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QUOTIZAÇÃO PARA O ANO DE 2017

Lembramos que está a pagamento a quotização do ano de 2017, a qual se deve enquadrar numa das seguintes modalidades:
Mensal 39,00 €
(s/bónus, apenas por transferência bancária)

Trimestral 117,00 €
(s/bónus)

Semestral 229,00 €
(c/bónus de 5,00 € por semestre deduzido)

Anual 444,00 €
(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/DRS-CALVARIO
NIB: 0033 0000 0000 4504487 05
IBAN: PT50 0033 0000 0000 4504 4870 5
BIC/SWIFT: BCOMPTPL

PRÓXIMAS INICIATIVAS

11 de Janeiro, 4ª feira, pelas 19:00h
Palestra “O que aprendeu Fernando Pessoa com Shakespeare?”
Associando-se às comemorações dos 400 Anos da Morte de William Shakespeare (Abril de 1616), o
Grémio Literário promove uma palestra sob o título “O que aprendeu Fernando Pessoa com
Shakespeare?”, sendo oradora a Consócia Mariana Gray de Castro, licenciada e mestre em literatura
inglesa e portuguesa pela Universidade de Oxford e doutorada pelo King's College, da Universidade de
Londres.
É autora de vários artigos e capítulos em livros. Entre as suas publicações incluem-se também a
antologia Amo Como Ama o Amor: Escritos de Amor de Fernando Pessoa (2013) e o livro Fernando Pessoa's
Shakespeare: The Invention of the Heteronyms (2016), o qual em breve terá uma edição portuguesa.
Presentemente encontra-se a terminar um pós-doutoramento nas Universidades de Lisboa e Oxford sobre Fernando Pessoa
e os escritores ingleses que mais o influenciaram.
A palestra será seguida de jantar durante o qual Marta Caeiro, Martim Gama, Henrique Bispo e Catarina Moita, alunos
finalistas da licenciatura em Teatro da Escola Superior de Teatro e Cinema, lerão sonetos de Shakespeare em tradução
portuguesa de Vasco Graça Moura e interpretarão canções.

Esta actividade foi organizada em exclusivo para o Grémio Literário tendo sido orientada pela Professora da Área de Voz /
Música, Maria Repas Gonçalves, a pedido do Director do Departamento de Teatro, Professor Álvaro Correia.
A Escola Superior de Teatro e Cinema, resultante da reconversão do prestigiado e centenário Conservatório Nacional em
diversos estabelecimentos ligados ao ensino das várias artes que ali vinham sendo ministrados, foi criada em 1983 e é hoje
uma marca nacional e internacional, quer no âmbito do Teatro, quer do Cinema.
O preço do jantar é de 30€ por pessoa.

19 de Janeiro, 5ª feira, pelas 19:00h
Exposição de fotografia
Inauguração da exposição de fotografia de Joana Hintze Ribeiro Garrido, Esfera Vertical, organizada pelo
Grémio Literário em colaboração com o Consócio D. Tiago Henriques.
As formas são aqui reveladas em sombra e luz, sublinhando o ambiente em que se desvendam. Partindo da
ideia de esfera, onde todos os pontos que a constituem se encontram à mesma distância de um centro, nasce
assim uma atmosfera artificial, que se inscreve de forma natural. Tanto à superfície, como no seu interior, as
imagens são testemunho de um novo espaço em construção.
A exposição estará patente, até ao dia 10 de Fevereiro, podendo ser visitada no horário de expediente do Grémio Literário.

20 de Janeiro, 6ª feira, pelas 20:30h
Jantar Dançante – Exposição de Joalharia
Satisfazendo o pedido de vários consócios vamos retomar, este mês, a realização dos jantares
dançantes, animados com música ao vivo, desta vez interpretada pelo grupo musical de Stefano
Saturnini.
Contamos com a sua sempre agradável presença para que a festa venha a ter o brilho e o sucesso das
anteriores.
Por solicitação da consócia Alexandra Madeira, vai estar patente uma exposição de joalharia nas instalações do Grémio
Literário, com peças da sua autoria.
A Dra. Alexandra Madeira exerce a sua actividade em diversas áreas da arte onde se incluem peças de joalharia. É autora
do livro intitulado “Acto de Criação” com prefácio do Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.
O preço do jantar é de 40€ por pessoa.

