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PRÓXIMAS INICIATIVAS
4 de Dezembro, 3ª feira, pelas 19:30h
Conferência do Prof. Doutor Artur Baptista da Silva

O Grémio Literário promove uma conferência subordinada ao tema “A crise europeia – a utopia da U. E.
e o pesadelo do Euro – Que saída digna para o equívoco de Portugal?”, pelo consócio Prof. Doutor Artur
Baptista da Silva, Professor em “Social Economics” na Milton Wisconsin University, nos Estados
Unidos da América, estando a apresentação do orador a cargo da Senhora Dra. Anne Taylor, Presidente
do American Club.

Trata-se de um tema de toda a actualidade, podendo ler-se na sinopse elaborada pelo conferencista:
“A União Europeia (U.E.) corre o sério risco de se tornar um embuste civilizacional. A zona euro entrou em ruptura. A
Grécia acabará falida e a Espanha e a Itália (quarta maior divida mundial), já nas garras dos famigerados “mercados”,
estão em zona de risco de insolvência. A única politica imposta pelos governantes europeus resume-se numa palavra:
austeridade!”
No final será servido jantar ao preço de 30,00€ por pessoa.

12 de Dezembro, 4ª feira, pelas 20:00h
Ciclo de jantares-debate “Portugal: o presente tem futuro?”

Prossegue no próximo dia 12 de Dezembro, o ciclo de jantares-debate, promovido pelo CPI, CNC e
Grémio Literário, subordinado ao tema “Portugal: o presente tem futuro?”, tendo Silva Peneda,
presidente do CES, como orador convidado. Os jantares decorrem na Biblioteca do Grémio
Literário.
O currículo de Silva Peneda, actual presidente do Conselho Económico e Social (CES), é vasto e diversificado,
correspondendo a uma personalidade activa tanto na área política como no sector empresarial, com numerosas intervenções
públicas e relevante obra publicada.
Jorge Albino da Silva Peneda nasceu a 6 de Junho de 1950 , em S. Mamede de Infesta, tendo-se licenciado em Economia pela
Universidade do Porto, onde chegou a leccionar, sendo mais tarde diplomado em Administração do Desenvolvimento pelo
Institute of Social Studies em Haia - Holanda.
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Desempenhou vários cargos em sucessivos Governos, primeiro como secretário
de Estado e, por duas vezes, a partir de 1987, como ministro do Emprego e da
Segurança Social , funções que desempenhou até 1993.

O Grémio Literário registou, no mês
de Outubro, a admissão de:
Michel Rossetti,
Advogado

Posteriormente, integrou os quadros superiores da Sonae, entre 1997 e 2004,
presidindo, depois, à Administração do “Jornal de Noticias” e da “Global
Noticias”.
Deputado ao Parlamento Europeu, entre 2004 e 2009, produziu numerosos
trabalhos, aprovados em plenário por larga maioria, designadamente, “O Modelo
Social Europeu. Que Futuro?”, e “Uma Agenda Social para o Futuro”.

Silva Peneda tem , ainda, vários livros publicados, entre os quais se distinguem :
“Atrasos, Centralismo e Eleitoralismo “, “O Tratado de Lisboa e os Valores
fundamentais da Civilização Europeia”, e “O Modelo Social Europeu. Que
futuro”, além de um ensaio sobre o 10º Aniversário do Euro.

Mais recentemente, como presidente do CES, Silva Peneda tem feito uma
avaliação muito crítica da relação do actual Governo com a Troika, defendendo
que perante um Estado falido e um Orçamento de Estado que não abre caminho
para o crescimento económico do País, é impossível reduzir a dívida pública sem
alargamento dos prazos de pagamento.
Para Silva Peneda, a renegociação devia mesmo ser iniciada agora. "Quanto mais
tarde iniciarmos estas negociações, piores vão ser as condições para o fazer",
disse aos deputados durante uma audição na Assembleia da República

Questionado sobre os riscos que teria esta negociação, o presidente do CES
afirmou que "há sempre riscos", mas sublinhou que no atual momento, o maior
risco é o de não cumprimento das metas.
"Se este se cenário se verificar a nossa posição sairá mais enfraquecida e, por
isso, o ideal é transferirmos para mais cedo esta negociação", disse.

As recomendações do CES incidem essencialmente em três pontos: a redução
expressiva dos juros a pagar pelo empréstimo concedido a Portugal, a reavaliação
dos prazos em relação aos períodos de amortização dos empréstimos e maior
equilíbrio entre austeridade e crescimento, mediante medidas que fomentem a
economia e a criação de emprego.
Silva Peneda enfatiza mesmo que “se não houver condições económicas não dá
para fazer uma refundação. Sem crescimento económico não temos Segurança
Social e isso passa por nós, mas muito pela Europa”.

