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PRÓXIMAS INICIATIVAS

04 de Novembro, Sábado, pelas 10:00h
Visita ao Real Edifício de Mafra
O Grémio Literário, em colaboração com o Palácio Nacional de Mafra e a Venerável Irmandade do SS de Mafra, promove
a realização, no próximo dia 4 de Novembro (sábado), de uma visita ao Real Edifício de Mafra, no âmbito das
comemorações do tricentenário do lançamento da primeira pedra, que ocorreu em 17 de Novembro de 1717. O programa
deste evento é o seguinte:
10h00 – Visita guiada ao Palácio Nacional de Mafra por uma das Técnicas Superiores do Palácio. Recomenda-se que os
interessados cheguem com alguma antecedência para aquisição dos respectivos bilhetes, para que a visita comece à hora
prevista. O preço dos bilhetes é de 3 € para maiores de 65 anos e de 6 € para os restantes.
11h30 – Terminada a visita ao Palácio, o grupo será conduzido por um membro da Venerável Irmandade do SS de Mafra
até à Real Basílica, onde serão visitadas a Sacristia e a Casa da Irmandade, locais que não estão, normalmente, acessíveis
ao público. Esta visita demorará cerca de uma hora.
14h00 – O grupo deverá juntar-se impreterivelmente a esta hora, à porta da Basílica para serem conduzidos aos respectivos
lugares onde assistirão à Missa Pontifical, presidida por Sua Eminência Reverendíssima o Cardeal Raymond Leo Burke,
recentemente nomeado juiz do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, por Sua Santidade o Papa Francisco. A Santa
Missa começa às 14h30, e será a primeira, celebrada, a seis órgãos e coro, desde o reinado de Sua Majestade Fidelíssima
o Senhor Rei D. João VI.
Após a celebração, o Cardeal presidirá na Capela do Campo Santo que tem entrada pelo claustro norte, a uma sessão de
apresentação do livro MAFRA SACRA - Memória e Património, edição feita com a colaboração do Palácio Nacional de
Mafra para comemoração dos 300 anos do lançamento da primeira pedra. A edição conta com o Alto Patrocínio de Sua
Excelência o Presidente da República.
O PVP da obra é 44,90€, porém o Digníssimo Juiz da Irmandade, Dr. Francisco Simões do Paço, deu indicações para que
os sócios do Grémio Literário e seus familiares que estejam presentes neste dia, possam adquirir a edição ao valor de
35,00€.
As inscrições deverão ser feitas junto dos Serviços Administrativos do Grémio Literário, até ao dia 2 de Novembro, o
mais tardar. O número máximo de sócios e seus convidados é de 40 pessoas.

06 de Novembro, 2ª feira, pelas 18:30h
Lançamento de livro
O Grémio Literário, em colaboração com o Instituto Dom João VI, promove a apresentação do livro “O Duque
de Loulé – Crónica de um Percurso Político (1804-1875)”, editado pela livraria Orfeu e da autoria do nosso
Consócio Dom Filipe Folque de Mendóça (Conde do Rio Grande). Esta obra reproduz a Tese de Doutoramento
em História Contemporânea, defendida em provas públicas pelo seu autor, na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra.
A sessão será aberta pelo Presidente do Conselho Director, Dr. António Pinto Marques, e a apresentação da obra fica a
cargo do Professor Doutor Pedro Soares Martínez.

07 de Novembro, 3ª feira, pelas 19:00h
Lançamento de livro
Por iniciativa do Consócio Dr. Carlos Baptista da Silva, o Grémio Literário promove, na Biblioteca, a
apresentação do livro “Luz – A inocência das Palavras” da autoria de seu neto, Dr. João Baptista da Silva e
editado pela Chiado Editora.
A obra será apresentada pela Pintora Emília Nadal, pelo Dr. Jorge Barreto Xavier e pelo Poeta Gonçalo
Salvado.