27 de Janeiro, 6ª feira, pelas 20:00h
Jantar/debate
Ciclo “Que Portugal na Europa, que futuro para a União?”
O quarto jantar-debate do novo ciclo “Que Portugal na Europa, que futuro para a União?” contará com a
participação do eurodeputado Paulo Rangel como orador – convidado. Será a 27 de Janeiro, na Biblioteca
do Grémio Literário, promovido pelo Clube Português de Imprensa, em parceria com o Centro Nacional de
Cultura e o Grémio Literário.
Paulo Rangel, nascido em 1968, cresceu entre Gaia, Porto e Gondomar. Estudou no Colégio dos Carvalhos e na
Universidade Católica do Porto, instituições carismáticas.
Foi bolseiro da Deutscher Akademischer Austausch Dienst, o que lhe permitiu fazer investigação no estrangeiro, nos
campos do Direito Constitucional, do Direito Administrativo e da Ciência Política, no Instituto Universitário Europeu e nas
Universidades de Bolonha, Génova e Freiburg. A sua investigação sobre a teoria do federalismo e a constituição europeia,
o estatuto constitucional do poder judicial e sistemas de governo, deram origem ao livro Repensar o Poder Judicial.
Advogado e consultor jurídico, especialmente dedicado ao Direito Administrativo e ao Direito do Ambiente, integrou nessa
qualidade reputadas sociedades de advogados.

Entre outras actividades, Paulo Rangel é membro da Direcção da Associação Comercial do Porto, desde 2007, e do
Conselho de Administração da Fundação Robert Schuman, desde 2009.
Foi distinguido com o Prémio D. António Ferreira Gomes, da Universidade Católica e com o Prémio René Cassin, do
Conselho da Europa.
Paulo Rangel entrou na política quando lhe confiaram a redacção do programa de candidatura do PSD e do CDS-PP à
Câmara Municipal do Porto, encabeçada por Rui Rio, em 2001.
Mais tarde, seria incluído nas listas do PSD para as Legislativas de 2005. Eleito deputado à Assembleia da República, pelo
Círculo do Porto, altura em que formalizou a sua adesão ao PSD, viria a ter um papel de destaque no Parlamento com a
chegada de Manuela Ferreira Leite à liderança desse partido, que o indicou para presidente do Grupo Parlamentar, em
Junho de 2008.
No ano seguinte, foi a escolha de Ferreira Leite para encabeçar a lista do partido às eleições para o Parlamento Europeu,
das quais saiu vencedor. Desde a sua eleição coordena o Grupo Europeu do PSD, sendo igualmente vice-presidente do
Grupo Parlamentar do PPE. Em 2011 passou, também, a presidir ao então criado Grupo Parlamentar União EuropeiaBrasil. Já em 2015 foi eleito vice-presidente do PPE, no congresso de Madrid.
Em 2010, com o fim do mandato de Manuela Ferreira Leite, Rangel disputou com Pedro Passos Coelho e Aguiar-Branco a
liderança do PSD. Saiu derrotado por Passos Coelho, mas venceu sobre Aguiar-Branco.
Enquanto eurodeputado, Paulo Rangel reconhece haver no espaço europeu uma ”grande imprevisibilidade”, tendo em
conta um conjunto de variáveis geopolíticas e política, e diz que o principal desafio que a Europa tem para 2017 é “reduzir
a incerteza” em que está mergulhada.
Para essa incerteza contribui, na sua opinião, o ciclo de eleições que se seguem em França, na Alemanha, na Holanda e,
provavelmente, em Itália e as previsíveis mudanças na liderança das instituições europeias.
“Não sabemos o que podemos esperar – comentou Paulo Rangel - especialmente com a subida claríssima dos movimentos
populistas, ao mesmo tempo que temos o Brexit, que terá o seu início de negociação, e, finalmente, Donald Trump, que é o
grande factor de imprevisibilidade”.
Quanto à sustentabilidade do euro, mostra-se mais tranquilo, afirmando não estar em causa. “A prioridade para a Europa é
a estabilidade do sistema financeiro”.
É esta personalidade, uma das mais destacadas da sua geração, com um excepcional currículo, 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.