Sugestões para prendas de Natal
De acordo com o
§ 4º do art. 20º dos
Estatutos,
“os
descendentes
maiores em linha
recta dos sócios
efectivos possuidores
de título social,
serão admitidos
como sócios, na categoria de
efectivos, com dispensa de aquisição
de título social”.
Assim, sugerimos que aproveite esta
quadra natalícia para propor os seus
filhos como sócios do Grémio
Literário.
Pensamos que será um bom presente
para os seus filhos … e para o Grémio
Literário!

O livro, da
autoria
do
Prof. Doutor
José-Augusto
França, relata
a história do
nosso Clube,
fundado em 1846 pela
Rainha
D.Maria II.
Exemplar autografado: 30,00€

Recorde-se que já intervieram neste Ciclo , como convidados, Guilherme
d`Oliveira Martins, Vasco Graça Moura , Marcelo Rebelo de Sousa, António
Barreto e João Bosco Mota Amaral.
“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.

As reservas para o jantar ao preço de 30€, devem ser feitas até segunda-feira, dia 10.

Gravata de fundo vermelho e logótipo
azul em seda Natural
Edição Exclusiva GL

Gravatas em seda natural, disponíveis
em quatro cores, e ornamentadas com
o logotipo do clube
P.U. 50,00€
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15 de Dezembro, Sábado

Sábados do mês de Dezembro

Visita aos Presépios Barrocos de Lisboa
O Grémio Literário estará aberto aos
sábados durante o mês de Dezembro,
das 11h00 às 19h00, com o objectivo
de apoiar os sócios e familiares nas
suas deslocações ao Chiado, na quadra
natalícia. Neste período e dentro
daquele horário haverá serviço de bar,
e serão servidos almoços e lanches.

Presépio de Machado de Castro

Visita organizada em colaboração com o Museu Nacional do Azulejo, tendo
como objectivo dar a conhecer a obra dos mais importantes presepistas
portugueses do Sec XVIII, através dos conjuntos que ainda subsistem.
A visita será guiada pelo Dr. Alexandre Pais, conhecido especialista na matéria.
As deslocações entre os diversos locais serão asseguradas por um autocarro
fretado para o efeito.
Programa
Concentração junto ao restaurante
Churrasqueira do Campo Grande, pelas 8:30h

O preço do almoço (buffet), sem
bebidas, é de 25,00€. As crianças até
aos dez anos, serão convidadas do
Grémio Literário. O buffet é
constituído, como nos anos anteriores,
por um conjunto de saladas, carnes
frias, queijos, um prato quente,
sobremesas diversas de doces e fruta,
sendo o café ou o chá servido na mesa.
Informamos, desde já, os pratos
quentes para cada um desses sábados:
01 de Dezembro
Pescada à Marinheira
08 de Dezembro
Leitão assado
15 de Dezembro
Cozido à Portuguesa

Parte da manhã:
- Igreja da Anunciada
- Museu Nacional de Arte Antiga
- Basílica da Estrela

22 de Dezembro
Filetes de polvo com arroz do mesmo
29 de Dezembro
Arroz de pato

Almoço no Grémio Literário entre as 13:00h e as 15:00h
Parte da tarde:
- Fundação Ricardo Espirito Santo
- Sé de Lisboa
- Museu Nacional do Azulejo
Regresso ao local de partida, pelas 18:30h

As reservas deverão ser feitas até 2ª-feira, dia 10 de Dezembro, junto da
Secretaria do Grémio Literário. O pagamento, no acto da inscrição, poderá ser
efectuado por cheque ou por transferência bancária através do NIB do
Millennium BCP 0033 0000 0000 4504 4870 5.
O limite de participantes é de 25. Caso o número de inscrições ultrapasse aquele
limite o Grémio Literário estudará a hipótese de organizar uma 2ª visita, durante
o mês de Janeiro.
O preço por participante é de 60,00€, englobando transporte, almoço e entradas
nos locais de visita. Os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes
pessoais.

Clubes Correspondentes
Lembramos os prezados consócios que
o Grémio Literário mantém acordos de
reciprocidade com mais de uma centena
de clubes em todo o Mundo que, nas
suas deslocações ao estrangeiro,
poderão
visitar
usufruindo
dos
respectivos serviços.
A listagem dos clubes correspondentes
pode ser consultada no site do Grémio
Literário.
Acordos de reciprocidade recentes:
Real Casino de Tenerife
Plaza de la Candelaria, 12
38002 Santa Cruz de Tenerife
España
www.casinodetenerife.es
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Tempo de chá

21 de Dezembro, 6ª-feira, pelas 19:00h

Aproveite as excelentes condições da
varanda e venha tomar chá ao Grémio
Literário.

