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PRÓXIMAS INICIATIVAS

1 de Março, 6ª feira, pelas 19:00h
Recital de piano
Teresa da Palma Pereira
O Grémio Literário promove, na Biblioteca, um recital pela pianista Teresa da Palma Pereira com o seguinte programa:
M. Ravel - La Valse
S. Prokofiev - Montecchi & Capuleti
S. Prokofiev - Vision Fugitive n. 17, "Poetico"
S. Prokofiev - Sonata n. 7
O recital será seguido de jantar ao preço de 30,00€ por pessoa.

4 de Março, 2ª feira, pelas 20:30h
Festa de Carnaval
EMENTA

Tal como em anos anteriores, o Grémio Literário vai realizar
no dia 4 de Março um jantar de Carnaval, com animação
musical a cargo de Stefano Saturnini como já é habitual.

Aperitivos
Vol-au-vent de caça
Caril de gambas com paparis

Venha ao Grémio e traga os seus convidados - caso não queira usar nenhum traje ou
disfarce carnavalesco, teremos ao vosso dispor gratuitamente alguns apontamentos
divertidos que assim o farão aderir ao espírito da festa. Aguardamos as vossas
inscrições, e lembramos que os lugares são limitados ao espaço de que dispomos sem
prejuízo da pista de dança.
O preço do jantar é de 45,00€, por pessoa.

Toucinho do céu
Café e Chá
Vinhos:

Fiúza Chardonnay – branco
Quinta das Brôlhas - tinto

14 de Março, 5ª feira, pelas 18:45h
1ª Sessão
1846: Fundação do Grémio Literário: a Revolução Liberal e o Romantismo - Herculano e Garrett
Ciclo de 4 colóquios
TRADIÇÃO E REVOLUÇÃO: O GRÉMIO LITERÁRIO NA MUDANÇA DOS TEMPOS
O Grémio Literário, com a coordenação do Embaixador Luís Filipe Castro Mendes promove, ao longo
deste ano, um ciclo de 4 colóquios sob o tema Tradição e Revolução: O Grémio Literário na Mudança
dos Tempos, cuja primeira sessão se intitula
1846: Fundação do Grémio Literário: a Revolução Liberal e o Romantismo – Herculano e Garrett
Pretende-se, a partir da data da fundação do Grémio Literário, que ocorreu no mesmo ano da insurreição da Patuleia, debater o
significado da Revolução Liberal em Portugal e a manifestação dessa mudança histórica no Romantismo em Portugal, do qual
fundadores do Grémio Literário, como Alexandre Herculano e Almeida Garrett, foram expressão cimeira, tanto na literatura
como na política do seu tempo.
O historiador Fernando Catroga, professor catedrático de História da Universidade de Coimbra, e a Professora de Literatura
Comparada, Helena Carvalhão Buescu, professora catedrática na Universidade de Lisboa, farão a introdução/conferência deste
debate, que será moderado por Luís Filipe Castro Mendes, e alargado aos presentes.
A sessão será seguida de jantar, pelas 20:30h, ao preço de 30,00€, por pessoa.

18 de Março, 2ª feira, pelas 19:00h
Ciclo Literário: Apresentação da obra de Maria Alzira Seixo
Integrada no Ciclo Literário e por iniciativa do Dr. António Aires Gonçalves, Presidente do Conselho Literário,
o Grémio Literário promove uma sessão dedicada à apresentação da obra de Maria Alzira Seixo, sendo
conferencista o Dr. José Manuel Mendes.
Maria Alzira Seixo, Professora catedrática de Filologia Românica da Universidade Lisboa, leccionou ainda nas
Universidades de Évora, do Minho, de Paris IV, de Poitiers, da Califórnia em Santa Bárbara, de Utrecht, de
Lovaina, de Götingen, de Chicago, de Johns Hopkins, de Dakar, de Harare, de Macau, de Pekim, de Bangkok,
de Melbourne, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Polinésia Francesa e da Nova Caledónia. Foi presidente da Associação
Portuguesa de Literatura Comparada, da Associação Internacional de Literatura Comparada, da Federação Internacional de
Línguas e Literaturas Modernas - FILLM. Coordenou o Seminário “A Viagem na Literatura” com sessões em vários continentes,
de Capetown a Dili.
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30,00€ por pessoa.

