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PRÓXIMAS INICIATIVAS

8 de Fevereiro, 4ª feira, pelas 19:00h
Lançamento de livro
Por iniciativa do consócio e Presidente do Conselho Literário, Dr. António Aires Gonçalves, vai
ter lugar, na Biblioteca, a apresentação do livro “A História e a Ópera”, da Sinapis Editores, da
autoria de Antero Palma Carlos.
A apresentação da obra fica a cargo do Dr. Álvaro Malta e do Autor.
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30,00€, por pessoa.

16 de Fevereiro, 5ª feira, pelas 19:15h
Missa Anual
Foi deliberado pelo Conselho Director que, anualmente, seja celebrada no mês de Janeiro missa na Basílica dos
Mártires por alma dos sócios falecidos no ano anterior.
Desta vez, no entanto, a missa será celebrada em Fevereiro.

21 de Fevereiro, 3ª feira, pelas 19:00h
Conferência “A Fortificação e a Artilharia de Costa na defesa do Porto de Lisboa”
O Grémio Literário realiza uma conferência intitulada “A Fortificação e a Artilharia de Costa na defesa do Porto de Lisboa”,
sendo orador o Senhor Coronel Engº. José Paulo Ribeiro Berger.
A defesa marítima do Porto de Lisboa foi sempre uma das maiores preocupações dos governantes desde o tempo da
ocupação moura do território e da sua reconquista até a actualidade, imprescindível para a formação do Estado Português e
para garantia da independência nacional, bem como da segurança das inter-relações comerciais marítimas de Portugal com o
Mundo.
O conferencista, José Paulo Ribeiro Berger, coronel do Exército e engenheiro militar, é licenciado em ciências SócioMilitares pela Academia Militar e pós-graduado em Museologia e Museografia pela Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa.
Desempenha, actualmente, funções de Sub-Director da Direcção de Infra-Estruturas do Exército e de Chefe do Gabinete de
Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar.

É autor de diversas publicações e artigos no âmbito da História Militar, da Fortificação e Arquitectura Militar e da História
da Engenharia Militar.
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30,00€, por pessoa.

