EIM - “European Institute
for the Media” e do “European Television and Film Forum”, além de vice-presidente da Fundação “Journalistes en Europe”,
É, ainda, membro do Júri do Prémio Príncipe de Astúrias de Cooperação Internacional, do Conselho Geral da COTEC
Portugal – Associação Empresarial para a Inovação, do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira, do Conselho
Consultivo do ISEG, da Comissão para a Revisão do Conceito Estratégico da Defesa Nacional, além de presidente do Júri do
Prémio Pessoa.
Doutorado Honoris Causa pela Universidade Nova de Lisboa, em Abril 2010 e pela Universidade da Beira Interior, em
Outubro do mesmo ano, Francisco Balsemão é possuidor de várias e relevantes condecorações, nacionais e estrangeiras.
Recorde-se que já intervieram neste Ciclo de conferências, Guilherme d`Oliveira Martins, Vasco Graça Moura, Marcelo
Rebelo de Sousa, António Barreto, João Bosco Mota Amaral, José Silva Peneda e Fernando Ulrich.
“Portugal: o presente tem futuro?” constitui, assim, uma proposta de debate aberto à participação dos associados das três
instituições que se juntaram na organização do ciclo.
Venha debater o futuro e jantar connosco.
Preço do jantar 30,00€ por pessoa.

21 de Março, 5ª-feira, pelas 19:00h
Ciclo de conferências sobre o “Renascimento”
O Grémio Literário em colaboração com o consócio Prof. Doutor Jorge Bessa, organiza a quarta conferência sobre o
Renascimento, subordinada ao título “ A Contribuição Portuguesa: Os Descobrimentos”.
Será oradora a Prof. Doutora Maria Rita Lino Garnel, doutorada em História Contemporânea, pela Universidade de Coimbra.
É investigadora integrada do Cesnova – UNL. Tem diversos artigos e capítulos de livros sobre a história do saber e do poder
médicos, da administração sanitária e das políticas de saúde, em Portugal, nos séculos XIX-XX. Foi comissária científica da
exposição “Corpo. Estado, Medicina e Sociedade no tempo da I República”, organizada pela Comissão Nacional para as
Comemorações do Centenário da República, em 2010.
A sessão será seguida de jantar pelas 20h30m, ao preço de 30,00€ por pessoa.

25 de Março, 2ª-feira, pelas 18:30h
Lançamento de livro
O Grémio Literário em colaboração com o consócio Dr. Pedro Rebelo de Sousa, promove o lançamento do
livro “Rosa Lobato Faria. A noite inteira já não chega”, cuja apresentação está a cargo do Senhor Prof.
Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.
Rosa Lobato de Faria (ela, que conhece como raros a música da palavra) tem a coragem de, por assim dizer,
restituí- la à sua condição rítmica essencial, despojada e inteira. No percurso da memória, a palavra
dispensa qualquer forma de maquilhagem. Os poemas deste livro confirmam assim um dom muito raro que
é o da espontaneidade na elaboração." - in Luís Forjaz Trigueiros (Prefácio a uma 1ª edição de um livro de RLF).
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Rosa Lobato de Faria (Lisboa, 20 de Abril de 1932 - Lisboa, 2 de Fevereiro de 2010) foi uma escritora, compositora e actriz
portuguesa. É reconhecida pelo público em geral devido à sua participação como actriz em várias telenovelas e filmes, mas é
desde há muito também reconhecida nos meios culturais como uma voz a ter em conta.
Tem uma extensa obra poética, mas também escreveu para a televisão e foi letrista de canções populares, incluindo quatro
canções que representaram Portugal no Festival da Canção (agora conhecido por Eurovisão).

Passeio Cultural
Faiança Portuguesa do Século XVII
24 a 26 de Maio de 2013
Os passeios culturais promovidos em anos anteriores pelo Grémio Literário e organizados em colaboração com o consócio Dr.
Rui Nobre, têm constituído momentos de inequívoco interesse cultural e de confraternização, que têm sido reconhecidos pelos
sócios participantes.
Seguindo a mesma linha de orientação, o Grémio Literário vem anunciar mais um passeio cultural, a realizar de 24 a 26 de
Maio, sob o tema “Faiança Portuguesa do Século XVII”. O passeio incluirá um conjunto de visitas a espaços museológicos,
sendo o grupo acompanhado, desde Lisboa, pelo grande especialista na matéria, o Prof. Dr. Alexandre Pais.
As inscrições estão, desde já, abertas junto dos serviços da Agência de Viagens Touch Travel Lda.
devendo ser efectuadas até 30 de Abril. Os detalhes do passeio encontram-se no documento que junto
enviamos.
Touch Travel Lda.
Av. Marquês de Tomar, 35 – 3º
1050-153 Lisboa
Tel.: 21 7817592 – Telm: 91 8954031

Rui.nobre.ext@touchgroup.com

10 a 21 de Abril de 2013
Viagem à Roménia
“..Venha ver as Fortalezas, Igrejas e o restante e rico Património Indo-Português, desta vez na India e no Ceilão.
Não é espanhol, inglês, holandês ou europeu! É Indo-Português! Foi construído com o sangue e a alma dos nossos avós:
Soldados,
Capitães
ou existente
Vice-Reis.entre o Grémio Literário e o Centro Nacional de Cultura, voltamos a informar que esta Instituição
Ao abrigo do
Protocolo
Depois
divirta-se
em
praias
de sonho
e descanse
emdomagníficos
hotéis. poderão participar.
vai realizar uma viagem à Roménia,
na qual
os sócios
Grémio Literário
E volte orgulhoso de ter nascido em Portugal.”
Preços e Condições
• Preço
por pessoa:
2.800€
Itinerário,
Programa,
Preços,
Condições e Informações gerais
• Suplemento de alojamento
quarto individual (11 noites) 500€ pp
• Email: em
joaoalarcao@netcabo.pt
• Depósito de 500€• pp,Telem.
para confirmação
92 917 49 09
• Tel fixo: 21 385 80 45
Informações
Centro Nacional de Cultura
R. António Maria Cardoso, 68
1201 – 049 Lisboa
Telefone – 00 351 213 46 67 22 * Tlm – 00 351 96 396 55 22
tferreiragomes@cnc.pt
Caso
V. Exa.
esteja interessado na viagem poderá solicitar directamente ao Centro Nacional de Cultura a obtenção do programa
Regalias
de Sócios
detalhado.