19 de Março, 3ª feira, pelas 19:00h
Conferência – Caminhos de Santiago
Por iniciativa do Consócio Prof. Doutor António de Vasconcelos Tavares, o Grémio Literário promove, no dia 19 de Março
pelas 19 horas, na Biblioteca, uma Conferência subordinada ao tema “Caminhos de Santiago”.
Os Caminhos de Santiago são os percursos efectuados pelos peregrinos que afluem a Santiago de Compostela desde o século
IX para venerar as relíquias do apóstolo Santiago Maior, cujo suposto sepulcro se encontra na catedral desta cidade.
A peregrinação foi uma das mais concorridas da Europa medieval e a sua importância só era superada pela da Via Francigena
(com destino a Roma) e Jerusalém, sendo concedida uma indulgência plena a quem a fizesse.
A promoção de Compostela como centro de peregrinação teve o beneplácito de Carlos Magno, que nela via mais uma forma
de defender as suas fronteiras de invasões árabes. A notícia espalhou-se por toda a Europa cristã e os peregrinos começaram a

acorrer ao lugar do sepulcro, o chamado Campus Stellae ("Campo da Estrela"), que degenerou no termo Compostela.
Os Caminhos
Idade Média

Século XXI

Depois de vários séculos relativamente esquecida, a
popularidade da peregrinação tem crescido,
substancialmente, desde os anos 80 do século passado,
embora grande parte das pessoas que fazem
actualmente o Caminho — nome pelo qual é também
conhecida a peregrinação — não o façam por motivos
religiosos. Foi declarado Primeiro Itinerário Cultural
Europeu em 1987 e Património da Humanidade (na
Espanha em 1993 e na França em 1998). Em Portugal está em curso uma candidatura para também conseguir esse estatuto.
O Caminho tornou-se um itinerário espiritual e cultural de primeira ordem, que é percorrido por centenas de milhares de pessoas
todos os anos, contando com 327378 peregrinos em 2018. De salientar que 20% destes peregrinaram pelo Caminho Português.
A apresentação estará a cargo do Prof. Doutor João Queiroz e Melo, que, como certamente muitos sabem, liderou o primeiro
transplante cardíaco no nosso país, em 1986. Reformado e mantendo o interesse de sempre pela Medicina, após leccionar na
Universidade Católica e receber em 2018 o Prémio Nacional de Saúde, tem-se dedicado a ajudar a reconstruir os Caminhos de
Santiago em Portugal. Começou a caminhar aos 50 e tal e até hoje, aos 73 anos, palmilhou milhares de quilómetros, com uma
notável satisfação física e espiritual.
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30,00 €, por pessoa.

3 de Abril, 4ª feira, pelas 14:30h
O Chiado, o Carmo e O Coração das Trevas (The Heart of Darkness)
Partindo das preocupações estéticas, literárias e civilizacionais da obra de Joseph Conrad, O Chiado, o Carmo e O Coração
das Trevas (The Heart of Darkness) é a designação geral da 11ª edição do projecto do Chiado / Carmo.
Este ano é estabelecida uma estreita relação entre o Tamisa, o Congo e o Tejo, enquanto lugares simultaneamente naturais e
simbólicos de interligação entre a Europa e África, com um Coração de Trevas que lhes é comum. A par destas preocupações,
devido à diversidade de autores participantes (ensaístas e artistas plásticos), são também abordados temas como a questão protomodernista e modernista do Fluxo da consciência (Stream of Consciousness), as artes na esfera pública, mas também o
empreendorismo desvairado no espaço público, um certo "Rapto da Europa", ou a angústia em ver, quase impotentes, as novas
e rudimentares Jangadas de Medusa (Géricault há 200 anos!) completamente à deriva na garganta do Mediterrâneo, tendo
algumas dessas embarcações dimensões menores que a tela do pintor francês.
As conferências serão apresentadas pelos seguintes autores: Sara Belo (Artista e Investigadora, FBAUL); Prof. Wernher
Bouwens (Escola Superior de Belas Artes de Paris); Prof. Fernando Rosa Dias (FBAUL); Prof. José Quaresma (FBAUL).
O projecto inclui ainda quatro exposições internacionais, com a participação de 41 artistas (estudantes e docentes) de quatro
instituições europeias de Ensino Artístico Superior, a saber: Faculdade de Belas Artes (Lisboa), École Nationale Supérieure de
Beaux-Arts (Paris), Facultad de Bellas Artes da Universidad Castilla la Mancha (Cuenca), e a Strzemiński Academy of Art
Łódź (Lodz).

