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MENSAGEM
DO PRESIDENTE

04 de Abril, 2ª Feira, 
pelas 18h30 

ApresentAção do Livro 
UM DIAMANTE DE HISTÓRIAS

75 Anos, 75 testemunhos de quem 
fez e fAz A poLíciA JudiciáriA

O Grémio Literário 

em colaboração com 

a editora Diário de 

Bordo promove, na 

Biblioteca, uma ses-

são de homenagem 

à Polícia Judiciária, 

sendo apresentado o livro “Um Diamante 

de Histórias – 75 anos, 75 testemunhos de 

quem fez e faz a Polícia Judiciária”.

Usarão da palavra Carlos Ademar, Dalila 

Araújo e José Manuel Anes.  •

A B R I L  2 0 2 2

O mundo assiste, atónito, às alterações na relação de forças entre 

estados democráticos e autocráticos.

Os valores da democracia, da prosperidade e da liberdade estão 

ameaçados pela dureza de uma guerra.

A pandemia fez vítimas e fez-nos repensar o modo como enca-

rávamos a vida, alterando hábitos há muito enraizados no nosso 

quotidiano.

Os sócios não esqueceram nem abandonaram o Grémio Literário. 

Demonstraram, assim, o significado e importância que o Clube sig-

nifica na manutenção do seu equilíbrio social e cultural.

O Grémio Literário acompanhou e aplicou nestes dois anos as 

alterações impostas pelo Governo e pela Direcção Geral de Saúde, 

não descurando a possibilidade de receber com toda a segurança 

os seus sócios, sempre que a abertura foi autorizada.

Tudo tem sido feito para continuar a garantir a grandeza do Gré-

mio Literário como um todo, salvaguardando a sua permanência 

no Palacete Loures ao Chiado, e continuando a garantir a fruição e 

dinamização dos seus espaços referenciais.

Como ponto alto da celebração dos 175 anos da fundação do Gré-

mio Literário, o Presidente da República Professor Doutor Marcelo 

Rebelo de Sousa honrou o Grémio Literário como Membro Hono-

rário da Ordem do Infante D. Henrique.

Em tempos de incerteza, a data secular da existência do Grémio 

Literário é prova e garantia da continuidade do seu futuro.

António pinto mArques

Na realização das iniciativas programadas 
serão assegurados todos os cuidados sanitá-
rios, conforme regras estabelecidas pela DGS. 
Aguardamos a compreensão dos Sócios e es-
peramos a vossa visita.
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Por iniciativa do Consócio Dr. Mi-

guel Rebocho, o Grémio Literário 

promove o lançamento do livro 

“Fado Sintéctico”, colectânea poéti-

ca, da autoria de Paulo Larcher. 

José Paulo Larcher nasceu em Lisboa 

e é licenciado em Direito e Filoso-

fia, pós-graduado em Administração 

Hospitalar e MBA (master in busi-

ness administration). Na juventude 

exerceu jornalismo, mas a sua acti-

vidade profissional principal desen-

volveu-se na área da gestão e, sobre-

tudo, na administração de hospitais. 

Em 2014, publicou um romance,  

“O Tintureiro Francês”. 

O presente livro, “Fado Sintéc-

tico”, é o primeiro que publica 

no campo da poesia e conta com 

quatro partes constitutivas – Es-

crever, Pensar, Amar, Existir – cada 

uma delas simulando um percurso 

nos meandros da consciência. Para 

lá da contenção de sentimentos, 

da recusa da ironia e à margem 

de uma exploração metafórica de 

intimidades e sensações, este tra-

balho situa-se na esteira de uma 

linhagem de poesia reflexiva, de 

longa tradição literária, em que a 

linguagem se toma a si mesma en-

quanto tema.   •

O Grémio Literário 

promove, na Bibliote-

ca, uma conferência ao 

jantar subordinada ao 

tema «EUA vs. China: 

a nova guerra fria?», 

sendo conferencista o 

Dr. Germano Almeida, por diligên-

cia e com a moderação da Consócia 

Profª. Doutora Patrícia Akester.

A rivalidade EUA/China já é o tema 

mais relevante do nosso tempo e 

deverá continuar a sê-lo nos pró-

ximos anos. Se há ponto em que 

houve mais continuidade que ruptu-

ra entre as Presidências 

Trump e Biden é, cer-

tamente, a necessidade 

de Washington conter 

a ascensão da China.  

