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Comemoração dos 
175 ANOS DO

GRÉMIO LITERÁRIO
Prémios e distinções

•

MEMBRO HONORÁRIO DA 
ORDEM DO INFANTE D. HENRIQUE

Condecoração por Sua Excelência
o Presidente da República,

Professor Doutor
Marcelo Rebelo de Sousa

•

EMISSÃO FILATÉLICA
dos CTT Correios de Portugal sob o 
tema “175 Anos do Grémio Literário”, 
constituída por dois selos, um envelo-

pe e um carimbo comemorativo
•

MEDALHA DA CIDADE CÂMARA 
MUNICIPAL DE LISBOA 

entregue pelo seu Presidente,  
Engº Carlos Moedas

•

GRANDE PRÉMIO 
DA ACADEMIA PORTUGUESA 

DE GASTRONOMIA 
constituído por uma escultura em 
prata maciça, da autoria de Joaquim 

Ramada e por um diploma.

GRANDE PRÉMIO
DA ACADEMIA PORTUGUESA

DE GASTRONOMIA

Ao longo dos seus 30 anos de existência, a Academia Portuguesa 

de Gastronomia sempre manteve uma ligação estreita com o Gré-

mio Literário, ambas as Instituições determinadas em desenvolver 

conjuntamente a Cultura Culinária e Gastronómica. 

O Presidente do Grémio Literário é, por inerência, membro da 

Academia Portuguesa de Gastronomia.

Organizaram-se em conjunto diversas manifestações culturais 

como conferências, jantares temáticos e colaboração na própria 

elaboração de Menus do Restaurante. É no Gremio Literario que 

se realizam as Galas Anuais de distribuição dos Prémios nacionais 

e internacionais da Gastronomia, muitas vezes com a participação 

de altas individualidades, membros do Governo e presididos pelo 

Primeiro Ministro. 

A Academia Portuguesa de Gastronomia criou uma escultura em 

prata maciça, realizada pelo escultor e membro da Academia Joa-

quim Ramada, para homenagear e celebrar entidades ou pessoas 

que, com grande dignidade, com ela tenham decisivamente colabo-

rado no seu objetivo primeiro, a defesa patrimonial e o desenvolvi-

mento da Culinária e da Gastronomia nacionais.

E é com grande orgulho e satisfação qua a Academia Portuguesa 

de Gastronomia atribuiu este Grande Prémio da Academia Portu-

guesa de Gastronomia e pela primeira vez ao Grémio Literário.  

José Bento dos santos

Presidente da Academia Portuguesa de Gastronomia
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7 de Novembro, 2ª feira,
pelas 16h00

Lançamento de Livro

«A PANDEMIA QUE REVELOU OUTRAS 
PANDEMIAS: CONTRIBUTOS PARA 

O CONHECIMENTO»

Filipe Froes & patricia akester

 

O Grémio Literário promove o lançamento do livro  

«A Pandemia que revelou outras Pandemias: Contribu-

tos para o Conhecimento», da autoria dos Consócios 

Filipe Froes e Patricia Akester, edição do Diário de Notí-

cias e apoio da BIAL.

A sessão será aberta pelo Dr. António Pinto Marques, 

Presidente do Grémio Literário e a obra será apresenta-

da pelo Dr. Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos 

Médicos, seguindo-se uma intervenção da Dra. Rosália 

Amorim, Directora do Diário de Notícias e uma alocu-

ção do Sr. Almirante Gouveia e Melo, ex-Coordenador 

da Task Force para o combate à COVID19 em Portugal 

e autor do Prefácio que acompanha o livro. 

O livro integra artigos publicados pelos autores ao lon-

go de dois anos de pandemia, que ilustram “a evolução 

da pandemia, o combate desta a nível internacional, sa-

lientando casos de sucesso, oferecendo analogias, para-

fraseando importantes autores seculares, sempre com 

um pensamento crítico, sustentado no conhecimento e 

na ciência” (Almirante Gouveia e Melo)

No final terá lugar um cocktail.  •

enCerramento da exPosição 
“AS ARTES DE RÉGIO”

eugénio lisboa

Esteve patente durante a 2ª quinzena de Setembro 

a excelente exposição intitulada “As Artes de Ré-

gio”, constituída por interessantes desenhos (ao 

correr da pena) e borrões dos escritos do grande 

poeta José Régio, que foi um ilustre sócio honorá-

rio do Grémio Literário. A exposição, anunciada no 

Boletim de Setembro, foi encerrada no dia 30 da-

quele mês, com um colóquio conduzido pelo Pro-

fessor Doutor Eugénio Lisboa, que escreveu para a 

ocasião um belo soneto intitulado “Falar de Régio” 

que, com muito gosto, seguidamente se transcreve:

FALAR DE RÉGIO
Poema inédito

•

Falo hoje, no Grémio Literário,

do escritor que não ia por ali:

dos seus livros, do seu itinerário,

dos mundos que nele procurei e vi.

