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QUOTIZAÇÃO PARA O ANO DE 2016

CONSELHO DIRECTOR

Muito embora se preveja, para o corrente ano, uma
taxa de inflação de 0,5%, o Conselho Director, na
reunião de 26 de Novembro, deliberou manter para
o ano de 2016 o valor actual das quotizações.

Conforme foi oportunamente anunciado ocorreu, no passado dia 4
de Novembro, o súbito e inesperado falecimento do Dr. José do
Egipto Macedo e Cunha que, com tanto brilho, dedicação e
sabedoria presidiu ao Conselho Director do Grémio Literário, nos
últimos quinze anos.

Assim, os valores a liquidar por V. Exa. até ao
final do mês de Janeiro de 2016, devem enquadrarse numa das seguintes modalidades:
Mensal 38,00 €
(s/bónus, apenas por transferência bancária)

Este funesto acontecimento, que cobriu de luto a nossa Instituição
e todos aqueles que, mais de perto, com ele privavam, determinou
uma recomposição do Conselho Director, que passou a ter a
seguinte constituição:

Trimestral 114,00 €
(s/bónus)

Semestral 223,00 €
(c/bónus de 5,00 € por semestre deduzido)

Anual 432,00 €
(c/bónus de 24,00 € deduzido)

O pagamento da quotização poderá ser efectuado,
via cheque, directamente na Secretaria ou por
transferência bancária, utilizando os seguintes
dados bancários:
Banco/Agência: Millennium BCP/Algés
NIB: 0033 0000 0000 4504487 05
IBAN: PT50 0033 0000 0000 4504 4870 5
BIC/SWIFT: BCOMPTPL
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PRÓXIMAS INICIATIVAS

03 de Dezembro, 5ª feira, pelas 18:30h
Apresentação de livro
O Grémio Literário, em colaboração com o Consócio Prof. Doutor Levi Guerra, promove o lançamento
do livro “O Rim Artificial. Uma história de afetos” da autoria de Margarida Negrais, Levi Guerra e
José Emídio.
Seguir-se-á a abertura das exposições de pintura de Levi Guerra e de desenho de José Emídio.
No final será servido um Porto de Honra.

Professor Doutor LEVI GUERRA,
natural de Águeda, médico, Professor
Jubilado da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto, e
reformado como Diretor de Serviço
do Hospital de S.João, especialista em
Medicina Interna e Nefrologia pela
Ordem dos Médicos; fundador e exDirector dos Serviços de Nefrologia
do Hospital de Santo António e do
Hospital de S. João; ex-Director do
Hospital de S. João; “fellow” do
American College of Physicians,
membro honorário da Academia
Brasileira de Medicina, da Sociedade
Portuguesa de Medicina Interna e da
Sociedade Portuguesa de Nefrologia;
Presidente da Direcção do Instituto
Cultural D. António Ferreira Gomes,
no Porto. “Prémio Nacional de Saúde
2013” do Ministério da Saúde,
“Prémio de Saúde do Jornal Veritas
2014” e “Prémio Envelhecimento
Ativo Drª Maria Raquel Ribeiro
2015”, da Associação Portuguesa de
Psicogerontologia.
Percurso artístico: 22 Exposições
individuais de pintura; 2 livros de
poesia publicados.

JOSÉ EMÍDIO nasceu em Matosinhos em 1956,
licenciou-se em Artes Plásticas, pela ESBAP, em 1981.
Professor efectivo do ensino secundário de 1979 a 2000.
Professor do Ensino Superior, no Curso Superior de
Desenho da ESAP de 1982 a 1997. Presidente da
Direcção da Cooperativa de Ensino Superior Artístico do
Porto - CESAP, desde Janeiro de 1991, a Fevereiro de
1997 (dois mandatos).
Director da Árvore Cooperativa de Actividades
Artísticas, CRL, na qualidade de vogal da Direcção, de
1989 a 2009.
Actualmente é Vice-Presidente da Árvore, mantendo o
cargo de responsável técnico e artístico das Oficinas de
Cerâmica, Fotografia, Gravura, Litografia e Serigrafia.
Desde 1976, considerando a sua entrada para a Escola
Superior de Belas Artes do Porto, que desenvolve a
actividade de pintor, participando, desde 1978, em
exposições colectivas, tendo realizado a sua primeira
exposição individual em Matosinhos no ano de 1982.
Ainda enquanto artista plástico, tem participado em
diversas publicações literárias, com reprodução de
trabalhos seus, na área da ilustração, bem como em
conferências e seminários como orador ou ainda, trabalho
como curador de exposições e projectos artísticos.
Tem ainda desenvolvido trabalho nas tecnologias da
cerâmica, com particular destaque na criação de painéis,
bem como na tecnologia do vitral.
Desde os tempos de estudante tem dedicado parte do seu
trabalho à obra gráfica em gravura, litografia e serigrafia,
tendo participado, desde então, em diversas edições
nestas áreas.