23 de Fevereiro, 5ª feira, pelas 20:00h
Jantar/debate
Ciclo “Que Portugal na Europa, que futuro para a União?”
O quinto jantar-debate do novo ciclo “Que Portugal na Europa, que futuro para a União?” terá Daniel
Proença de Carvalho como orador - convidado. Será a 23 de Fevereiro, na Biblioteca do Grémio Literário,
promovido pelo Clube Português de Imprensa, em parceria com o Centro Nacional de Cultura e o Grémio
Literário.
Daniel Proença de Carvalho, nascido no Fundão em 1941, tem uma longa e profícua carreira baseada na
advocacia, mas de vocação multidisciplinar, com um indesmentível interesse pela política, embora mais como observador
activo do que como actor interveniente.
Disse um dia, a propósito, que “tudo o que aconteceu na minha vida foi inesperado. Nasci numa pequena aldeia da Beira
Baixa, em plena Guerra, num ambiente extremamente difícil, pobre, sem esperança”.
Licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra, em 1965, não deixando, contudo, de recrear o seu gosto pela música,
ao integrar o Orfeon Académico, o Club de Jazz de Coimbra, bem como o Trio Los Dos, com José Niza e José Cid.
Após a licenciatura, foi magistrado do Ministério Público, de 1965 a 1967, e inspector da Polícia Judiciária, desde 1967 até
1969. Em 1970, deu um passo importante ao ser admitido no departamento jurídico da Empresa de Cimentos de Leiria, de
António Champalimaud. A relação profissional com o grande empresário tornar-se-ia intensa e duradoura.
Proença de Carvalho aderiu ao Partido Socialista logo após o 25 de Abril. Porém, a seguir ao 25 de Novembro de 1975, pediu
a sua desfiliação para assumir a direcção do Jornal Novo, um título conotado com as forças democráticas não
revolucionárias.
Manifestou, então, uma inegável atracção pelos media, que se mantém até hoje. É presidente da Global Media, proprietária
de alguns dos principais títulos da imprensa portuguesa, designadamente, dos jornais Diário de Notícias, Jornal de Notícias,
Diário de Notícias da Madeira e O Jogo, a rádio TSF, além de várias revistas, como a Volta ao Mundo.
Em 1978, trocaria, no entanto, o Jornal Novo pelo Ministério da Comunicação Social do IV Governo Constitucional, de
iniciativa presidencial de Ramalho Eanes e sendo Primeiro-Ministro Carlos Mota Pinto. Após sair do governo, foi nomeado
presidente do conselho de administração da RTP, em 1979.
Dirigiu, mais tarde, a campanha de Diogo Freitas do Amaral nas eleições presidenciais de 1986 e, dez anos depois, foi
mandatário da primeira candidatura de Aníbal Cavaco Silva nas presidenciais de 1996.
Na sua biografia como advogado, constam vários processos mediáticos, entre eles o célebre caso da Herança Sommer,
protagonizado por António Champalimaud, mas patrocinou também, em diversos processos, o banqueiro Ricardo Salgado ou
o antigo Primeiro-Ministro, José Sócrates.
Em 2009, a sua sociedade de advogados, Proença de Carvalho & Associados, fundiu-se com uma grande sociedade
espanhola, a Uría Menéndez, sendo desde então presidente do conselho de administração da Uría Menéndez - Proença de
Carvalho, considerado um dos mais importantes escritórios de advogados com sede em Lisboa.
Entre as restantes atividades exercidas, é presidente do Conselho de Curadores da Fundação Champalimaud e da Fundação
Batalha de Aljubarrota e presidente da assembleia geral do Instituto Português de Corporate Governance. É conferencista na
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, desde 2005.
É autor dos livros Justiça e Política: um caso exemplar, Cinco Casos de Injustiça Revolucionária e O Processo de António
Champalimaud.
Há outro Daniel Proença de Carvalho? - perguntaram-lhe um dia numa entrevista de vida. Disse de sim: “todas as pessoas
são duas pessoas. Melhor, todas as pessoas públicas têm um lado público, às vezes mitificado, e depois são as pessoas reais.
Quando se tem uma vida pública, as pessoas são actores que desempenham uma função, e vestem a pele dessa função. Nos
cargos que desempenhei procurei a pele mais adequada ao cargo e exercer esse cargo da forma mais eficiente. Despindo-me
muito, muitas vezes, dos meus sentimentos, da minha vida pessoal. Chego a casa, dispo este fato relativamente formal, ponho
uns jeans, vou tocar guitarra, fazer jardinagem, lavar a louça quando é preciso. Tenho o cuidado e o hábito de não

transportar a vida profissional para casa. Embora a minha mulher seja licenciada em Direito, muito raramente troco com ela
uma palavra que seja sobre a minha vida profissional.”
Explica, ainda, que, como advogado, “nunca me senti atemorizado em nenhuma circunstância. Se entro numa sala de
audiências e vejo um juiz autoritário e advogados a bajularem esse juiz, fico com a pele eriçada. Devemos dizer aquilo que
pensamos com frontalidade. Um advogado que defenda o interesse dos seus clientes, se há coisa que não pode é deixar-se
intimidar pelo que quer que seja”.
É esta personalidade multifacetada - com um invulgar currículo distribuído pela advocacia, os media, as empresas e a
política - que vamos ouvir na Biblioteca do Grémio Literário, sobre as perspectivas que se deparam para a União Europeia e
para Portugal como parte dessa comunidade.
O preço do jantar é de 30€ por pessoa.

27 de Fevereiro, 2ª feira, pelas 20:30h
Festa de Carnaval
EMENTA

O Grémio Literário promove um jantar com baile, para
assim se assinalar devidamente esta data marcante do
calendário festivo tradicional.
A animação musical fica a cargo do conjunto musical de
Stefano Saturnini que nos tem acompanhado com êxito
nestes momentos.
Venha ao Grémio e traga os seus convidados.

Aperitivos
Creme de favas com farinheira
Pernil de porco assado com batata
assada à padeiro e ratatui de
legumes
Mousse de lima
Café e Chá

Surpreenda-nos com a sua criatividade, no trajar carnavalesco.
Vinhos:

O preço do jantar é de 40,00€, por pessoa.

