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Grémio Literário
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Telefone: +351 21 347 56 66 * Fax: +351 21 342 87 88
E-mail: info@gremioliterario.pt * www. gremioliterario.pt

Como vem sendo habitual o Grémio Literário vai encerrar, para férias do pessoal, a partir de 31 de Julho, inclusive,
reabrindo no dia 4 de Setembro.

PRÓXIMAS INICIATIVAS

07 de Julho, 6ª feira, pelas 18:30h
Lançamento de Livro
Por iniciativa do Consócio Dr. Rui do Amaral Leitão vai ter lugar, na Biblioteca, a apresentação do livro
“Concelho de Tondela-Heráldica, História e Património”, editado por Edições Colibri e da autoria de Luís
Ferros, Manuel Ferros e Rui do Amaral Leitão.
O evento será presidido pelo Prof. Doutor Miguel Metello de Seixas, Presidente do Instituto Português de
Heráldica e a apresentação ficará a cargo do Prof. Doutor António de Sousa Lara, Presidente da Academia
de Letras e Artes.

12 de Julho, 4ª feira, pelas 18:00h
Lançamento de Livro
Por iniciativa do Consócio Dr. Khalid Sacoor D. Jamal, vai ter lugar, na Biblioteca, um diálogo sobre o
Islão, no seguimento do lançamento do livro “E Deus Criou o Mundo”, de autoria de Carlos Quevedo e da
editora Desassossego.
A sessão será aberta pelo Presidente do Conselho Director, Dr. António Pinto Marques, e a apresentação da
obra ficará a cargo do Prof. Doutor António Rebelo de Sousa e de Pedro Gil (Director de Comunicação do
Opus Dei) seguindo-se as intervenções do autor Carlos Quevedo e do consócio Khalid Sacoor D. Jamal,
dirigente da Comunidade Islâmica de Lisboa.
No final será servido um Cocktail.

16 de Julho, Domingo, pelas 16:30h
Conferência "A família: o lugar original da beleza da fé católica"
O Grémio Literário em colaboração com o Instituto Santo Condestável, vai realizar uma conferência
sob o tema "A família: o lugar original da beleza da fé católica", tendo como orador Sua Excelência
Reverendíssima o Senhor Dom Athanasius Schneider, Bispo Auxiliar de Astana, no Cazaquistão. A
paixão da sua vida tem sido Jesus Sacramentado.
Professou na Ordem dos Cónegos Regrantes da Santa Cruz (fundada em Coimbra em 1131) e
frequentou a faculdade de filosofia na Pontíficia Universidade de São Tomás de Aquino.
Foi ordenado presbítero pelo Bispo Manuel Pestana Filho em 1990, e em 1997 doutorou-se em teologia patrística, e com a
nomeação episcopal foi encarregue da direcção espiritual do seminário de Karaganda. Em Fevereiro de 2011, foi nomeado
Bispo Auxiliar de Maria Santíssima em Astana, pelo Papa Bento XVI.
No ano de 2015, foi nomeado pela Santa Sé para efectuar visitas a dois seminários da Fraternidade Sacerdotal S. Pio X, no
sentido de restabelecer as normais relações com Roma.
Sua Excelência Reverendíssima teve um papel saliente em iniciativas de vulto internacional em defesa da doutrina
tradicional da Igreja sobre o sacramento do matrimónio.
A conferência será iniciada com breves palavras do Dr. António Carlos de Azeredo em representação do Instituto Santo
Condestável.
Os Sócios poderão almoçar no Grémio Literário, mediante marcação prévia.
O almoço será às 13:30h ao preço de 45€ 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.