Era um ser só, mas cheio de gente,

Inteligente e muito inquisitivo.

Focava uma luz não complacente,

em abismos de que era cativo.

Não oferecia aos homens certezas,

antes era amigo de perguntar.

Havia nas perguntas agudezas

capazes de nos desassossegar.

A sua pátria era a inquietação,

a sensibilidade, o seu brasão.

eugénio lisboa

P R Ó X I M A S  I N I C I AT I VA S

DRESS CODE

De forma a respeitar o dress code instituído no 

Clube, recomendamos aos Sócios e Seus convi-

dados, a utilização de casaco e gravata, aos almo-

ços e jantares. 

Recordamos que se encontram gravatas disponí-

veis, na portaria, para empréstimo.
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O Grémio Literário promove, por 

iniciativa do advogado André Abran-

tes Amaral, uma tertúlia subordinada 

ao tema do posicionamento político 

das correntes liberais. Poderão estas 

ser de esquerda ou de direita? Ou 

são unicamente do centro e não se 

enquadram em qualquer destes con-

ceitos presentes no debate político 

desde o início do século XIX? 

São convidados o Professor Doutor 

Manuel Villaverde Cabral e o Profes-

sor Doutor André Azevedo Alves.  

O Professor Doutor Manuel Villaver-

de Cabral é licenciado em Letras pela 

Universidade de Paris e doutorado 

em História pela École des Hautes Etudes 

en Sciences Sociales-Université de Paris I.  

É actualmente Investigador Coordena-

dor Jubilado do Instituto de Ciências 

Sociais e fez parte do Clube de Es-

querda Liberal que existiu entre 1984 

e 1987. O Professor Doutor André 

Azevedo Alves é licenciado em Eco-

nomia pela Faculdade de Economia do 

Porto, mestre em Ciência Política pelo 

IEP-UCP e doutorado em Government 

pela London School of Economics and Po-

litical Science. É actualmente Professor 

Associado na Universidade Católica 

Portuguesa e Reader in Economics, 

Political Economy and Public Policy na  

St. Mary’s University, Londres.

A sessão será seguida de jantar.  •

9 de Novembro, 4ª feira, pelas 18h30

tertúLia 
“O LIBERALISMO É DE ESQUERDA OU DE DIREITA?”

11 de Novembro, 6ª feira,
pelas 20h00

23 de Novembro, 
4ª feira, pelas 18h00

Lançamento de Livro

A NATUREZA GEOPOLÍTICA 
DA REGULAÇÃO BANCÁRIA 

(1997-2019)

O Grémio Literário promove a 

apresentação do livro “A Natureza 

Geopolítica da Regulação Bancária 

(1997-2019)”, da autoria do Consó-

cio Dr. Joaquim Cadete, editado pela 

Princípia Editora.

A apresentação da obra estará a car-

go do Prof. Doutor João Duque e do 

Prof. Doutor Andrés Malamud.  •

Vai ser esta a sua apresentação no 

dia 11 de Novembro no Grémio Li-

terário acompanhado por: José Ma-

nuel Neto na guitarra portuguesa e 

André Ramos na viola de fado.  •

O Grémio Literário vai assinalar a 

noite de S. Martinho, com um mo-

mento musical protagonizado pelo 

músico e compositor Rão Kyao, 

cujo valor artístico é garantia de 

um serão agradável.

Consumada a iniciação da flauta de 

bambu no fado, em “Fado Bailado”, 

Rão Kyao mergulha agora mais fun-

do as suas raízes musicais da infância, 

neste género de música. A escolha 

de fados tradicionais, de estrutura o 

mais aberta possível, permite ao flau-

tista a improvisação e a depuração 

da essência do fado. Rão toca flauta 

como se cantasse interiormente e é 

essa interiorização do fluir interior 

da alma fadista que torna cada tema 

numa outra forma de ouvir o fado. 