MARGARIDA NEGRAIS, natural
de Vale de Cambra, licenciou-se em
Filologia Românica e foi professora
do ensino secundário, tendo estado
ligada à atividade de formação de
professores na área da disciplina de
Português; exerceu também funções
docentes no Colégio Luso-Francês e
dedicou-se igualmente a trabalhos de
tradução para o JN. Após a
aposentação, publicou dois livros na
área
da
literatura
infantil
e
infantojuvenil, tendo ainda participado
no livro “O Museu e eu”, projeto da
Câmara Municipal do Porto/ Pelouro
do Conhecimento e Coesão Social;
seguiu-se a participação no livro “
Contos do Vale”, editado pelo
município de Vale de Cambra bem
como uma participação no livro “Sem
segredos”, editado pelo Hospital
Veterinário Montenegro, do Porto. É
docente de três unidades culturais no
Instituto Cultural D. António Ferreira
Gomes, em particular da Unidade de
Escrita Criativa. Presentemente está
no prelo o livro “ Luzia – Da
humildade à benemerência”, editado
pela SCMP.

9 de Dezembro, 4ª feira, pelas 18:00h
Conferência promovida pelo Instituto Luso-Árabe para a Cooperação
Vai realizar-se no dia 9 de Dezembro, pelas 18:00h, uma conferência promovida pelo Consócio Dr. Manuel Pechirra,
presidente do Instituto Luso-Árabe para a Cooperação, subordinada ao tema “As Relações Económicas entre Portugal e o
Reino da Arábia Saudita”.
A sessão, cujos conferencistas são o Dr. Pedro Ortigão Correia, administrador-executivo da AICEP – Portugal Global, e o
Dr. Rodrigo Ryder, presidente do Business Council Portugal – Saudi Arabia, contará com a presença de um representante da
Embaixada do Reino da Arábia Saudita.

11 de Dezembro, 6ª feira, pelas 18:30h
Lançamento de livro
O Grémio Literário em colaboração com o Consócio Dr. Luis Vilaça Ferreira, presidente da Fundação
Lipari Garcia, promove, em 11 de Dezembro, pelas 18:30h, a apresentação do livro de Vasco D’Orey
Bobone “Dignidade da Memória – Portugal em Roma”.
A apresentação do livro será feita pelo próprio autor, falando igualmente do mesmo o Dr. Luis Vilaça
Ferreira e o Dr. Augusto de Athayde.
No final será servido um Porto de Honra.
Noite de São Silvestre
Na sequência do falecimento do Dr. José Macedo e Cunha, o Conselho Director decidiu cancelar a festa de Reveillon
prevista para 31 de Dezembro.
Pedimos desculpa aos sócios já inscritos pelo eventual incómodo que este cancelamento lhes possa provocar.

MUSEU INFINITO

QUADRO DE DOMINGOS SEQUEIRA

Joaquim de Vasconcelos (1849-1936) e o
Museu Industrial e Comercial do Porto
EXPOSIÇÃO
Exposição no MUDE-Museu do Design e da
Moda, Rua Augusta, 24 (a partir de 17 de
Dezembro), comissariada pela Profª Doutora
Sandra Leandro, também sócia do Grémio,
cuja obra acerca de “Joaquim de
Vasconcelos: Historiador, Crítico de Arte e
Museólogo – Uma Ópera” recebeu o Prémio
Grémio Literário de 2014.
Fundador da historiografia científica da arte
portuguesa no último quartel do séc. XIX,
Vasconcelos dirigiu o dinâmico Museu
Industrial e Comercial do Porto (1886), ali
criando um refúgio para a cultura material do
seu tempo. A instituição foi museu de protoDesign tanto como museu de Etnografia e
também
museu-Montra
com
intuitos
comerciais e pedagógicos.
Ao recomendar visita à interessantíssima
exposição, informamos estar em preparação
uma conferência ilustrada, na Biblioteca do
Grémio (Janeiro, 2016), onde o Prof. Doutor
Vítor Serrão e a Comissária desta mostra
falarão da complexa, rica e decisiva
individualidade da cultura portuguesa.