A desconfiança dos 

EUA em relação aos 

chineses está em máximos históri-

cos. Dois em cada três norte-ameri-

canos tinham, em 2021, uma opinião 

negativa sobre a China. Há três anos, 

eram menos de metade. Joe Biden 

afirmou na ONU não querer “uma 

nova Guerra Fria”. A comparação, 

cada vez mais usada para descrever 

o ponto actual da rivalidade EUA-

-China, é atraente. Só que não faz 

grande sentido. Ao contrário do 

que ocorria com a bipolaridade do 

mundo americano-soviético, que 

nos mostrava dois mundos opostos 

e sem pontos de contacto em quase 

tudo, americanos e chineses têm um 

nível de interacção e interdependên-

cia altíssimo.

Germano Almeida, licenciado em 

Ciências da Comunicação pela Fa-

culdade de Ciências Sociais e Huma-

nas da Universidade Nova de Lisboa, 

é Analista de Dados no Gabinete 

do CEO da FPF, é comentador da 

SIC sobre política internacional, em 

especial a norte-americana, tema que 

estuda e analisa há mais de duas 

décadas e é autor de 5 livros sobre 

política norte-americana.  •

06 de Abril, 4ª Feira, às 19h30 

conferênciA Ao JAntAr 

“EUA VS. CHINA: A NOVA GUERRA FRIA?” 
Dr. Germano almeiDa

07 de Abril, 5ª Feira, pelas 18h00 

LAnçAmento do Livro 
FADO SINTÉCTICO

Paulo larcher
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22 de Abril, 6ª feira, 
pelas 18h00

homenAgem Ao professor 
DOUTOR JOSÉ CRUZ 

VILAÇA

ApresentAção do Livro 
“BUILDING THE EUROPEAN 

UNION”

O Grémio Literário associa-se à 

homenagem ao Professor Doutor 

José Cruz Vilaça e à apresentação 

do livro “Building The European 

Union“, obra que presta tributo 

aos mais de 40 anos de serviço 

prestado por José Cruz Vilaça ao 

projeto de integração europeia e 

ao seu papel na evolução da juris-

prudência dos Tribunais da União 

Europeia. 

José Luís da Cruz Vilaça, sócio fun-

dador de Cruz Vilaça & Associados 

– Sociedade de Advogados, tem 

um extenso currículo académico 

e profissional, tendo sido Presiden-

te do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, presidindo atualmente à 

APDEN-Associação Portuguesa de 

Direito da Energia. Tem perto de 

duas centenas de artigos e livros 

publicados e conta com condeco-

rações e títulos honoríficos como 

a Grã-Cruz da Ordem do Infante 

D. Henrique, Officier de la Légion 

d’Honneur, Gran-Croce dell’Ordi-

ne di Merito della Republica Ita-

liana e a Grand-Croix de l’Ordre 

Grand-Ducal de la Couronne de 

Chêne.  •

21 de Abril, 5ª feira, 
pelas 19h00

sessão de encerrAmento

175.º aniversário
•

GRÉMIO LITERÁRIO

A sessão de encerramento conta

com o seguinte programa:

Abertura da sessão
dr. António pinto mArques

Presidente do Grémio Literário

•

Cerimónia de obliteração da emissão filatélica  
comemorativa dos 175 anos do Grémio Literário,

com a imposição do carimbo de 1º dia

nos selos no sobrescrito expressamente

produzido para o efeito

presididA por

dr. rAúL moreirA
Diretor de Filatelia dos CTT

•

Cerimónia de entrega do
Prémio Grémio Literário 2021 e Menção Honrosa

por

dr. guiLherme d’oLiveirA mArtins
Presidente do Conselho Literário

•

Intervenção
eng. cArLos moedAs

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

•

Concerto

•

Encerramento da sessão
dom mAnueL cLemente

Cardeal-Patriarca de Lisboa, Membro do Conselho Literário

•

Jantar
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10 de Maio, 3ª Feira, pelas 18h00 

LAnçAmento do Livro 
30 anos De ajuDa De mãe

03 de Maio, 3ª Feira, 
pelas 18h30 

LAnçAmento do Livro 
VIRIATO 

alfreDo Pereira Da conceição

O Grémio Literário associa-se à 

apresentação o livro “ VIRIATO”, da 

autoria de Alfredo Pereira da Con-

ceição, contando a cerimónia com 

a participação de Sua Excelência o 

Chefe do Estado Maior General 

das Forças Armadas, Almirante An-

tónio Silva Ribeiro, bem como do 

prefaciador, Professor Doutor An-

tónio Rebelo de Sousa.