08 de Novembro, 4ª feira, pelas 19:00h
A Revolução Russa, 1917-1921
Por iniciativa do Consócio Embaixador João Diogo Nunes Barata, membro do Conselho Literário, realiza-se, na
Biblioteca, uma conferência subordinada ao tema “A Revolução Russa, 1917-1921”.
As revoluções russas de 1917, foram acontecimentos de uma inegável importância histórica que, hoje, passados cem anos,
ainda nos interpelam. A Revolução Russa merece a nossa atenção, pela projecção mundial que alcançou e pelas
consequências que teve no equilíbrio de poderes que moldou o século passado e ainda condiciona os dias de hoje.
Para nos falar sobre este importante acontecimento da historia mundial, das suas causas e efeitos, e sobre as
lições que dele se podem colher, foi convidado o Dr. José Pacheco Pereira, personalidade sobejamente
conhecida do mundo político e académico, e profundo conhecedor da Rússia e do papel dos principais
protagonistas da história do comunismo internacional.
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30€ por pessoa.

10 de Novembro, 6ª feira, pelas 18:00h
Lançamento de livro
Por iniciativa do Consócio Dr. Filinto Elísio vai ter lugar, na Biblioteca, a apresentação do livro “Chá do
Príncipe”, editado pela Rosa de Porcelana Editora e da autoria da escritora Olinda Beja.
A autora, natural de São Tomé e Príncipe, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade
do Porto e em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa pela Universidade Aberta.

Olinda Beja tem vários livros publicados, abarcando diferentes géneros (poesia, conto e romance), alguns dos quais
traduzidos em diversas línguas.
A apresentação da obra será conduzida pelos escritores Delmar Maia Gonçalves e Regina Correia.

10 de Novembro, 6ª feira, pelas 20:30h
Jantar de São Martinho

EMENTA
Aperitivos

O Grémio Literário vai assinalar, mais uma vez, a noite de S. Martinho,
com a realização de uma noite de fados.
A noite será animada pelos artistas:
Fadista: Carmo Moniz Pereira
Guitarra: Bernardo Couto
Viola: Manuel Gama
O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa.

Ovos mexidos com farinheira
Perdiz estufada à Grémio
com foie gras
Clairefontaine de laranja
Café e Chá
Vinhos branco e tinto
Castanhas e jeropiga

14 de Novembro, 3ª feira, pelas 18:30h
Lançamento de livro
Por iniciativa do Consócio Arq. Vasco Bobone vai ter lugar, na Biblioteca, a apresentação do livro “Domesticália – pelos
empregados se reconhecem os patrões”, da autoria de sua esposa, Dra. Paula Bobone, editado pela Cordel de Prata e cuja
apresentação fica a cargo do Embaixador José de Bouza Serrano. A autora e o editor usarão, igualmente, da palavra.
Paula Bobone, autora de numerosos livros e consultora internacional nas especialidades de etiqueta, protocolo, imagem
pessoal e gestão de eventos, é conhecida, igualmente, pelas suas intervenções na comunicação social e em conferências,
nas áreas da sua especialidade.
O livro agora lançado constitui um estudo sobre os aspectos comportamentais dos empregados domésticos.
No final será servido um Cocktail.

23 de Novembro, 5ª feira, pelas 19:30h
Celebração do 172º aniversário de nascimento de Eça de Queiroz e do 77º aniversário do Círculo Eça de Queiroz
O Círculo Eça de Queiroz e o Grémio Literário, Instituições de referência na divulgação e preservação da
obra e da memória de Eça de Queiroz, estabeleceram um Acordo que contempla a organização em anos
alternados, por cada uma das instituições, nas respectivas sedes, da celebração do aniversário de
nascimento daquele Escritor. Nos termos desse Acordo, esta importante efeméride que no ano transacto se
celebrou na Sede do Grémio Literário, será este ano realizada na Sede do Círculo Eça de Queiroz.
Depois do cocktail, os Presidentes dos dois Clubes, Dr. Pedro Rebelo de Sousa, do Círculo Eça de Queiroz e Dr. António
Pinto Marques, do Grémio Literário, darão as boas-vindas aos presentes, após o que se seguirá a Evocação daquela grande
figura da literatura, pelo Escritor Afonso Reis Cabral, seu bisneto.
Segue-se um Jantar convívio com uma ementa de inspiração queirosiana conforme é tradição, após o qual teremos um
momento musical proporcionado pelo pianista Adriano Jordão.
Atendendo ao número limitado de lugares, aconselhamos a que efectue a sua inscrição tão breve quanto possível, através
dos contactos do Círculo Eça de Queiroz:

