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No próximo mês de Fevereiro, em substituição do habitual jantar dançante da última sexta-feira do mês, o 
Grémio Literário, realiza na segunda-feira, dia 20, o tradicional baile alusivo à festa do Carnaval. 
Não é obrigatório o uso de traje carnavalesco; contudo, poderá se assim o entender, fazer apelo à sua 
imaginação e vir munido de uma sugestiva máscara. 
 O preço do jantar é de 40,00€ por pessoa. 

 
Anunciamos as seguintes viagens culturais: 

 
Visita guiada às Linhas de Torres Vedras 
Dia 28 de Abril, sábado,   
 
Em complemento do Curso sobre as Invasões Francesas recentemente realizado e, para o qual, através de 
circular, foram convidados todos os sócios, o Grémio Literário promove no dia 28 de Abril a realização de 
uma visita guiada às Linhas de Torres Vedras, cuja organização está a cargo do Senhor Clive Gilbert, 
Presidente da British Historical  Society of Portugal (Tours) que, com a sua experiência e saber, nos guiará 
nessa jornada cultural. 

 
A visita inicia-se na Serra do Socorro (ponto mais alto dos concelhos de Torres Vedras e Mafra) em redor da 
qual se localizam as Quintas que serviram de Quartel General a Wellington e seu estado maior. 
 
No cume da Serra existe uma lindíssima capelinha já classificada de interesse nacional, edificada no século 
XII a partir duma mesquita moura, bem como o centro de interpretação e de observação das Linhas de Torres 
Vedras, que inclui a replica da central de comunicações de Wellington, o principal centro de comunicações e 
observação das Linhas de Torres. Deste deslumbrante miradouro é possível visualizar toda a área 
compreendida entre as Berlengas, porto de Peniche até ao Tejo, passando pela Serra de Sintra, Montejunto, 
torres do convento de Mafra, e ao mesmo tempo obter uma ideia daquilo que foram as Linhas de Torres. 
 
Seguir-se-á uma passagem pelo Forte de S. Vicente, na Primeira Linha, onde poderão ser apreciados os 
trabalhos de restauro. De seguida visitaremos o belo Convento da Graça em Torres Vedras, onde está 
instalado o Museu Leonel Trindade, que encerra a mais importante exposição em termos de espólio 
documental e bélico sobre as Linhas de Torres Vedras.  
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O almoço volante “gourmet” será servido na Quinta da Póvoa, uma exploração agrícola composta de duas 
bonitas casas edificadas no século XVIII, rodeadas de bosquetes de árvores centenárias e que se dedica 
essencialmente à produção de pêra Rocha e primores hortícolas de alta qualidade. Esta quinta pertence à 
mesma família desde o Sec. XVIII. 
 
Durante a ocupação e defesa das linhas de Torres Vedras em 1810 a Quinta da Póvoa, situada no sopé da 
Serra do Socorro (o Eagle's Nest de Wellington), serviu de quartel general ao 2º comandante do exército 
britânico da Península, o General Sir Brent Spencer e respectivo estado maior.  
 
Terá lugar, ainda, uma visita guiada ao interessante núcleo museológico deste bem conservado Quartel 
General das Linhas de Torres Vedras. 
 
Continuaremos pelo coração das Linhas, com passagem exterior nos Quartéis Generais de Wellington e 
Beresford, em Pêro Negro e Casal Cochim, respectivamente, visitando ainda o forte mais importante do 
sistema defensivo, o Alqueidão. Aqui Wellington observava, diariamente, as movimentações do exército 
francês. Finalmente, já na direcção de Bucelas, terminaremos o passeio com a visita aos redutos 40, 41 e 42 
na Serra da Aguieira, na Segunda Linha, onde apreciaremos  uma magnifica vista sobre o Tejo.  
 
Para o transporte dos sócios estará disponível um cómodo autocarro, com partida às 9h15m, da Praça de 
Espanha (perto do restaurante Gôndola). A chegada a Lisboa está prevista para as 18h30m. 

 
Os prezados consócios interessados nesta visita deverão fazer a inscrição junto do  Senhor Clive Gilbert, 
cujos contactos são:  
 Tel.: 21 9291545         Telm.: 91 9748046   
  e-mail clive.gilbert3@gmail.com 

 
O preço da visita, incluindo almoço, é de 65,00€ por pessoa, podendo o pagamento ser efectuado para o  
 NIB 0007 0023 00205940 0042 3. 

 
Viagem a Praga e Viena 
7 a 14 de Julho de 2012 

 
Ao abrigo do Protocolo existente entre o Grémio Literário e o Centro Nacional de Cultura, informamos que  
esta Instituição vai realizar uma viagem a Praga e Viena, na qual os sócios do Grémio Literário podem 
participar. A seguir transcrevemos, parte do folheto informativo disponibilizado pelo Centro Nacional de 
Cultura: 
“Entre os dias 7 e 14 de Julho, venha com o Centro Nacional de Cultura à descoberta das velhas capitais da 
Europa, Praga e Viena, dos seus castelos e parques. Venha descobrir os restos de Dom Miguel de Bragança, o 
rei exilado, que tantas saudades deixou por estas terras. Venha ver as borboletas que Leopoldina de 
Habsburgo, mulher de Dom Pedro, 1º imperador do Brasil trouxe para a Áustria. Venha almoçar com a 
sobrinha neta da famosa Imperatriz Sissi, e ouvir as suas maravilhosas recordações de família. Venha ouvir os 
belíssimos coros das igrejas barrocas de Praga, admirar os cavalos lipizanos na famosa Escola de Equitação 
de Viena, e provar um belo Wiener Schnitzel ao som dos violinos zíngaros de Grinzing, em Viena. Venha 
connosco ao encontro da história destas velhas capitais imperiais, bem no coração da Europa”.   
 
Preços e Condições 
• Preço por pessoa: € 2.050   
• Suplemento alojamento em quarto individual, € 850 pp 
• Depósito de € 500 pp para confirmação 
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Informações   
Centro Nacional de Cultura  
R. António Maria Cardoso, 68  
1201 – 049 Lisboa 
Telefone – 00 351 213 46 67 22   * Tlm – 00 351  96 396 55 22  
tferreiragomes@cnc.pt  
 
Caso V. Exa. esteja interessado na viagem poderá solicitar directamente ao Centro Nacional de Cultura a 
obtenção do programa detalhado. 
 
Novas Admissões 
No mês de Dezembro, verificaram-se as seguintes admissões: 
 
   Dra. Maria Isabel Chaves da Veiga Sarmento 
   Dr. José António da Graça Duarte de Sousa 
   
Restauração 
 
Para o/a habilitar a conhecer as ementas do mês de Fevereiro, junto remetemos a correspondente listagem. 
 
Começou, entretanto, a época da “lampreia”, que será servida aos almoços mediante reserva com 
antecedência de, pelo menos, 3 dias.  
Lembramos que os pratos de caça (coelho bravo, lebre e perdiz) deverão, igualmente, ser marcados com pelo 
menos 3 dias de antecedência. 
 
Jantares 
 
Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através do telefone 21 3475666 ou 
do e-mail info@gremioliterario.pt. 
 
Com os melhores cumprimentos de estima e consideração. 
 
Cordialmente 
Pelo Grémio Literário 
 
 
José Macedo e Cunha 
Presidente 
 