Em Outubro de 1968, o Grémio Literário promoveu uma exposição de
quatro obras-primas de Domingos Sequeira, pertencentes à Casa
Palmela, as quais foram apresentadas, na sessão inaugural, pelo
Consócio e actual Presidente do Conselho Literário, Prof. Doutor JoséAugusto França.
Entre essas telas figurava “A
Adoração dos Reis Magos”,
relativamente à qual está a decorrer,
nesta data, uma subscrição pública
com vista à respectiva aquisição
para o Museu Nacional de Arte
Antiga.
A entidade coordenadora desta iniciativa é o Grupo dos Amigos do
Museu Nacional de Arte Antiga, cujo Presidente é o Consócio Dr. José
Blanco, membro do Conselho Literário.
O Grémio Literário, no âmbito das suas preocupações de carácter
cultural, vem lembrar aos prezados consócios que se encontra em curso
a recolha de contribuições com vista à aquisição da obra em causa,
cujas modalidades de pagamento podem ser consultadas em
sequeira.publico.pt

Sugestões
para prendas
de Natal
Sugestões para prendas
de Natal
Sugestões
para prendas de Natal

Admissões
No decurso do mês de Novembro
foram admitidos os seguintes novos
sócios:
Mestre Nuno Ricardo Pereira Branco
Doutor Bruno Georges Chambelland

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.
P.U. 30,00€

Gravata
de fundo
vermelho e
logótipo

Aproximando-se a época de Natal e Ano Novo em que tradicionalmente as famílias e os amigos se reúnem,
em almoços e jantares de confraternização para festejar esta quadra, lembramos aos prezados consócios que
o Grémio Literario disponibiliza, a preços competitivos, um serviço de banquetes de qualidade e bom
gosto.

Sábados do mês de Dezembro

Restauração

O Grémio Literário está 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.

Como vem sendo habitual, o Grémio Literário
propõe nesta época de caça,
alguns menus à base de
espécies cinegéticas mais
tradicionais: perdiz, coelho e
lebre.

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,
queijos, carnes frias, um prato quente, sobremesas diversas de doces e
fruta, sendo o café ou o chá servido na mesa.

Os sócios interessados em desfrutar destas
delícias gastronómicas, deverão efectuar a
marcação com, pelo menos, dois dias de
antecedência.

Informamos, desde já, os pratos quentes para cada um desses sábados:

Tempo de chá

05 de Dezembro

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

Arroz de pato
12 de Dezembro
Pescada à marinheira
19 de Dezembro

O chá é servido, diariamente, entre as 17h00 e as
19h00, em regime de self-service, ao preço de
9,00€ por pessoa.

Cozido à portuguesa

Agradecemos que V.Exa. proceda, se possível, à prévia reserva com
48h de antecedência.

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

No dia 24 de Dezembro o Grémio Literário está encerrado

O Conselho Director do Grémio Literário
deseja a todos os
consócios e familiares um

Feliz Natal e
um Próspero Ano Novo

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

EMENTAS DE
DEZEMBRO 2015

Sopa caseira
“Almoço
do
Grémio”

Prato do dia
de Peixe ou de Carne
Doce ou fruta
Um copo de vinho
Café

22,50€ p.p

PRATOS DO DIA
ALMOÇOS

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

1/Dezembro

2/Dezembro

3/Dezembro

4/Dezembro

7/Dezembro

Peixe

Peixe braseado com tagine marroquina

Carne

Bife Wellington com legumes

Peixe

Filetes de polvo com arroz do mesmo

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Lulas com molho de limão e legumes

Carne

Polenta com porco assado

Peixe

Bacalhau com todos

Carne

Frango recheado com farinheira

Peixe

Bacalhau com broa

Carne
4ª Feira

9/Dezembro

Peixe
Carne

5ª Feira

6ª Feira

10/Dezembro

11/Dezembro

Carne de porco à alentejana
Filetes de peixe-galo com arroz de coentros
Cozido à Portuguesa

Peixe

Açorda de ovas e camarão

Carne

Massa fresca com cogumelos do bosque e vitela

Peixe

Bacalhau em vinho tinto

Carne

Bochechas de vitela

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

14/Dezembro

15/Dezembro

16/Dezembro

Peixe

Bacalhau à Gomes de Sá

Carne

Migas com entrecosto

Peixe

Caril de camarão

Carne

Vitela em bacon

Peixe

Lulas à lagareiro

Carne
5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

17/Dezembro

18/Dezembro

21/Dezembro

22/Dezembro

23/Dezembro

28/Dezembro

29/Dezembro

30/Dezembro

31/Dezembro

Cozido à Portuguesa

Peixe

Salmão em ervas

Carne

Lombinhos de porco fritos

Peixe

Bacalhau à lagareiro

Carne

Risoto de pato

Peixe

Torricado de bacalhau

Carne

Strogonoff

Peixe

Caldeirada de peixe

Carne

Pastel de molho

Peixe

Peixe do dia com puré de pastinaca

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Bacalhau à brás

Carne

Vitela assada

Peixe

Robalo em ervas

Carne

Coelho de fricassé

Peixe

Arroz de peixe

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Açorda de camarão

Carne

Frango à moda da Beira