Lançamento do livro e recital de piano
Em colaboração com a Fundação Pedro Ruivo, vai
realizar-se pelas 19,00h, na Biblioteca, o lançamento do
livro infantil “ O Guarda Chuva Amarelo”, da autoria da
Presidente daquela Fundação e nossa consócia Maria de
Jesus Bispo.
Seguidamente, a pianista Alena Khmeliskaia, interpreta
obras de diversos compositores.

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.

A sessão será seguida de jantar na varanda, ao preço de 30,00€, pelas 20h30m.

Para facilitar o serviço, solicitamos
que V.Exa. proceda à prévia
marcação, sempre que possível.

Gastronomia – Caça
Como vem sendo habitual, o Grémio Literário propõe nesta época de caça, algumas ementas 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.

Dia 17 de Dezembro os serviços encerram ao jantar, por se realizar a habitual confraternização com o pessoal.
Dia 24 de Dezembro, por ser a véspera de Natal, o Grémio Literário encontra-se encerrado

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

O Conselho Diretor do Grémio Literário
deseja a todos os
Consócios e familiares um

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo
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EMENTAS DE
DEZEMBRO 2012

Bacalhau à Gomes Sá
2ª feiras, 17 de Dezembro

Pescada à francesa
5ª feira, 13 de Dezembro

PRATOS DO DIA
ALMOÇOS

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

3/Dezembro

4/Dezembro

5/Dezembro

6/Dezembro

7/Dezembro

Peixe

Pasteis de Bacalhau, servido com arroz de grelos e azeitonas de Elvas

Carne

Cabrito assado no forno, com batata salteada e grelos

Peixe

Garoupa assada no forno, com mista de batatas, cebolas e tomates assados

Carne

Migas com entrecosto, com azeitonas de Elvas e salada de agrião e rúcula

Peixe

Lulas recheadas, com puré de batatas, espinafres salteados, cenoura e molho de tomate

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Caril de gambas

Carne

Feijoada à transmontana

Peixe

Bacalhau à Lagareiro - regado com molho de azeite e alho, com batata a murro

Carne

2ª Feira

10/Dezembro

Peixe
Carne

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

11/Dezembro

12/Dezembro

13/Dezembro

Feijoada à transmontana
5ªs feiras

Perna de borrego assada no forno, regada com o respectivo molho, com batatas, ervilhas, .
..

cenoura e nabo cozidos

Bacalhau à meia-desfeita
Carne do porco à Alentejana, com ameijoas, batatas fritas e limão, acompanhada de salada
.

de agrião e cebola

Peixe

Garoupa assada no forno, com mista de batatas, cebolas e tomates assados

Carne

Frango de caril, com paparis fritos, banana frita, chutney de tomate e molho de iogurte

Peixe

Filetes de pescada, com molho tártaro, batata cozida torneada, alface e rodelas de tomate

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Pescada à francesa, frita em ovo com arroz de berbigão e rodelas de tomate

Carne

Feijoada à transmontana

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo, assado no forno em folha de lombarda, regado com molho de
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6ª Feira

14/Dezembro

.

Carne

azeite e alho, com cebolas, batatas salteadas e azeitonas pretas

Ensopado de borrego, com batata cozida e pão torrado

2ª Feira

17/Dezembro

Peixe
Carne

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

18/Dezembro

19/Dezembro

20/Dezembro

21/Dezembro

Bacalhau à Gomes Sá
Perna de borrego assada no forno, regada com o respectivo molho, com batatas, ervilhas, .
..

cenoura e nabo cozidos

Peixe

Garoupa assada no forno, com mista de batatas, cebolas e tomates assados

Carne

Burras à Alentejana, com batatas fritas e limão, acompanhada de salada de agrião e cebola

Peixe

Caril de gambas

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Lulas recheadas, com puré de batatas, espinafres salteados, cenoura e molho de tomate

Carne

Feijoada à transmontana

Peixe

Bacalhau à lagareiro, regado com molho de azeite e alho, com batata a murro

Carne

Vitela estufada, regada com o respectivo molho, com feijão verde, cenoura e batatas cozidas

4ª Feira

26/Dezembro

Peixe

Filetes de pescada, com molho tártaro, batata cozida torneada, alface e rodelas de tomate

5ª Feira

27/Dezembro

Carne

Lombo de porco assado, com recheio de ameixas, batata frita e salada de alface e tomate

6ª Feira

28/Dezembro

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo, assado no forno em folha de lombarda, regado com molho de
.

azeite e alho, com cebolas, batatas salteadas e azeitonas pretas

Arroz rico de peixe, com garoupa, cherne, tamboril e camarão

2ª Feira

31/Dezembro

Peixe

Bacalhau à meia-desfeita

Para além dos pratos do dia, poderá optar por outras ementas, disponíveis na carta do
restaurante, aos almoços e aos jantares.

