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PRESERVAR O PASSADO 
E RENOVAR O FUTURO!

O Grémio Literário deseja a todos os Sócios um ano 

de 2023 cheio de prosperidades e que continuem a 

encontrar nesta Casa o espaço onde a cultura aconte-

ce dignificando o convívio.

O ano que finda foi repleto de acontecimentos, a nível in-

ternacional, os quais tiveram impacto negativo em todos 

os sectores sobretudo nos diversos ramos da economia.

Esta situação agravou os orçamentos familiares e também o 

Grémio Literário sofreu este impacto no seu orçamento.

Em circunstâncias normais implicaria um aumento da quo-

tização de modo a manter o equilíbrio económico e fi-

nanceiro da Instituição. Contudo, com o objectivo de não 

agravar mais os custos suportados pelos Sócios, o Conse-

lho Director deliberou prescindir do aumento da quotiza-

ção para o ano de 2023, mantendo assim o seu actual valor.

Não se descura, no entanto, a qualidade dos eventos 

e os serviços que se prestam aos Sócios, empenha-

dos que estamos na continuação da melhoria da res-

tauração, espaço social de encontro privilegiado dos 

Sócios do Grémio Literário.

A entrada de novos Sócios foi uma tendência que mui-

to nos orgulhou tendo em conta o rigor da admis-

são que preserva o valor dos Estatutos.

Os Sócios antigos têm um papel fundamental na trans-

missão aos seus descendentes deste valor, que é perten-

cer ao Grémio Literário num tempo de descaracteriza-

ção social dos valores, que devem ser mantidos numa 

sociedade que se quer com princípios éticos e morais.

A Cultura tem um papel único nesta construção e 

o Grémio Literário é o espaço de excelência na sua

transmissão.

PRÓSPERO ANO NOVO 2023!

António Pinto MArques

Para o ano de 2023, e conforme deliberação do Con-

selho Director, a quotização mantem os valores do ano 

de 2022, devendo enquadrar-se numa das seguintes 

modalidades: 

Mensal: 47,50€ (apenas por transferência bancária)

Trimestral: 142,50€

Semestral: 285,00€

Anual: 548,00€ (c/bónus de 22,00€ deduzido)

O pagamento da quotização poderá ser efectuado, 

via cheque, directamente na Secretaria ou por trans-

ferência bancária, utilizando os seguintes dados ban-

cários: 

Banco/Agência: Millennium BCP/Algés

NIB: 0033 0000 0000 4504487 05 

IBAN: PT50 0033 0000 0000 4504 4870 5 

BIC/SWIFT: BCOMPTPL

QUOTIZAÇÃO PARA O ANO DE 2023
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O Grémio Literário promove a apre-

sentação do “Projecto Arquivos e 

Estudos do Miguelismo, 1822-1866”, 

sobre o qual usarão da palavra os 

respectivos coordenadores: Arman-

do Malheiro da Silva, Professor Ca-

tedrático da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, Investigador 

Integrado do CITCEM (U. Porto), Da-

niel Estudante Protásio, Investigador 

Doutorado Integrado do Centro de 

História da Universidade de Lisboa, 

Técnico Superior do Arquivo Históri-

co da Misericórdia de Lisboa e Pedro 

Vilas Boas Tavares, Professor Auxiliar 

Aposentado da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, Investiga-

dor Integrado do CITCEM (U. Porto). 

O miguelismo, ao contrário do 

liberalismo, consiste num fenó-

meno histórico-político mal es-

tudado em Portugal. Vae victis, já 

diziam os Romanos, uma máxi-

ma que a historiografia nacional 

segue, quase de forma cega, ao 

arrepio do que se pratica, por 

exemplo, em França, Inglaterra e 

Estados Unidos. 