E-mail: geral@circuloecadequeiroz.com
Telefone: 213 428 758 | Telemóvel: 960 364 685
O jantar tem o preço de 30€ por pessoa e, por questões de organização logística, solicitamos o pagamento prévio no Círculo
Eça de Queiroz ou através de transferência bancária para uma das seguintes contas:
BPI – Banco Português de Investimentos, com o IBAN: PT50 0010-0000-02928930001-14
ou
Millennium BCP, com o IBAN: PT50 0033-0000-45401584582-05
Caso opte pela transferência, agradecemos antecipadamente o envio do respectivo comprovativo para o e-mail:
geral@circuloecadequeiroz.com.

28 de Novembro, 3ª feira, pelas 20:00h
Jantar/debate
Ciclo “O estado do Estado: Estado, Sociedade, Opções”
O novo ciclo de jantares-debate, promovido pelo Clube Português de Imprensa, em parceria com o Centro
Nacional de Cultura e o Grémio Literário, subordinado ao tema genérico “O estado do Estado: Estado,
Sociedade, Opções” prossegue no próximo dia 28 de Novembro, sendo o jornalista Carlos Magno, ainda
presidente da ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o orador convidado.
Carlos Magno Castanheira, de seu nome completo, nasceu em Vinhais, Vale das Fontes, Nuzedo de Baixo, frequentou o
Liceu Nacional de Chaves e instalou-se no Porto em 1973, onde frequentou Filologia Germânica na Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, vindo a formar-se em Jornalismo na Escola Superior de Jornalismo sediada na mesma cidade.
Iniciou-se no jornalismo através da rádio universitária, orientando-se para a informação política como repórter da Antena1.
Foi um dos fundadores da rádio TSF no Porto e chefiou mais tarde a delegação nortenha do Expresso, assumindo no
mesmo semanário a edição da secção Gente.
Foi ainda um dos jornalistas da fundação da SIC, intervindo em programas de informação e entrevistas. Em 1997 passou
para o Diário de Notícias, onde foi subdirector. Integrou os quadros da Lusomundo e foi o responsável pela criação e
direcção da NTV em 2001.
Leccionou em várias instituições de ensino, como o Instituto Superior de Comunicação Empresarial, e já fez conferências
em todas as Universidades Portuguesas e em várias estrangeiras. Carlos Magno também foi professor da Escola Superior
de Jornalismo do Porto, onde lançou profissionais da nova geração de jornalistas.
Foi analista político e professor do Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais e, desde Novembro de 2011, é
o presidente da ERC, organismo que atravessa uma fase conturbada devido à anunciada intenção de venda da TVI. É autor
do livro O Poder visto do Porto.
O preço do jantar é de 30€ por pessoa.

29 de Novembro, 4ª feira, pelas 18:30h
Lançamento de livro
O Grémio Literário promove, na Biblioteca, o lançamento do livro "Turismo e Desenvolvimento. Realidades e
Perspectivas", da autoria do Consócio Prof. Doutor Licínio Cunha, tendo como apresentadores Dr. José Silva Peneda, Dr.
Vítor Neto e Dr. Mário Assis Ferreira.