Jantar de
são martinho

EMENTA
•

Aperitivos
•

Vol-au-vent de camarão
•

Lombelo de porco com puré 
de castanha e marmelo assado

•

Toucinho do céu
•

Café e chá
•

Vinhos branco e tinto
Castanhas e jeropiga
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O Grémio Literário e o Círculo Eça de Queiroz, insti-

tuições de referência

na divulgação e preservação da obra e da memória de 

Eça de Queiroz, estabeleceram um acordo que con-

templa a organização em anos alternados, por cada 

uma das Instituições, nas respectivas sedes, da celebra-

ção do aniversário de nascimento daquele escritor.

Nos termos desse acordo esta importante efeméride é, 

este ano, celebrada

no Grémio Literário. 

No final da celebração há lugar a um jantar convívio, com 

uma ementa de inspiração queirosiana, conforme é tradi-

ção no Grémio Literário.  •

EMENTA

•
Aperitivos

•

Creme de legumes
•

Sole normande 
•

Perna de vitela à Duriense
•

Mousse de chocolate
•

Café e Chá
•

Vinhos Monte da Ravasqueira 
(branco e tinto)

•

SOLICITA-SE O USO DE FATO ESCURO

 PARA OS HOMENS.

25 de Novembro, 6ª feira,  
pelas 19h00

CELEBRAÇÃO DO 177º ANIVERSÁRIO
DE NASCIMENTO DE EÇA DE QUEIROZ

•
PROGRAMA

Saudação
antónio pinto Marques

Presidente do Grémio Literário

•

HOMENAGEM A
JOSÉ AUGUSTO-FRANÇA 

1922-2022
guilherMe d’oliveira Martins

Presidente do Conselho Literário

•

Conferência 

“A CRIAÇÃO LITERÁRIA 
E ARTÍSTICA, COM FINS 
PARTICULARES E ÍNDOLE 

RECREATIVA, NO CÍRCULO 
ÍNTIMO DE EÇA DE QUEIRÓS”, 

a partir de textos inéditos 
irene Fialho 

Estudiosa e investigadora queirosiana 

•

MOMENTO MUSICAL
(a definir)

•

Encerramento 

pedro rebelo de sousa

Presidente do Círculo Eça de Queiroz

•

Jantar
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29 de Novembro, 3ª feira,  
pelas 19h00

aPresentação dos Livros

«OS CAMINHOS DA INDEPENDÊNCIA 
DO BRASIL» e «UMA VISÃO 

TRANSCENDENTE DA INDEPENDÊNCIA 
DO BRASIL»

O Grémio Literário, no âmbito do Bicentenário da 

Independência do Brasil, promove a apresentação 

dos livros: «Os Caminhos da Independência do Brasil», 

de autoria do Professor Catedrático da Faculdade 

de Direito Universidade de Coimbra, Doutor Rui 

de Figueiredo Marcos; e «Uma Visão Transcendente da 

Independência do Brasil», de autoria do Consócio Prof. 

Doutor Ibsen Noronha.

A apresentação será feita pelo Embaixador Francisco 

Ribeiro Telles, que serviu entre os anos de 2012 e 2016 

como Embaixador de Portugal em Brasília e que foi 

nomeado, neste ano de 2022, coordenador nacional, 

pelo MNE, das comemorações do Bicentenário da In-

dependência.

Honrará a sessão com a sua presença S.A.I.R. o Senhor 

Dom Rafael de Orleans e Bragança, Príncipe do Grão-

-Pará.

No final será servido um Porto de Honra.  •

O Grémio Literário promove a di-

vulgação do livro a Romã Mágica, 

conto da autoria da escritora/artis-

ta Maria Antónia Jardim, que será 

apresentado pelo Consócio Prof. 

Doutor José Esteves Pereira.

Na circunstância será apresentada a 

“Jóia Romã” da autoria daquela ar-

tista e de Luiz Ferreira.

Maria Antónia Jardim é a primeira 

artista, a nível mundial, a transfor-

mar quadros em jóias que assina  

A. Sinai.  •

30 de Novembro, 4ª feira, pelas 18h00

aPresentação do Conto “A ROMÃ MÁGICA” 
aPresentação da “JÓIA ROMÃ”

soLiCitamos e agradeCemos

que v. exa. ProCeda 
à marCação dos

Jantares através do 

teLefone 
21 3475666

ou do e-maiL 
info@gremioLiterario.Pt

•
O preço dos jantares, dos eventos 
culturais, é de 35,00€ por pessoa.