Para inverter tal situação, este pro-

jecto científico pretende resgatar 

dos arquivos (públicos e privados), 

das bibliotecas e repositórios uni-

versitários o que de melhor e mais 

significativo se tenha produzido 

sobre os anos-charneira de 1822 a 

1866. Do estertor do triénio vintis-

ta à morte de D. Miguel no exílio, 

será dedicada igual atenção aos ar-

quivos miguelistas que sobrevivem 

à voragem do tempo e à incúria 

do homem; e aos estudos migue-

listas, realizados por aqueles que, 

independentemente da natureza 

das suas crenças pessoais, recorrem 

à utensilagem da ciência histórica 

para melhor conhecer a verdade do 

passado.   •

Por ocasião do bicentenário da 

Constituição de 1822, o Grémio 

Literário promove uma conferên-

cia pela Profª. Doutora Maria Lúcia 

Amaral, Provedora da Justiça, que 

analisa a importância do nosso 

primeiro texto constitucional, saí-

do da Revolução liberal de 1820, 

salientando a sua vida curta, mas 

a influência longa. Com efeito, a 

Constituição de 1822, que será ana-

lisada pela oradora, apesar de ter 

vigorado inicialmente apenas al-

guns meses, até 1823, é um texto 

que marcou decisivamente a histó-

ria institucional portuguesa, tendo 

tido influência na Carta Consti-

tucional de 1826, no desfecho da 

Guerra Civil, na Constituição de 

1838 e na longa vigência da Carta 

revista no Ato Adicional de 1852 

até mesmo à República.

 A conferência será moderada pelo 

Doutor Guilherme d’Oliveira Mar-

tins, Presidente do Conselho Literário.

A sessão será seguida de jantar.  •

18 de Janeiro, 4ª feira, pelas 19h00

APresentAção do Projecto 
ARQUIVOS E ESTUDOS DO MIGUELISMO, 

1822-1866

12 de Janeiro, 5ª feira,
pelas 19h00

conferênciA 
NOS 200 ANOS DA CONSTITUIÇÃO

DE 1822
Profª. Doutora Maria Lúcia aMaraL

P R Ó X I M A S  I N I C I A T I V A S



(continua na página seguinte)

3

O Grémio Literário promove a 

conferência intitulada “Domingos 

Sequeira (1768-1837): o Desenho, a 

Pintura e as suas paixões Políticas”, 

sendo oradora a Consócia Profª. 

Doutora Sandra Leandro, membro 

do Conselho Literário do Grémio 

Literário.

Domingos António de Sequeira 

(1768-1837) Pintor notável que se 

situa esteticamente na transição 

entre o Neoclassicismo e o Ro-

mantismo, esteve profundamen-

te envolvido nas transformações 

políticas e sociais do seu tempo.  

O seu temperamento apaixonado, 

fê-lo consecutivamente partidário 

de posicionamentos políticos bem 

distintos que se expressaram em 

Pintura e Desenho: Junot Protegendo 

a Cidade de Lisboa (1808); a Apoteo-

se de Wellington (1811); o Painel dos 

Congressistas, louvado por Almei-

da Garrett, de que restam trinta 

e três retratos dos Constituintes 

(1821), são alguns exemplos. Pintou 

a Alegoria à Constituição de 1822, que, 

de resto, pode ser observada no 

Museu Nacional de Arte Antiga, 

entre outras obras da sua autoria. 

Projectou o Monumento à Consti-

tuição, destruído pela Vila-Francada, 

No âmbito da celebração do bi-

centenário do nascimento de Luís 

Augusto Rebello da Silva 

(1822-1871), escritor, jornalista, 

professor e político, um dos 

fundadores do Grémio Literário, 

realiza-se, por iniciativa dos 

Consócios Comandante Carlos 

Henrique Rebello da Silva e Dr. 

Luís Augusto Rebelo da Silva, 

respectivamente bisneto e trineto 

do homenageado, uma conferência 

intitulada “O Mundo Perdido de 

Luís Augusto Rebello da Silva 

(1822-1871)”, sendo orador o Prof. 

Doutor  Manuel Curado.