05 de Dezembro, 3ª feira, pelas 19:00h
Conferência “Os Cem Anos dos Ballets Russes em Lisboa”
O Grémio Literário vai realizar, na Biblioteca, o evento “Os Cem Anos dos Ballets Russes em Lisboa”, que pretende
assinalar o centenário da vinda da companhia aos palcos do Coliseu e do Teatro Nacional de S. Carlos, em Lisboa. A
introdução e contextualização da trupe russa e a sua ascendência nas artes do século XX fica a cargo de José Sasportes,
sendo a referência à estada dos Ballets Russes na capital portuguesa desenvolvida por Maria João Castro, a qual inclui o
visionamento de trechos de algumas das obras coreográficas dançadas nos palcos lisboetas. O programa encerra com o
lançamento do volume da colecção “O Essencial Sobre” da Imprensa Nacional-Casa da Moeda e intitulado OS BALLETS
RUSSES EM LISBOA.
Maria João Castro é doutorada em História da Arte Contemporânea, investigadora integrada do Centro de História
d´Aquém e d´Além-Mar (CHAM) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSHUNL) e conferencista convidada da FCSH-UNL onde tem vindo a orientar dissertações de mestrado e teses de
doutoramento. A sua acção em colóquios e publicações estende-se, para além do nosso país, por França, Escócia, Roménia,
Itália, Dubai, Brasil e Nova Zelândia.
José Sasportes, Doutor honoris causa pela Universidade Nova de Lisboa, é escritor e historiador da dança. Desempenhou,
entre outras, funções de director do departamento ACARTE da Fundação Calouste Gulbenkian, de Ministro da Cultura,
de Presidente da Comissão Nacional da UNESCO e de Presidente da I Conferência Mundial de Educação Artística. É autor
de ampla bibliografia no campo da história da dança, tendo publicado a primeira História da Dança em Portugal (1970) e
coordenado a primeira Storia della danza Italiana (2011).
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30€ por pessoa.

13 de Dezembro, 4ª feira, pelas 19:00h
Palestra: “O Pântano do Japão (“The Swamp of Japan”): Jesuítas Portugueses no Japão Quinhentista”
Por iniciativa da Profª. Doutora Teresa Pinto Coelho do Conselho Literário, o Grémio Literário promove, na Biblioteca, a
palestra “O Pântano do Japão (“The Swamp of Japan”): Jesuítas Portugueses no Japão Quinhentista” que vai ser proferida
pelo Prof. Doutor Tom Earle, da Universidade de Oxford, reputado especialista em literatura portuguesa do Renascimento.
O Professor Earle tem vindo a publicar inúmeros artigos e livros em inglês e em versão portuguesa sobre
António Ferreira, Sá de Miranda e Damião de Góis, entre outros, e leccionou mais de 30 anos na Universidade
de Oxford, onde fundou o Departamento de Estudos Portugueses e ocupou a cátedra D. João II. É actualmente
Professor Emérito de St. Peter´s College da referida Universidade e membro da Academia das Ciências.
Aproveitando a realização do filme Silence, de Martin Scorcese (2016), o orador vai revelar parte da investigação
desenvolvida para o mencionado livro, precisamente dedicada às obras de jesuítas portugueses no Japão.
A palestra será proferida em português.
A sessão será seguida de jantar ao preço 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.

Lembramos que o Grémio Literário dispõe de Instalações adequadas para a realização de, entre outras,
festas de Casamentos e Baptizados, que estão à disposição dos Prezados Consócios.
Não deixe de consultar o seu Clube.

This image cannot currently be displayed.

Exposição: MORFOLOGIA HUMANA, CIÊNCIA E ARTE:
Morfologia do grego “morfe logos” é o estudo da forma.
Morfologia Humana é o estudo da forma humana.
O lado cientifico, racional da morfologia humana é a anatomia macroscópica,
mas também microscópica. O seu estudo implica a diérese, ou seja, a dissecção
sistemática. O primado da razão tenta responder a questões no caminho da
verdade.
O lado emocional, intuitivo é o componente da arte na morfologia humana. A
arte tem a haver com os nossos sentidos, com as nossas emoções. A procura
leva ao espanto da descoberta modelado pela imaginação a caminho da
criação, por ventura outra forma da verdade.
Razão e emoção, ciência e arte, de mãos dadas como complementos do
conhecimento procurando o lugar supremo, o lugar da sabedoria.
Francisco d’Oliveira Martins
(comissário da exposição)

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.