Dona Ermelinda – branco
Monte da Ravasqueira - tinto

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

ADMISSÕES

No decurso do mês de Janeiro foram admitidos os seguintes sócios:
Dª. Maria Luisa Martins Gaspar de Barros Queiroz
Dr. Jorge Delclaux
Doutor Anthony William Smith
Dr Pedro Dinis de Barros Matos Ferreira
Dr. António Alberto Calisto Vicente Ferreira Neves
Profª. Doutora Patricia Akester
Dra. Engª. Sónia Antunes

TÍTULOS ACADÉMICOS

A fim de normalizarmos e corrigirmos a
informação existente, no nosso ficheiro,
relativamente aos Títulos Académicos,
agradecemos que os Exmos. Consócios
nos informem qual a forma de
tratamento adequada, caso tenham
notado
alguma
discrepância
na
correspondência, ou noutra informação,
disponibilizada pelo Grémio Literário.

Viagem Cultural – 3 a 5 de Março de 2017
“A Mais Antiga Fronteira – Castelos do Baixo Alentejo e Algarve”
Na continuação de iniciativas anteriores que contaram com a adesão de vários consócios, foi organizada pelo Consócio Dr.
Rui Nobre uma viagem cultural aos Castelos do Baixo Alentejo e Algarve, a realizar de 3 a 5 de Março de 2017. A viagem
terá o acompanhamento permanente do historiador João Paulo Oliveira e Costa.
As inscrições estão abertas junto dos serviços da Agência de Viagens Tryvel Lda.
Para mais informações queiram contactar: Rui Nobre | Tryvel Cultural Group Consultant:
M: +351 911 702 369/ 211 972 850 * rui.nobre@tryvel.pt

Restauração

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

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

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

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

MERCHANDISING
Sugerimos os artigos de Merchandising do Grémio Literário.

O livro, da autoria do
Prof.
Doutor
JoséAugusto França, relata a
história do nosso Clube,
fundado em 1846 pela
Rainha D.Maria II.

Gravata em seda natural
ornamentada com o
logotipo do clube.

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

Medalha comemorativa
do 150º Aniversário do
Clube, em bronze.

P.U. 30,00€

P.U. 50,00€

P.U. 50,00€

P.U. 50,00€

EMENTAS DE
FEVEREIRO 2017
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

ESPECIALIDADES DO DIA
ALMOÇOS

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

1/Fevereiro

2/Fevereiro

3/Fevereiro

6/Fevereiro

7/Fevereiro

8/Fevereiro

9/Fevereiro

10/Fevereiro

Peixe

Arroz de peixe

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Raia ao vapor

Carne

Cabrito assado à padeiro

Peixe

Bacalhau com broa

Carne

Arroz de pato à Portuguesa

Peixe

Bacalhau à Brás

Carne

Lombinho de porco com migas

Peixe

Pescada à marinheira com batata cozida

Carne

Pastel de molho

Peixe

Peixe do dia braseado com espargos

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Lulas recheadas com batata cozida

Carne

Secretos de porco com batata salteada

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo

Carne

Barriga de porco assada com legumes

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

13/Fevereiro

14/Fevereiro

15/Fevereiro

Peixe

Açorda de bacalhau

Carne

Perna de borrego assada com batatas e legumes

Peixe

Robalo com crosta de ervas

Carne

Caril de frango

Peixe

Filetes de polvo com arroz do mesmo

Carne
5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

16/Fevereiro

17/Fevereiro

20/Fevereiro

21/Fevereiro

22/Fevereiro

23/Fevereiro

24/Fevereiro

27/Fevereiro

28/Fevereiro

Cozido à Portuguesa

Peixe

Filetes de pescada com molho tártaro

Carne

Lombinho de porco com puré e maçã

Peixe

Bacalhau assado com batata doce

Carne

Ravioli de rabo de boi

Peixe

Folhado de bacalhau com picado algarvio

Carne

Vitela à Lafões

Peixe

Açorda de camarão

Carne

Alheira de caça com ovo estrelado, grelos e batata frita

Peixe

Caril de gambas à Grémio

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Salmão em papelote com legumes assados

Carne

Pernil de porco com puré de batata

Peixe

Bacalhau à lagareiro

Carne

Coxa de pato confitada em azeite

Peixe

Bacalhau à Gomes de Sá

Carne

Cabrito à Angolana

Peixe
ENCERRADO
Carne