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

CLUBES CORRESPONDENTES

Foi recentemente estabelecido um acordo de
reciprocidade com o Centro Naval de Buenos Aires,
situado na capital da Argentina.
Os sócios do Grémio Literário, possuidores de um
cartão de apresentação, poderão assim usufruir das
instalações e dos serviços respectivos.

ADMISSÕES

No decurso do mês de Dezembro foram admitidos os
seguintes novos sócios:
Dr Paulo Manuel Cerqueira Paiva dos Santos
Dra. Maria Teresa Nunes dos Santos Cochito
Casa do Marquês
Prof. Doutor José Manuel Góis Chilão
Dr. João Manuel Syder Santiago Terenas

Viagem Cultural – 3 a 5 de Março de 2017
“Mais Antiga Fronteira –
Castelos do Baixo Alentejo e Algarve”
Na continuação de iniciativas anteriores que contaram com a adesão de vários consócios, está a ser 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, desde já, abertas junto dos serviços da Agência de Viagens Tryvel Lda.
Os detalhes da viagem encontram-se no folheto que junto enviamos.
Para mais informações queiram contactar: Rui Nobre | Tryvel Cultural Group Consultant:
M: +351 911 702 369/ 211 972 850 * rui.nobre@tryvel.pt

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

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.

Aproveite as excelentes condições da varanda e venha tomar chá ao Grémio Literário.
O chá é servido, diariamente, entre as 17h00 e as 19h00, em regime de self-service, ao preço de 9,00€ por pessoa.
MERCHANDISING
Para facilitar o serviço, solicitamos que V.Exa. proceda
à prévia marcação, sempre que possível.

O Grémio Literário lançou, recentemente, mais um artigo de merchandising, destinado aos
seus Associados. Trata-se de um elegante polo, 100% algodão, de cor azul e logotipo bordado,
existindo em vários tamanhos.
A aquisição dos polos deverá ser feita, directamente, nos serviços da Secretaria.
P.U. 50,00€

EMENTAS DE
JANEIRO 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

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

2/Janeiro

3/Janeiro

4/Janeiro

5/Janeiro

6/Janeiro

9/Janeiro

Peixe

Bacalhau à Gomes de Sá

Carne

Costeleta de Novilho com batata frita rustica

Peixe

Salmão em papelote com batata torneada

Carne

Pastel de molho

Peixe

Filetes de pescada com molho tártaro e batata cozida

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Raia ao vapor com legumes glaceados

Carne

Caril Tailandês de frango

Peixe

Bacalhau ao vinho tinto

Carne

Barriga de porco com puré de cenoura

Peixe

Bacalhau com natas

Carne
3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

10/Janeiro

11/Janeiro

12/Janeiro

13/Janeiro

Coelho à caçador

Peixe

Bife de atum com molho de moqueca e batata frita

Carne

Costeletas de borrego com marmelo grelhado

Peixe

Peixe o dia braseado com espargos

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Risoto de camarão

Carne

Carne de porco à alentejana

Peixe

Bacalhau à lagareiro

Carne

Cabrito no forno com batatinha assada

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

16/Janeiro

17/Janeiro

18/Janeiro

Peixe

Bacalhau à Brás

Carne

Ossobuco à Milanesa

Peixe

Massada de peixe

Carne

Frango do campo recheado com farinheira

Peixe

Cação de coentrada

Carne
5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

19/Janeiro

20/Janeiro

23/Janeiro

24/Janeiro

25/Janeiro

26/Janeiro

27/Janeiro

30/Janeiro

31/Janeiro

Cozido à Portuguesa

Peixe

Caldeirada de peixe

Carne

Ravioli com rabo de boi

Peixe

Bacalhau à Portuense

Carne

Iscas à Portuguesa

Peixe

Tiborna de bacalhau

Carne

Lombinho de porco com puré de maçã

Peixe

Espetada de lulas e camarão com batata cozida

Carne

Risoto de pato

Peixe

Dourada grelhada com beterraba cozida e legumes

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Arroz de polvo

Carne

Empadão de caça

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo

Carne

Cabrito à Angolana

Peixe

Bacalhau com broa

Carne

Lombinho de porco com favas estufadas

Peixe

Polvo assado com puré de batata-doce

Carne

Ensopado de borrego