No decurso do mês de Outubro foram admitidos os seguintes sócios:
Doutor Dennis F. Redmont
Arq. Tiago Delgado Carvalho Gonçalves da Costa
Eng. Álvaro Manuel de Araújo da Cunha Vale e Azevedo
ADMISSÃO
DE
SÓCIOS

Arqª. Susana de Sousa Fino
Eng. Américo Henriques da Trindade
Cônsul Rodolfo Lucero
Dra. Maria Isabel Mendes Silva
Eng. Israel Vainboim

VIAGEM ao Egipto
06 a 17 Março de 2018
Na continuação de iniciativas anteriores que
contam com a adesão de vários Consócios, foi
organizada pelo Consócio Dr. Rui Nobre, uma
viagem cultural ao Egipto “Grandiosidade,
Mistério e Memória”, a realizar de 06 a 17 de
Março de 2018.
A viagem terá o acompanhamento permanente
de Helena Trindade Lopes.
Os detalhes da viagem encontram-se no folheto que junto

Para mais informações queiram contactar:
Rui Nobre
Tryvel Cultural Group Consultant:
Telefone: +351 911 702 369
+351 211 972 850
E-mail: rui.nobre@tryvel.pt
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Sopa do dia
Prato do dia
Peixe ou Carne

“Almoço
dos Associados”

22,50€ p.p

Doce ou fruta
Água
Um copo de vinho
Café

EMENTA DO DIA
ALMOÇOS
5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

2/Novembro

3/Novembro

6/Novembro

7/Novembro

8/Novembro

Peixe

Salmão no vapor com legumes glaceados, batata a murro e molho de manteiga
e aneto

Carne

Lombelo de porco com molho de ameixas, espargos verdes e puré de batata
à inglesa

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo com batata cozida

Carne

Coelho em fricassé com puré de batata

Peixe

Bacalhau lascado com azeite perfumado e puré de grão

Carne

Vitela de Lafões com batata assada e legumes do mercado

Peixe

Caril de peixe servido com arroz rico de especiarias

Carne

Vol-au-vent de caça com salada temperada com vinagre balsâmico

Peixe

Cação de coentrada sobre batatas cozidas, cortadas às rodelas

Carne
5ª Feira

9/Novembro

Peixe
Carne

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

10/Novembro

13/Novembro

14/Novembro

O nosso Cozido à Portuguesa das Quartas-feiras
Peixe-espada grelhado com amêijoa e sabores do mar
Ossobuco à Milanesa com puré de batata

Peixe

Bacalhau à Condelas com migas de chouriço

Carne

Coxa de pato com puré de cenoura assada e legumes

Peixe

Tiborna de bacalhau lascado e sabores alentejanos

Carne

Bochecha de porco estufada com puré de raíz de aipo, salsa fresca e
ratatouille de legumes

Peixe

Patanisca de polvo à Grémio com arroz de tomate

Carne

Cabrito à angolana com batatas

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

15/Novembro

16/Novembro

17/Novembro

20/Novembro

21/Novembro

22/Novembro

23/Novembro

24/Novembro

27/Novembro

28/Novembro

29/Novembro

30/Novembro

Peixe

Arroz de lingueirão com peixe do dia salteado

Carne

O nosso Cozido à Portuguesa das Quartas-feiras

Peixe

Filetes de robalo braseados com batata sauté e brócolos cozidos em vapor

Carne

Strogonoff de perú com arroz basmati e cebola roxa

Peixe

Bacalhau confitado com cebolada, batatas assadas e legumes mediterrânicos

Carne

Alheira de caça com grelos, batata frita e ovo estrelado

Peixe

Bacalhau à Brás

Carne

Perdiz estufada à Grémio Literário

Peixe

Pescada à marinheiro com batata cozida

Carne

Frango recheado com farinheira servido com cebolinhas e legumes

Peixe

Panaché à indiana

Carne

O nosso Cozido à Portuguesa das Quartas-feiras

Peixe

Caldeirada de peixe

Carne

Salsicha fresca estufada com couve lombarda

Peixe

Bacalhau à lagareiro

Carne

Magret de pato com batata esmagada

Peixe

Arroz de Bacalhau

Carne

Rosbife com batata frita e salada

Peixe

Caril de gambas com arroz basmati

Carne

Frango no púcaro

Peixe

Raia com molho de manteiga e alho

Carne

O nosso Cozido à Portuguesa das Quartas-feiras

Peixe

Pescada gratinada com legumes assados e batata

Carne

Cachaço de porco estufado com xerém de amêijoa