12 de Abril, 6ª feira, pelas 19:00h
Jantar leilão no Grémio Literário
Seguindo o sentido de Arte, Ciência e Sociedade, a Associação Humanitária de Apoio a doentes com
Cancro da Mama “Unidas para Vencer” e o projecto de voluntariado nacional e internacional
MarcaMundos, pertencente à Associação de Estudantes da NOVA Medical School, a que se juntou o
Grémio Literário, uniram as mãos para esta iniciativa, com um jantar, exposição e leilão de arte
beneficente, a realizar no Grémio Literário, sob o título “ A Mulher Idosa e o Cancro”.
O produto deste leilão reverterá em favor de doentes portadores de cancro da mama e em favor da missão

O produto deste leilão reverterá em favor de doentes portadores de cancro da mama e em favor da missão de auxílio em
Moçambique e no Peru, iniciativa do MarcaMundos.
O preço do jantar é de 25,00€ 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

BAILE VIENENSE - Convento do Beato
Correspondendo a um apelo da Embaixada da Áustria em Lisboa, chamamos a atenção dos nossos estimados
Consócios para a realização do Baile Vienense, no dia 13 de Abril, que no ano passado contou com a presença
de vários Sócios do Grémio Literário, e para o simpático carácter solidário da iniciativa. Apelamos, portanto,
aos nossos Sócios a fazerem a sua inscrição e a participarem. Os nossos Serviços Administrativos poderão
fornecer toda a informação, que se encontra igualmente disponível no nosso placard no hall de entrada.
RESERVAS: Sr. Ingo König - Embaixada da Áustria | ingo.koenig@bmeia.gv.at Tel.: +351 213 943 942 (9:30–17:00)

ADMISSÕES

DRESS CODE

No decurso do mês de Fevereiro 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.

Profª Doutora Ana Arriaga
Dr. Diogo Assis

O Grémio Literário
dispõe de um ambiente
acolhedor capaz de
proporcionar aos sócios
um serviço de
restauração de
qualidade, com
excelentes condições de
preço, face à
composição dos menus.

Na programação
das suas
celebrações
não deixe de
consultar
o seu Clube.
O Conselho Director
espera, portanto, que os
Sócios utilizem, mais
assiduamente, os
serviços de restauração
do Grémio Literário.

EMENTAS DE
MARÇO 2019

ALMOÇO

JANTAR

Sopa do dia
Especialidades do dia
Peixe ou de Carne
Doce ou fruta

Serviço
“Á LA CARTE”

Um copo de vinho
Café

das 20:00h às 22:00h

25,00 € p.p.

EMENTA DO DIA
ALMOÇOS

RESTAURANTE DO GRÉMIO LITERÁRIO

6ª Feira

2ª Feira

05/mar

4ª Feira

06/mar

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Bacalhau confitado com batata, ovo, couve e grão cozido