O conferencista é Professor de Fi-

losofia na Universidade do Minho, 

nomeadamente nas áreas de Filoso-

fia Antiga e Filosofia em Portugal, 

e obteve vários outros títulos, no-

meadamente o de Auditor de De-

fesa Nacional (Ministério da Defesa, 

Lisboa) e Curso de Alta Direcção 

para a Administração Pública (INA/

Universidade do Minho). É doutor 

sobresaliente cum laude pela Univer-

sidade de Salamanca, tendo obtido 

anteriormente o grau de mestre em 

Filosofia pela Universidade Nova de 

Lisboa. Proferiu mais de 300 confe-

rências em muitos países, de Mos-

covo, Rússia (MGLU e MGIMO), até 

Brasília, Brasil (UnB), e foi Professor 

Erasmus em Pádua, Itália, sendo au-

tor de diversos livros.

A comunicação reflecte sobre o 

mundo que foi fixado nas narrati-

vas do escritor, nomeadamente nos 

romances históricos e nos contos. 

Procuram-se sinais de uma forma 

de viver que, tendo sido levada pelo 

tempo, continua a ser estranhamen-

te inspiradora. Em complemento, 

nas entrelinhas do catálogo de vir-

tudes cívicas que transparece das 

páginas de Rebello da Silva, procu-

rar-se-ão os indícios de problemas 

mais subtis que inquietavam o es-

critor de vida breve, nomeadamente 

a representação da vida mental e do 

destino da alma. Em apontamento 

rápido, equacionam-se os problemas 

sempre ingratos do olvido da obra 

de um escritor e da inclusão nos câ-

nones literários e educacionais. Em 

conclusão, propõe-se um encontro 

gentil com um legado literário que, 

pelas razões que se apresentam, vale 

a pena redescobrir. 

A sessão será seguida de jantar.  •

20 de Janeiro, 
6ª feira, pelas 19h00

conferênciA 
DOMINGOS SEQUEIRA 

(1768-1837): 
O DESENHO, A PINTURA E 

AS SUAS PAIXÕES POLÍTICAS
Profª. Doutora 
SanDra LeanDro

19 de Janeiro, 5ª feira, pelas 19h30

conferênciA 
O MUNDO PERDIDO DE 

LUÍS AUGUSTO REBELLO DA SILVA (1822-1871) 
ProfeSSor Doutor ManueL curaDo
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contra-revolução que o fez exilar-se 

em França onde expôs, no Salon pa-

risiense, A morte de Camões. Pintou 

Portugal à beira do abismo…. Haveria 

um território comum nestas mili-

tâncias tão diversas? É o que pro-

curaremos considerar sublinhando 

a sua Arte como expressão da Li-

berdade.

Sandra Leandro é Historiadora de 

Arte e Directora do Museu Nacio-

nal Frei Manuel do Cenáculo. Pro-

fessora Associada na Universidade 

de Évora e Investigadora Integrada 

do Instituto de História da Arte da 

Universidade Nova de Lisboa (UNL) 

é Licenciada, Mestre e Doutora pela 

UNL. Tem publicado especialmente 

na área da Pintura, Desenho Hu-

morístico, Teoria e Crítica de Arte, 

Museologia e Mulheres Artistas em 

Portugal e comissariado diversas 

Exposições. Foi atribuído o Prémio 

Grémio Literário 2014, ao seu livro 

Joaquim de Vasconcelos: historiador, crí-

tico de arte e museólogo – uma ópera. 

A sessão será seguida de jantar.  •

Dia 30 de Janeiro,  
2ª feira, pelas 19h00

APresentAção do livro 
“O PODER DA PALAVRA 

DA VIDA”

O Grémio Literário promove a 

apresentação do livro “O Poder 

da Palavra da Vida”, a mais recente 

publicação de Armindo dos Santos 

Vaz, Carmelita Teresiano e Biblista, 

que nas reflexões compiladas nesta 

obra nos ajuda a fazer a interpre-

tação da palavra bíblica, em frag-

mentos de vida, colada à exortação 

do discípulo João, que escutou em 

directo a Palavra e experimentou 

em pessoa o Amor: “não amemos 

de palavra nem com a boca, mas 

com obras e segundo a verdade”  

(1 João 3:18).