Foi celebrado recentemente um Protocolo de Cooperação entre o Grémio Literário e a Aliança Francesa de Lisboa, cujo
objectivo é proporcionar aos nossos associados e familiares directos, um desconto de 10% nos cursos internos de francês por
ele ministrados.
Contactos: Alliance Française de Lisbonne
Av. Luís Bivar, 91 – 1069-141 Lisboa
Email: cursos.lisboa@alliancefr.pt
Tel.: 21 3111484/82
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A fim de compatibilizar o período de funcionamento com o horário do pessoal, informamos que o Grémio Literário encerra às

O Grémio Literário registou, no mês de Fevereiro, a
admissão dos seguintes sócios:

Horário de Funcionamento

Prof Doutor Pedro Manuel Brandão Rodrigues
Dª Elisabete Matos
Embaixatriz Maria João Favilla Vieira
Dr Rui Salgado Alves
Prof Doutor Miguel Beleza
Dª Maria Helena Folhadela de Oliveira

A fim de compatibilizar o período de funcionamento com o horário
do pessoal, informamos que o Grémio Literário encerra às 23h30m.
Admitem-se situações de excepção, sempre que previamente
combinadas com os Serviços do Grémio Literário.

Tempo de chá
Aproveite as excelentes condições da varanda e venha tomar chá ao Grémio Literário.
O chá é servido, diariamente, entre as 17:00h e as 19:00h, 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.

GASTRONOMIA DO GRÉMIO

Junto enviamos a ementa com os pratos do dia, para o mês de Março, disponíveis aos almoços. Esta ementa, inclui um conjunto
de novas especialidades que, estamos convictos, serão do seu agrado.

Lampreia e Sável
Lembramos que a época da lampreia e do sável, está prestes a terminar.
Se gosta, venha ao Seu clube que não se arrependerá…..
A marcação da lampreia deverá ser feita com, pelo menos, três dias de antecedência.

Bifes
Fritos ou grelhados, estão agora presentes na carta do Grémio. A peça da carne, o modo de cozinhar e o molho, permitem um sem
número de variantes….

Vazia
Acém
Lombo

À Portuguesa
À Marrare
Três Pimentas
Champignons
Mostarda e Mel
Três queijos

Temos ainda o delicioso bife do lombo flambé à Grémio, confeccionado à mesa pelo Chefe Gomes, para um jantar calmo, no
ambiente acolhedor da Varanda.

Venha ao Grémio, almoçar ou jantar, e experimente a nossa gastronomia renovada

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
MARÇO 2013

Pato assado com laranja
6ª feira, 1 de Março

Bife à Portuguesa
Diariamente, na carta

PRATOS DO DIA
ALMOÇOS

Sável
Diáriamente, na carta

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

1/Março

4/Março

5/Março

6/Março

7/Março

8/Março

11/Março

Peixe

Bacalhau à Minhota

Carne

Pato assado com laranja

Peixe

Bacalhau à Braz

Carne

Bifinhos aux champignons

Peixe

Garoupa assada no forno

Carne

Frango de caril

Peixe

Medalhões de pescada gratinados com arroz de coentros

Carne

Favas guisadas à Portuguesa

Peixe

Filetes de pescada com molho tártaro

Carne

Lombo de porco assado com tâmaras

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo

Carne

Cordeiro Lechal assado no forno

Peixe

Bacalhau com broa

Carne
3ª Feira

4ª Feira

12/Março

13/Março

Coq au vin

Peixe

Garoupa assada no forno

Carne

Carbonada à Flamenga

Peixe

Caril de gambas

Carne

Ervilhas com ovos escalfados

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

14/Março

15/Março

18/Março

Peixe

Lulas estufadas

Carne

Bifes de porco panados com arroz de salsa

Peixe

Bacalhau à Lagareiro

Carne

Vol-au-vent de alheira com grelos salteados

Peixe

Bacalhau à Gomes de Sá

Carne
3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

19/Março

20/Março

21/Março

22/Março

Peixe

Garoupa assada no forno

Carne

Bifinhos ao Madeira

Peixe

Vol-Au-Vent de camarão

Carne

Lombo de porco assado com ameixas

Peixe

Pescada à Francesa

Carne

Frango de fricassé com arroz de limão

Peixe

Bacalhau à Minhota

Carne

2ª Feira

25/Março

Peixe
Carne

3ª Feira

4ª Feira

26/Março

27/Março

28/Março

Magret de pato

Pasteis de Bacalhau
Cabrito assado no forno

Peixe

Garoupa assada no forno

Carne

Iscas à Portuguesa

Peixe

Polvo à lagareiro

Carne
5ª Feira

Carne de porco à Alentejana

Favas guisadas à Portuguesa

Peixe

Lombos de pescada gratinados com molho béchamel

Carne

Vitela estufada