Carne

Coelho estufado à caçador com batata e cebolas confitadas

Peixe

Bacalhau gratinado com camarão e cebolada

Carne

Coxa de pato confitada com puré de cenoura e espinafres salteados

Peixe

Encerrado

Peixe

Robalo braseado com tagine de legumes

Carne

Arroz de Pato à Grémio Literário

Peixe

Caril suave de peixe com arroz de cardamomo e limão

Carne

Bife de chambão estufado com batata torneada e cebolas confitadas

Peixe

Bacalhau à Lagareiro

Carne

Lombo de porco com castanhas guisadas e molho de ameixa

Peixe

Bacalhau à Brás com salada de tomate

Carne

Coxa de galinha recheada com farinheira

Peixe

Dourada braseada com legumes grelhados e puré de pastinaca

Carne

Entrecosto com favas guisadas

Peixe

Peixe do dia com legumes

Carne

O Nosso Cozido à Portuguesa das Quartas-Feiras

Peixe

Panaché à Indiana

Carne

Vitela assada à moda de Lafões

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo

Carne

Plumas de porco preto com migas de broa de milho e couve

04/mar

3ª Feira

5ª Feira

Peixe
01/mar

07/mar

08/mar

11/mar

12/mar

13/mar

14/mar

15/mar

2ª Feira

3ª Feira

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

Bacalhau dourado à moda de Elvas

Carne

Caril de frango com arroz basmati e coentros frescos

Peixe

Moqueca de peixe à brasileira com arroz de lima e leite de coco

Carne

Costeleta de vitela com puré de pastinaca e tempero de alho e coentros

Peixe

Peixe do dia escalfado com brócolos e batata sauté

Carne

O Nosso Cozido à Portuguesa das Quartas-Feiras

Peixe

Salmão braseado com puré de maçã, legumes glaceados e tempero de aneto

Carne

Peito de frango recheado com presunto ibérico e queijo cabra

Peixe

Bacalhau confitado com legumes da época grelhados e batatas gratinadas

Carne

Lombelo de porco preto temperado com ervas aromáticas e legumes assados

Peixe

Bacalhau lascado com puré de grão e curgete grelhada

Carne

Morcela de Celorico da Beira com tian de grelos e funcho

Peixe

Polvo assado com batata doce e grelos salteados em azeite e alho

Carne

Arroz de Pato à Grémio Literário

Peixe

Pescada escalfada com arroz de amêijoa e coentros

Carne

O Nosso Cozido à Portuguesa das Quartas-Feiras

Peixe

Caril suave de peixe com arroz de gengibre e lima

Carne

Vitela assada à moda de Lafões

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo

Carne

Alheira de caça na frigideira com batatas fritas, grelos e ovo estrelado

Peixe

Bacalhau gratinado com cebolada e camarão

Carne

Pato confitado com puré de cenoura e legumes

Peixe

Robalo escalfado com puré de cenoura e brócolos no vapor

Carne

Cachaço estufado com arroz de chouriço e feijão

Peixe

Pampo braseado com legumes glaceados e puré de bola de aipo

Carne

O Nosso Cozido à Portuguesa das Quartas-Feiras

Peixe

Carapaus fritos com arroz de tomate e manjericão

Carne

Roast Beef à inglesa com batata e salada com molho vinagrete

Peixe

Bacalhau à Zé do Pipo

Carne

Secretos de porco grelhados com açorda de grelos e coentros

18/mar

19/mar

20/mar

21/mar

22/mar

25/mar

26/mar

27/mar

28/mar

29/mar

01/abr

02/abr

03/abr

04/abr

05/abr

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

Peixe

Bacalhau à Brás

Carne

Parmantier de caça com salada de tomate

Peixe

Arroz de peixe e crustáceos

Carne

Coxa de frango recheada com farinheira

Peixe

Tagliatelle de massa fresca com camarão

Carne

O Nosso Cozido à Portuguesa das Quartas-Feiras

Peixe

Robalo com molho de amêijoas com puré de bola de aipo e legumes grelhados

Carne

Perdiz estufada à moda de Convento de Alcântara

Peixe

Bacalhau assado à lagareiro

Carne

Strogonoff de vitela com arroz de tomilho

Peixe

Bacalhau à Gomes de Sá

Carne

Galinha com arroz de cabidela

Peixe

Gougéres de dourada com arroz de coentros e curgete assada

Carne

Lombelo de porco com molho de ameixa

Peixe

Caldeirada de pescada e amêijoa com batata cozida

Carne

O Nosso Cozido à Portuguesa das Quartas-Feiras

Peixe

Açorda de camarão

Carne

Coelho estufado à caçador

Peixe

Bacalhau assado com broa, couve lombarda e batata

Carne

Plumas de porco grelhadas com migas de feijão e couve

08/abr

09/abr

10/abr

11/abr

12/abr

15/abr

16/abr

17/abr

18/abr

19/abr