Alfredo Pereira da Conceição de-

sempenhou as funções de Segundo 

Comandante da Região Militar de 

Angola, a partir de 1970, tendo, ain-

da, sido Chefe da Missão às Confe-

rências da Defesa Civil da NATO e 

Professor Catedrático na Escola do 

Exército e na Academia Militar.

O livro é editado por iniciativa do 

seu filho, Eurico Pereira da Concei-

ção, precisamente na data de aniver-

sário de seu falecido Pai.  •

A Associação Ajuda de Mãe, por oca-

sião do seu 30º aniversário, vai realizar, 

em colaboração com o Grémio Literá-

rio, o lançamento do livro ilustrativo do 

trabalho realizado ao longo destes anos.

Trata-se de uma Associação de Solida-

riedade Social, IPSS com estatuto de 

utilidade pública e sem fins lucrativos, 

que nasceu em 1991 por iniciativa de um 

grupo da sociedade civil, tendo como 

Missão apoiar cada mãe, cada família de 

modo a receber o bebé com qualidade, 

melhorar a vida da família e ainda ultra-

passar dúvidas e dificuldades que originem situações de risco e exclusão. 

Este apoio é feito através de acompanhamento psico-social, acolhimento, 

formação e reintegração profissional.

O trabalho com as mães e as famílias é desenvolvido por uma equipa 

multidisciplinar, apoiada por voluntários presentes nos diferentes serviços 

promovidos pela Instituição. Para concretização do seu trabalho, tem acor-

do de cooperação com o Centro de Segurança Social de Lisboa, parcerias 

com diversas instituições, públicas e privadas e a ajuda de mecenas parti-

culares e empresariais. 

No final será servido um Porto de Honra.  •

11 de Maio, 4ª Feira, 
pelas 18h30

sessão comemorAtivA 
do Bicentenário dA 

independênciA do BrAsiL

A INDEPENDÊNCIA DO 

BRASIL NO CONCERTO 

DAS NAÇÕES

O Grémio Literário promove, na Bi-

blioteca, uma Sessão comemorativa 

dos 200 anos da Independência do 

Brasil marcada pelo Grito do Ipiranga.

A sessão literária será precedida 

por um combate de esgrima, na 

Sala de Armas, na Cave, recuperan-

do uma tradição do nosso Clube, 

registada em retratos, fotografias e 

pela imprensa nacional. O vencedor 

receberá das mãos do Príncipe Im-

perial do Brasil o Troféu da Inde-

pendência.

Farão uso da palavra: S.A.I.R. Dom 

Bertrand de Orleans e Bragança; o 

Doutor Rui de Figueiredo Marcos, 

Catedrático da Faculdade de Direi-

to da Universidade de Coimbra e o 

nosso consócio Prof. Doutor Ibsen 

Noronha.

No final da sessão será servido um 

Porto de Honra e terá lugar o lan-

çamento de medalha comemorativa 

da efeméride, assim como a apre-

sentação do livro: Uma Visão Trans-

cendente da Independência do Brasil, de 

autoria de Ibsen Noronha.  •
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No contexto da comemoração do 

bicentenário da implantação do Li-

beralismo em Portugal, o Grémio 

Literário vai promover uma sessão 

evocativa de duas das figuras mais 

representativas das Artes e da Cul-

tura em Portugal nesse período, o 

escritor Almeida Garrett e o com-

positor João Domingos Bomtempo. 

Ambos representaram a vertente 

cultural mais cosmopolita do pen-

samento liberal português, sendo, 

designadamente, fundamentais para 

o estabelecimento de duas grandes 

instituições públicas culturais que 

perduraram até aos nossos dias, o 

Conservatório de Lisboa e o Teatro 

Nacional de D. Maria II. 

Serão oradores os Consócios Em-

baixador Luís Filipe Castro Mendes, 

a Prof. Doutora Helena Buescu e o 

Prof. Doutor Rui Vieira Nery. A ses-

são contará ainda com a leitura de 

excertos de textos de Garrett por 

Maria Leonor Buescu Vasconcelos 

e Sousa, produtora teatral, e com 

a apresentação de obras para piano 

de Bomtempo pela pianista Luísa 

Tender.