REGALIAS DE SÓCIOS

ADMISSÕES

Av. da Liberdade, 25
4000-322 Porto

No decurso do mês de Junho
foram admitidos os seguintes sócios:

Telefone: 22 0035600
E-mail: icporto.info@ihg.com

Prof Doutor Luiz Cabral de Moncada
Senhor José Baptista

Foi recentemente estabelecido um protocolo com o Hotel
InterContinental Porto – Palácio das Cardosas que
oferece, a todos os sócios do Grémio Literário, e
acompanhantes, um desconto no alojamento de 10% nas
tarifas praticadas directamente ao público, e um desconto
de 5% no preço de “Carta” do restaurante.

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

JARDIM

disponíveis, na portaria, para empréstimo.

A partir do mês de Junho e durante os meses de Verão servimos no jardim, às quintas-feiras, almoços
com um menu composto por caldo verde, sardinhas assadas, salada, febras assadas, arroz doce, vinho e
sangria, pelo preço de 22,50€ por pessoa.
Venha desfrutar do simpático ambiente do jardim … e traga os seus convidados!

EMENTAS DE
JULHO 2017
“Almoço no jardim”
* 5ªs feiras *

“Almoço do Grémio”

Caldo verde

Sopa caseira ou Salada

Sardinhas assadas
Febras assadas
Salada

Prato do dia
de Peixe ou de Carne

Arroz doce

Doce ou fruta
Um copo de vinho

Vinho e Sangria

Café

Café
22,50€ p.p

PRATOS DO DIA
ALMOÇOS

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

3/Julho

4/Julho

5/Julho

6/Julho

7/Julho

10/Julho

11/Julho

12/Julho

13/Julho

22,50€ p.p

As ementas podem sofrer alterações por
motivos imprevistos

Peixe

Bacalhau à Brás

Carne

Lombinhos de porco com migas e salada de tomate

Peixe

Caril mauriciano de peixe com arroz de lima

Carne

Rosbife com salada russa

Peixe

Arroz de polvo

Carne

Pastel de molho

Peixe

Petinga frita com arroz de tomate

Carne

Febras de porco assadas na brasa

Jardim

Caldo verde, sardinhas, salada e febras assadas na brasa

Peixe

Bacalhau à lagareiro

Carne

Ensopado de borrego

Peixe

Bacalhau em lascas com grão

Carne

Perna de borrego assada no forno com batatas e grelos

Peixe

Açorda de gambas com ovas de pescada

Carne

Peito de frango recheado com manjericão e requeijão e
arroz de coentros e alho

Peixe

Dourada braseada com batata assada e legumes

Carne

Escabeche de coelho com salada mista

Peixe

Salmão grelhado com legumes e puré de maçã

Carne

Febras de porco assadas na brasa

Jardim

Caldo verde, sardinhas, salada e febras assadas na brasa

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

14/Julho

17/Julho

18/Julho

19/Julho

20/Julho

21/Julho

24/Julho

25/Julho

26/Julho

27/Julho

28/Julho

31/Julho

Peixe

Bacalhau confitado com puré de grão e tomate assado

Carne

Estufado de rabo de boi com esmagada de batata

Peixe

Bacalhau gratinado

Carne

Chambão estufado com legumes assados

Peixe

Cação de coentrada

Carne

Caril de frango com arroz de especiarias

Peixe

Posta de pescada ao vapor com legumes

Carne

Costeleta de novilho com puré de pastinaca

Peixe

Peixe do dia braseado com legumes

Carne

Febras de porco assadas na brasa

Jardim

Caldo verde, sardinhas, salada e febras assadas na brasa

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo

Carne

Coelho à caçador

Peixe

Salada fresca de bacalhau desfiado

Carne

Magret de pato com puré de bola de aipo

Peixe

Salmão ao vapor com risotto de citrinos

Carne

Empadão de caça

Peixe

Polvo à lagareiro

Carne

Carne de porco à alentejana

Peixe

Raia alhada com batata cozida

Carne

Febras de porco assadas na brasa

Jardim

Caldo verde, sardinhas, salada e febras assadas na brasa

Peixe

Bacalhau à Narcisa

Carne

Cabrito à angolana

Peixe
Carne

Encerrado