O autor, que é Professor Cate-

drático Emérito da Faculdade de 

Teologia da Universidade Católica 

Portuguesa, estudou Filosofia em 

Espanha e Teologia em Roma, ten-

do nesta cidade obtido o douto-

ramento em Teologia Bíblica, pela 

Universidade Gregoriana. Publicou 

diversas obras sobre temas da sua 

especialidade, relacionadas com a 

Bíblia, numa perspectiva científica 

e histórico-literária, apoiada numa 

profunda investigação-

A obra é apresentada por João 

Duarte Lourenço, membro da Or-

dem Franciscana, que é Professor 

Catedrático Emérito da Faculdade 

de Teologia da Universidade Cató-

lica Portuguesa e Doutor em Teo-

logia Bíblica pelo Studium Biblicum 

Franciscanum – Faculdade de Ciên-

cias Bíblicas e Arqueologia, da Pon-

tificia Universidade Antonianum, em 

Jerusalém. É autor de diversas obras 

e artigos científicos na área dos es-

tudos bíblicos.

A sessão será seguida de jantar.  •

Dia 31 de Janeiro, 3ª feira, pelas 18h30

lAnçAMento do livro

INTELIGÊNCIA
Dr. antónio freitaS

“Os Serviços de Informações são um instrumento crucial para a seguran-

ça de um Estado de Direito. “

O Grémio Literário, em colaboração com a editora Diário de Bordo,  

promove, na Biblioteca, o lançamento do livro “Inteligência “, da autoria 

do Dr. António Freitas.  •

DRESS CODE

De forma a respeitar o dress code

instituído no Clube, recomen-

damos aos Sócios e Seus con-

vidados, a utilizaçãode casaco e 

gravata, aos almoços e jantares. 

Recordamos que se encontram 

gravatas disponíveis, na porta-

ria, para empréstimo.
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MERCHANDISING
Sugerimos os artigos de Merchandising do Grémio Literário

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 cmde diâmetro 

P.U. 20,00€

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.

TEMPO DE CHÁ

O chá é servido, diariamente, entre as 17h00 e as 19h00,  

em regime de self-service, ao preço de 15,00€ por pessoa.

Para facilitar o serviço, solicitamos que V.Exa. 

proceda à prévia marcação, sempre que possível.

NOVOS PRODUTOS 
DE MERCHANDISING

Com o objectivo de ampliar e reno-

var os artigos de merchandising, o 

Grémio Literário vai disponibilizar 

aos Sócios, o seguinte conjunto de 

artigos, com o nosso logotipo:

Suporte de guardanapo

Botões de punho

Pins

Os artigos poderão ser fabricados 

em metal prateado, em prata ou em 

ouro.

Brevemente serão publicadas imagens 

dos artigos em causa acompanhadas 

dos respectivos preços.
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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

•

ADMISSÕES

Foram recentemente admitidos os seguintes Sócios:

Sr. thaLeS JuLian Martin eDeLhoff

•

MeStre PauLo Jorge Saragoça Da Matta

•

ProfeSSor Doutor fernanDo JoSé borgeS 
correia De araúJo

•

ProfeSSor Doutor JoSé fernanDo SiMão

•

Dr. DanieL Proença De carvaLho

•

Dr. aLexanDre carDoSo Martha 
De Lucena e vaLe

•

Dr. PhiLiPPe Schafer

•

Dr. gonçaLo Pereira eSteveS

•

eng. rui Maia aLveS De MiranDa

•

eMbaixaDor Mário goDinho De MatoS

•

eng. MigueL Lachat

•

LAMPREIA À MODA 

DO RESTAURANTE 

“O GAVETO” *

[09/Fev/2023]

No âmbito da colaboração com o 

prestigiado Restaurante “O Gaveto”, 

em Matosinhos, do empresário de 

restauração Manuel Pinheiro, com o 

objectivo de levar à mesa do Grémio 

Literário as especialidades nortenhas, 

teve lugar no passado dia 17 de No-

vembro o anunciado almoço de “Tri-

pas à Moda do Porto”, confeccionado 

com primor pelo cozinheiro daquele 

restaurante. 