A sessão será seguida de jantar  •

17 de Maio, 3ª feira, 
pelas 19h30

homenAgem Ao

BASTONÁRIO DA ORDEM 

DOS MÉDICOS,

DR. MIGUEL GUIMARÃES

Por iniciativa do Grémio Literário, 

terá lugar uma sessão de homena-

gem ao Sr. Bastonário da Ordem 

dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães.

A sessão será seguida de jantar  •

12 de Maio, 5ª feira, pelas 18h45

SESSÃO EVOCATIVA

DO LIBERALISMO EM PORTUGAL

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 

A Assembleia Geral Ordinária, para aprovação das contas do exercício 

de 2021, vai realizar-se no dia 29 de Abril, pelas 19:00h, na Biblioteca. 

No caso de não se verificar a presença de metade dos Sócios efectivos, 

à hora marcada, a Assembleia Geral Ordinária funcionará, em 2ª con-

vocação, meia hora depois com qualquer número de sócios presentes, 

conforme dispõe o nº 2 do artº 22º dos Estatutos. 

Nesse mesmo dia, pelas 20:00h e no mesmo local, realiza-se em  

2ª convocatória uma Assembleia Geral Extraordinária. A 1ª convoca-

tória está marcada para o dia 20 de Abril, pelas 18:00h. 

As respectivas convocatórias, acompanhadas do Relatório e Contas de 

2021, seguem dentro de dias.

175º Aniversário

do grémio Literário

21 de Abril
•

O preço do jantar, da Sessão 
de Encerramento, é de 40,00€ 

por pessoa

cluBes

corresPonDenTes

Foi recentemente estabelecido o 

seguinte acordo de reciprocidade:

fonDaTion universiTaire  
universiTaire sTichTinG

Egmontstraat / Rue d’Egmont  11
 1000 Brussel / Bruxelles

Tel: 0032 2 5450400

E-mail: FU.US@universityfoundation.be      

www.fondationuniversitaire.be
•
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CONSIGNAÇÃO DE UMA QUOTA DE IRS 

A FAVOR DO GRÉMIO LITERÁRIO

O nº 1 do artº 152 do Código do 

IRS, aditado pela Lei nº7-A/2016, 

de 30 de Março, prevê que uma 

quota equivalente a 0,5% do im-

posto sobre o rendimento das 

pessoas singulares, liquidado com 

base nas declarações anuais, pode 

ser destinado a uma pessoa colec-

tiva de utilidade pública, que de-

senvolva actividades de natureza e 

interesse cultural, por indicação na 

declaração de rendimentos.

Reunindo o Grémio Literário os re-

quisitos legais atrás enunciados foi 

formulado, oportunamente, um pe-

dido de habilitação a esse benefício, 

pedido esse que foi aprovado por 

parte das instâncias competentes.

A melhoria das condições para o 

exercício da actividade cultural, 

objectivo prosseguido pelo Gré-

mio Literário, e a conservação e 

manutenção das suas instalações, 

exigem a realização de gastos ex-

traordinários, para os quais são ne-

cessários recursos adicionais.

Nestes termos solicitamos aos 

prezados Consócios a atribuição 

a favor do Grémio Literário da 

referida quota de IRS, aquando da 

declaração anual de rendimentos 

para efeitos de IRS, sem que isso 

represente qualquer custo para o 

contribuinte. Bastará para o efeito, 

na referida declaração, selecionar 

no campo “Entidade Beneficiária” a 

opção “Instituições particulares de 

solidariedade social ou pessoas co-

lectivas de utilidade pública” e no 

campo “NIF Entidade Beneficiária”, 

colocar o NIF do Grémio Literá-

rio: 500 130 779.

Se a sua situação tributária necessitar apenas de confirmação 

na modalidade chamada “IRS Automático” a consignação 

é efectuada na zona “Pré-liquidação”, conforme se indica: 

Nos casos em que a situação tributária exigir o preenchi-

mento da declaração modelo 3 de IRS a consignação é efec-

tuada no campo 11 da folha de rosto, conforme se indica:

DRESS CODE

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.

TEMPO DE CHÁ

O chá é servido, diariamente, entre as 17h00 

e as 19h00, em regime de self-service,

ao preço de 15,00€ por pessoa.