•
Jantar de são martinho

45,00€ por pessoa

•
CeLeBração do 177º  

aniversário de nasCimento

de eça de queiroz 
45,00€ por pessoa
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ADMISSÕES

Foram recentemente admitidos
os seguintes Sócios:

Mr. chong sun chung  
•        

bruno gonçalo costa 
Mendes Monteiro  

•                
apesp - associação portuguesa  

ensino superior privado

MERCHANDISING
Sugerimos os artigos de Merchandising

do Grémio Literário

Gravatas em seda natural 
ornamentadas com  
o logotipo do clube.

Disponíveis em verde

P.U. 60,00€

P.U. 50,00€

Elegantes polos 100% 
algodão, de cor azul  
e logotipo bordado  
do Grémio Literário.

P.U. 50,00€

Medalha comemorativa do 
150º Aniversário do Clube, 

em bronze,  com 9 cm 
de diâmetro

P.U. 50,00€

O livro, da autoria do Prof. 
Doutor José-Augusto França, 

relata a história do nosso 
Clube, fundado em 1846 
pela Rainha D. Maria II.

P.U. 30,00€

Numa parceria com Fernanda Lamelas,  
o Grémio Literário tem à sua disposição 
uma colecção de gravatas, laços e lenços, 

100% seda, inspirados em detalhes  
do Clube, feitos “peça a peça”  

por artesãos portugueses.

Lenço (90x90) 120,00€ 
Lenço (60x60) 85,00€

Gravata 70,00€
Laço 40,00€

Lenço de bolso (40x40) 
30,00€

Lenço de bolso (30x30) 
25,00€

Uma colecção com a assinatura de

Gentlemen’s Clubs
in Europe (EN)

Charles-Louis de Noüe

Clubs & Cercles
en Europe (FR)

Charles-Louis de Noüe

Medalha do Grémio 
Literário

NOVO TAMANHO
Medalha em bronze, com 4 cm 

de diâmetro 

P.U. 20,00€
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O Grémio Literário dispõe de um 

ambiente acolhedor capaz de pro-

porcionar aos sócios um serviço 

de restauração de qualidade, com 

excelentes condições de preço, face 

à composição dos menus.

O Conselho Director espera, portan-

to, que os Sócios utilizem, mais assi-

duamente, os serviços de restauração 

do Grémio Literário.

na prograMação das suas celebrações 
não deixe de consultar o seu clube

•

O Grémio Literário tem o maior prazer em anunciar 

que no próximo dia 17 de Novembro, será realizado 

um almoço de

TRIPAS À MODA DO PORTO

confeccionado pelo restaurante portuense 

“O GAVETO“

“Tripas à moda do Porto” é um prato icónico de  

“O Gaveto” cuja brigada de cozinha se deslocará ex-

pressamente a Lisboa, sob a batuta do fundador e gas-

trónomo Manuel Pinheiro.

Todos os ingredientes são genuínos de produtores que 

trabalham com o restaurante, e da mais elevada quali-

dade.

Manuel Pinheiro é ainda o fundador da "Confraria das 

Tripas à moda do Porto".

Uma vez que a disponibilidade de lugares é limitada, 

agradece-se aos Sócios a sua atempada inscrição no 

almoço (até dia 15 de Novembro).

17 de Novembro

aLmoço 
TRIPAS À MODA DO PORTO
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EMENTA
DE NOVEMBRO
2022
•
Restaurante do 
GRÉMIO LITERÁRIO

ALMOÇO

Sopa do dia

Especialidades do dia 
de Peixe ou de Carne

Doce ou fruta

Um copo de vinho

Café ou chá

27,50€ p.p.