No próximo dia 09 de Fevereiro* 

(data ainda a confirmar) será servida 

LAMPREIA À MODA DO RESTAU-

RANTE “O GAVETO”. No próximo 

boletim confirmaremos a data e infor-

maremos o preço.
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EMENTA
DE JANEIRO
2023
•
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

27,50€ p.p.

JANTAR

Serviço

 “À LA CARTE”

•
das 20:00h às 22:00h

Ementa

EMENTA DO DIA / ALMOÇOS / JANEIRO

2ª Feira 2/Jan
Peixe Bacalhau à Gomes de Sá

Carne Vol-au-vent de caça com salada de laranja e mussaka de legumes

3ª Feira 3/Jan
Peixe Filetes de pescada com arroz de amêijoas e coentros 

Carne Bochechas de porco estufadas com puré de abóbora

4ª Feira 4/Jan
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 5/Jan
Peixe Robalo escalfado com arroz de lingueirão

Carne Feijoada à transmontana

6ª Feira 6/Jan
Peixe Bacalhau assado com migas de broa

Carne Perna de vitela assada com cogumelos estufados e batata sauté 

2ª Feira 9/Jan
Peixe Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne Fricassé de coelho com arroz de especiarias

3ª Feira 10/Jan
Peixe Robalo escalfado com puré de pastinaca e legumes no vapor

Carne Perdiz estufada com escalope de foie gras à Grémio Literário

4ª Feira 11/Jan
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário
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5ª Feira 12/Jan
Peixe Moqueca de peixe com arroz de lima e gengibre

Carne Feijoada à transmontana

6ª Feira 13/Jan
Peixe Bacalhau à Lagareiro

Carne Caril suave de frango com arroz de cardamomo e sésamo

2ª Feira 16/Jan
Peixe Pataniscas de bacalhau com arroz de tomate

Carne Costeleta de novilho com puré de pastinaca e tempero de alho assado

3ª Feira 17/Jan
Peixe Lulas recheadas à Algarvia

Carne Cassoulet de pato confit

4ª Feira 18/Jan
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 19/Jan
Peixe Arroz rico de peixe e bivalves

Carne Estufado de vitela com couve romanesca

6ª Feira 20/Jan
Peixe Bacalhau confitado com molho da emulsão, batata e legumes

Carne Coelho à caçador

2ª Feira 23/Jan
Peixe Arroz cremoso de bacalhau e grelos

Carne Perdiz de escabeche com batatas novas

3ª Feira 24/Jan
Peixe Filetes de peixe espada com feijão verde e batata

Carne Arroz de entrecosto e poejo

4ª Feira 25/Jan
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 26/Jan
Peixe Peixe-galo no forno com molho de ervas aromáticas

Carne Arroz de Pato à Grémio Literário

6ª Feira 27/Jan
Peixe Bacalhau à Minhota

Carne Codorniz recheada com cogumelos e enchidos

2ª Feira 30/Jan
Peixe Bacalhau à Bruxa de Valpaços

Carne Alheira de caça à portuguesa

3ª Feira 31/Jan
Peixe Pescada escalfada em court-bouillon de sidra e gratinado de couve-flor

Carne Ossobuco com tagliattelli fresca
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EMENTA DO DIA / ALMOÇOS / FEVEREIRO 2023

4ª Feira 1/Fev
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 2/Fev
Peixe Cavala em molho vilão à moda da Madeira

Carne Pithiviers de perdiz com legumes da época

6ª Feira 3/Fev
Peixe Bacalhau cozido à antiga com batata, ovo cozido e legumes

Carne Costela de novilho com puré de batata

2ª Feira 6/Fev
Peixe Bacalhau espiritual

Carne Rojões à Portuguesa com batata cozida

3ª Feira 7/Fev
Peixe Moqueca de peixe com arroz de lima e gengibre

Carne Risotto de pato e cogumelos

4ª Feira 8/Fev
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 9/Fev
Peixe Lampreia à moda do restaurante “O Gaveto” *

Carne Lombelo de porco com molho de ameixa e esparregado

6ª Feira 10/Fev
Peixe Bacalhau no Poço

Carne Alheira de caça à portuguesa