Para facilitar o serviço, solicitamos 

que V.Exa. proceda à prévia marcação, 

sempre que possível.
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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€

ADMISSÕES

Foram recentemente admitidos os seguintes Sócios:

enG. miGuel BriTo Da silva

•    
Prof. DouTor josé alexanDre Guimarães 

De sousa Pinheiro   
•      

Dr. sylvio laGo    
•    

Dr. PeDro manuel a. B. mc carThy cunha  
•      

Dr. alBerTo joão De BourBon

GalharDo simões 

BARBEARIA

A Barbearia do Grémio 
Literário, recentemente 
reformulada, está já à
disposição dos Sócios.

As marcações deverão ser efectuadas directamente com:

joaquim PinTo
Pinto’s Cabeleireiros

CONTACTO:

966 856 893
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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

•
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EMENTA
DE ABRIL
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

 “Á LA CARTE”

•
das 20:00h às 22:00h

Ementa

EMENTA DO DIA / ALMOÇOS 

6ª Feira 1/abr
Peixe Bacalhau assado à lagareiro

Carne Pato confitado com puré de cenoura assada e couve de Bruxelas

2ª Feira 4/abr
Peixe Bacalhau com broa gratinado na canoa de barro

Carne Parmantier de caça com salada de laranja e agrião

3ª Feira 5/abr
Peixe Salmão braseado com gratinado de batata e esparregado

Carne Perdiz estufada à Grémio Literário

4ª Feira 6/abr
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 7/abr
Peixe Vol-au-vent de camarão com funcho grelhado e salada com frutos secos

Carne Perna de borrego assada com grelos em azeite e alho

6ª Feira 8/abr
Peixe Bacalhau assado com feijão verde e maionese

Carne Vitela assada à moda de Lafões

2ª Feira 11/abr
Peixe Bacalhau gratinado com camarão e cebolada

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

3ª Feira 12/abr
Peixe Caldeirada de pescada à marinheiro

Carne Alheira de caça à Portuguesa

4ª Feira 13/abr
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário
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5ª Feira 14/abr
Peixe Arroz rico de peixe e crustáceos

Carne Pernil assado com estufado de castanhas e tomate assado

6ª Feira 15/abr Encerrado

2ª Feira 18/abr
Peixe Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne Perdiz estufada à moda do Convento de Alcântara

3ª Feira 19/abr
Peixe Raia à Grenobloise

Carne Coxa de pato confitado com puré de cenoura e legumes

4ª Feira 20/abr
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 21/abr
Peixe Filetes de robalo com puré de cenoura e brócolos grelhados

Carne Strogonoff de peru com arroz de tomilho

6ª Feira 22/abr
Peixe Bacalhau confitado com legumes mediterrâneos

Carne Bochechas estufadas com puré de aipo e ratatouille de legumes

2ª Feira 25/abr Encerrado

3ª Feira 26/abr
Peixe Tagliatelle de massa fresca com amêijoa e camarão

Carne Coxa de frango recheada com farinheira com puré de pastinaca e couve de Bruxelas

4ª Feira 27/abr
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 28/abr
Peixe Pescada no vapor com arroz de amêijoa e coentros

Carne Secretos de porco preto grelhados com espargos verdes e açorda de coentros

6ª Feira 29/abr
Peixe Bacalhau cozido à antiga com batata, ovo cozido e legumes

Carne Oxtail estufado com puré de batata e pera caramelizada
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EMENTA DO DIA / ALMOÇOS / MAIO 2022

2ª Feira 2/mai
Peixe Bacalhau à Zé do Pipo

Carne Bifinhos com cogumelos e arroz de especiarias

3ª Feira 3/mai
Peixe Robalo escalfado com puré de pastinaca e legumes grelhados

Carne Parmentier de caça com salada de toranja e frutos secos

4ª Feira 4/mai
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 5/mai
Peixe Caril suave de peixe com arroz de lima e especiarias

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

6ª Feira 6/mai
Peixe Bacalhau assado com couve lombarda, cebolada e batatas assadas

Carne Secretos de porco com açorda de grelos e salada de tomate

2ª Feira 9/mai
Peixe Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne Fricassé de coelho com arroz branco

3ª Feira 10/mai
Peixe Panaché à Indiana

Carne Alheira de caça à Portuguesa

4ª Feira 11/mai
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 12/mai
Peixe Carapaus fritos com arroz de tomate e coentros

Carne Lombelo de porco com molho de ameixa

6ª Feira 13/mai
Peixe Bacalhau assado com broa de milho e couve cozida

Carne Galinha com arroz de cabidela
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