JANTAR

Serviço

 “À LA CARTE”

•
das 20:00h às 22:00h

Ementa

EMENTA DO DIA / ALMOÇOS 

3ª Feira 1/Nov Encerrado

4ª Feira 2/Nov
Peixe Peixe do dia braseado com ratatouille de legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 3/Nov
Peixe Peixe espada com arroz de ameijoa e coentros

Carne Secretos de porco preto com migas alentejanas e espargos verdes

6ª Feira 4/Nov
Peixe Bacalhau confitado com molho da sua emulsão, batata e legumes

Carne Strogonoff de peru com arroz basmati

2ª Feira 7/Nov
Peixe Bacalhau gratinado com camarão

Carne Alheira de caça à portuguesa

3ª Feira 8/Nov
Peixe  Robalo escalfado com arroz de lingueirão

Carne Coxa de frango recheada com farinheira, gratinado de batata e esparregado

4ª Feira 9/Nov
Peixe Peixe do dia braseado com ratatouille de legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 10/Nov
Peixe Filetes de pescada com batata cozida tournée e molho tártaro

Carne Arroz de Pato à Grémio Literário

6ª Feira 11/Nov
Peixe Bacalhau à Viana do Castelo

Carne Caril suave de frango com arroz branco
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2ª Feira 14/Nov
Peixe Pataniscas de Bacalhau à Grémio Literário com arroz de grelos

Carne Perdiz estufada com presunto ibérico e legumes glaceados 

3ª Feira 15/Nov
Peixe Salmão braseado com puré de maçã reineta e courgette grelhada

Carne Caldeirada de cabrito à Angolana

4ª Feira 16/Nov
Peixe Peixe do dia braseado com ratatouille de legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 17/Nov
Peixe Corvina braseada com batata sauté e legumes

Carne Tripas à moda do Porto do restaurante "O Gaveto"

6ª Feira 18/Nov
Peixe Bacalhau cozido à antiga com batata, ovo cozido e legumes

Carne Costela de novilho, marmelos e abóbora

2ª Feira 21/Nov
Peixe Pasteis de bacalhau com arroz de tomate

Carne Perna de vitela assada no forno com batatas e cebolas confitadas

3ª Feira 22/Nov
Peixe Moqueca de peixe com arroz de lima e legumes grelhados

Carne Coelho confitado, gratinado de batata, cogumelos e espargos verdes

4ª Feira 23/Nov
Peixe Peixe do dia braseado com ratatouille de legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 24/Nov
Peixe Salmão braseado com puré de maçã e legumes

Carne Perna de borrego assada na canoa com grelos e batatas

6ª Feira 25/Nov
Peixe Bacalhau à Lagareiro

Carne Bochechas de porco estufadas com puré de aipo e ervilhas salteadas

2ª Feira 28/Nov
Peixe Tiborna de bacalhau assado com legumes da estação

Carne Lombelo de porco com molho de ameixa, batata sauté e legumes

3ª Feira 29/Nov
Peixe Arroz rico de peixe e bivalves

Carne Ossobuco à milanesa

4ª Feira 30/Nov
Peixe Peixe do dia braseado com ratatouille de legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário
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EMENTA DO DIA / ALMOÇOS / DEZEMBRO

5ª Feira 1/Dez Encerrado

6ª Feira 2/Dez
Peixe Bacalhau confitado com batata assada e legumes de outono 

Carne Alheira de caça à portuguesa

Sábado 3/Dez
Peixe Imperador com gratinado de couve-flor e espinafres

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

2ª Feira 5/Dez
Peixe Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne Strogonoff de peru com arroz basmati

3ª Feira 6/Dez
Peixe Salmão braseado com mussaka de legumes

Carne Pithivier de perdiz com legumes

4ª Feira 7/Dez
Peixe Peixe do dia braseado com ratatouille de legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 8/Dez Encerrado

6ª Feira 9/Dez
Peixe Bacalhau à Zé do Pipo

Carne Lombelo de porco com molho de ameixa e legumes assados

Sábado 10/Dez
Peixe Filetes dourados de pescada com arroz de tomate

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

2ª Feira 12/Dez
Peixe Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne Costeleta de novilho com puré de pastinaca e tempero de alho assado

3ª Feira 13/Dez
Peixe Pataniscas de polvo com arroz de tomate e manjericão

Carne Galinha e arroz de cabidela

4ª Feira 14/Dez
Peixe Peixe do dia braseado com ratatouille de legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 15/Dez
Peixe Caril suave de peixe com arroz de lima e leite de coco

Carne Feijoada à transmontana

6ª Feira 16/Dez
Peixe Bacalhau confitado com molho da sua emulsão, batata e legumes

Carne Bochechas de porco estufadas com puré de aipo e jardineira de legumes

Sábado 17/Dez
Peixe Filetes dourados de pescada com arroz de tomate

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário


