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MENSAGEM
DO PRESIDENTE

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.

10 de Fevereiro
5ª Feira, pelas 18h00

Lançamento do Livro

“A CONGREGAÇÃO 

DO ORATÓRIO”

de Carlos Calinas Correia

O Grémio literário e as Edições Colibri 

promovem, na Biblioteca, o lançamento 

do livro “A Congregação do Oratório”, 

da autoria do nosso consócio Eng. Carlos 

A. Calinas Correia.

A obra será apresentada pelo Padre An-

tónio Júlio Trigueiros SJ, reitor da Igreja 

de S. Roque, doutorado em História Mo-

derna pela FLUL, membro da Academia 

Portuguesa de História e ex-director da 

Revista Brotéria, que na circunstância fará 

uma palestra sobre “Oratorianos e Jesuítas, 

rivalidades pedagógicas”.

F E V E R E I R O  2 0 2 2

VAMOS VESTIR O SMOKING

Um Novo Ano começa e é a altura certa para pensar o futuro. 

O Grémio Literário é o espaço de referência no panorama literário 

e cultural de Lisboa. Espaço de excelência na arquitectura exterior 

e interior, na decoração, no mobiliário e na arte que alberga.  

Memórias e presente que devemos e temos que preservar.

É chegado o momento de voltarmos aos nossos hábitos e usufruir 

do espaço de eleição, que é o Grémio Literário e de todas as pro-

postas que ele oferece.  

Esta centenária Instituição, tem consignada na Carta Régia de 

D. Maria II aquando da fundação do Grémio Literário em 

1846, que esta, deve contribuir para o “aperfeiçoamento moral” 

e para o engrandecimento cultural dos sócios.

Voltar ao convívio entre sócios seguindo as normas de segurança 

anti Covid, é o desejo de todos, prosseguindo os rituais preserva-

dos pelo tempo. 

Dar solenidade a estes actos, implica uma apresentação festiva no 

traje, para em contentamento e harmonia festejarmos os sócios an-

tigos e os novos sócios que dão continuidade no futuro.

O Grémio Literário continua vivo e a seguir os passos dos fun-

dadores integrando no seu seio sem diferenciação os melhores da 

sociedade.

Um Bom Ano!

Voltemos a vestir o smoking ou o fato escuro!

antónio Pinto marques
(continua na página seguinte)
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O autor do livro é Mestre em His-

tória dos Descobrimentos e da Ex-

pansão, obtido após a sua reforma 

de Engenheiro Eletrotécnico, sendo 

autor de outros livros de História.

Esta obra discorre sobre as circuns-

tâncias que levaram à fundação de 

diversas ordens religiosas no século 

XVI, incluindo a Congregação do 

Oratório e posteriormente em Lis-

boa a fundação desta e o percurso 

e actividade desta congregação em 

Portugal, continental e ultramarino. 

Distinguiu-se em especial no campo 

educativo, o que levou a que D. João 

V integrasse no seu Palácio das Ne-

cessidades o seu convento, em instalações onde hoje funciona o Ministério 

dos Negócios Estrangeiros.  •

Integrado no ciclo de colóquios sobre “Escritores Di-

plomatas Portugueses, Viagens e Obras”, o Grémio 

Literário promove no próximo dia 8 de Março uma 

conferência ao jantar sobre a figura de Manuel Teixeira 

Gomes, diplomata da Primeira República e eminente 

escritor, que foi também Presidente da República Por-

tuguesa entre 1923 e 1925, exilando-se depois dessa data 

e terminando os seus dias na Argélia. A sua acção di-

plomática, no contexto da afirmação internacional da 

República e da participação de Portugal na Primeira 

Grande Guerra, será abordada pelo Consócio Embai-

xador Luís Filipe Castro Mendes. A importante obra 

literária de Manuel Teixeira Gomes será tratada pelo 

Professor Nuno Júdice, da Universidade Nova de Lis-

boa, director da revista COLÓQUIO LETRAS, da Fun-

dação Calouste Gulbenkian.  •

08 de Março, 3ª Feira, às 20h00

CiCLo de CoLóquios 
ESCRITORES DIPLOMATAS PORTUGUESES, VIAGENS E OBRAS

4ª SESSÃO

•
ConferênCia ao Jantar “manueL teixeira Gomes”

embaixador luis Filipe Castro mendes e proFessor nuno JúdiCe

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 
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ADMISSÕES

Foram recentemente admitidos os seguintes Sócios:

eng. antónio Júlio de sousa 
marques

•

eng. paulo José de oliveira almeida 
•             

proF. engenheiro bruno sChroeder  
• 

dr. pedro lopo de Carvalho 
norton de matos

•      
arq Júlio César gonçalves 

quaresma   
•   

dra. inês maria arantes Fontes 
leitão henriques 

•

arq. estêvão FranCisCo de Carvalho 
monteiro toJal   

•    
Comandante manuel augusto 

de Carvalho peChirra   
•

dr. FranCisCo pedro viCente roseta Fino   
•    

dr. gonçalo nuno s. de almeida garrett  
•   

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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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 10,00€ por pessoa.

Para facilitar o serviço, solicitamos 

que V.Exa. proceda à prévia marcação, 

sempre que possível.

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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EMENTA
DE FEVEREIRO
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

25,00€ p.p.

JANTAR

Serviço

 “Á LA CARTE”

•
das 20:00h às 22:00h

Ementa

EMENTA DO DIA / ALMOÇOS 

3ª Feira 1/fev
Peixe Corvina escalfada com batata fondant e courgette grelhada

Carne Ossobuco à milanesa

4ª Feira 2/fev
Peixe Peixe do dia no vapor com brócolos e batata sauté 

Carne O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 3/fev
Peixe Filetes de robalo com puré de cenoura e couves de Bruxelas

Carne Arroz de pato à Grémio Literário

6ª Feira 4/fev
Peixe Bacalhau à Viana do Castelo

Carne Perdiz estufada com presunto ibérico, legumes glaceados e escalope de foie-gras

2ª Feira 7/fev
Peixe Bacalhau assado com broa em canoa de barro

Carne Lombelo de porco recheado com mozzarella e espinafres

3ª Feira 8/fev
Peixe Panaché à Indiana

Carne Ensopado de borrego com batatas e coentros frescos

4ª Feira 9/fev
Peixe Peixe do dia com espargos grelhados e batata doce assada

Carne O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 10/fev
Peixe Pataniscas de polvo com arroz de tomate e manjericão

Carne Caril suave de frango à Goesa com arroz basmati
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6ª Feira 11/fev
Peixe Bacalhau lascado assado no forno, sobre uma cama de batatas e legumes

Carne Bochechas de porco com puré de aipo e estufado de cogumelos do bosque

2ª Feira 14/fev
Peixe Bacalhau lascado com puré de grão e caucase de tomate

Carne Perdiz à Conde de Ega

3ª Feira 15/fev
Peixe Caril suave de peixe com arroz de lima e gengibre

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

4ª Feira 16/fev
Peixe Dourada escalfada com legumes assados

Carne O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 17/fev
Peixe Salmão grelhado com puré de maçã e legumes no forno

Carne Arroz de pato à Grémio Literário

6ª Feira 18/fev
Peixe Bacalhau à Zé do Pipo

Carne Secretos de porco com espargos verdes e açorda de chouriço

2ª Feira 21/fev
Peixe Bacalhau gratinado com cebolada e camarão

Carne Alheira de caça à Portuguesa

3ª Feira 22/fev
Peixe Peixe espada escalfado com arroz de amêijoas e coentros frescos

Carne Costeleta de vitela grelhada com pataniscas de legumes e salada com frutos secos

4ª Feira 23/fev
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 24/fev
Peixe Pescada escalfada com molho de coentros, ameijoa e batata fondant

Carne Caril suave de frango à Goesa com arroz basmati

6ª Feira 25/fev
Peixe Bacalhau cozido à antiga com batata, couve e legumes

Carne Lombelo de porco com molho de ameixas, estufado de cogumelos e espargos

2ª Feira 28/fev
Peixe Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne Coelho à caçador com batatas e cebolas assadas
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EMENTA DO DIA / ALMOÇOS / MARÇO 2022

3ª Feira 1/mar Encerrado

4ª Feira 2/mar
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 3/mar
Peixe Filetes de robalo com puré de pastinaca e legumes grelhados

Carne Parmentier de caça com salada de endívias e laranja

6ª Feira 4/mar
Peixe Bacalhau confitado com puré de grão e legumes grelhados

Carne Perna de borrego assada com grelos e batatas

2ª Feira 7/mar
Peixe Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne Arroz de sustância de alheira e espargos verdes

3ª Feira 8/mar
Peixe Caril rico de peixe com arroz de lima

Carne Ossobuco à milanesa

4ª Feira 9/mar
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 10/mar
Peixe Salmão braseado com puré de maçã reineta e courgette grelhada

Carne Perdiz estufada com presunto ibérico, legumes glaceados e escalope de foie-gras

6ª Feira 11/mar
Peixe Bacalhau confitado com legumes mediterrânicos

Carne Strogonoff de peru com arroz de tomilho
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