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2 de Junho, 4ª feira,  
às 20h00

ConferênCia ao Jantar

“3 FALÁCIAS SOBRE CABO 
DELGADO”

Prof. Doutor feliPe Pathé Duarte

Por iniciativa da Consócia Profª. Dou-
tora Patrícia Akester, o Grémio Li-
terário promove, na Biblioteca, uma 
conferência ao jantar subordinado ao 
tema «3 Falácias sobre Cabo Delga-
do», sendo conferencista o Prof. Dou-
tor Felipe Pathé Duarte, com mode-
ração daquela Consócia.

Cabo Delgado sofre um grave 
problema de insurgência jihadis-
ta. A situação está cada vez mais 
complexa e violenta. Os ataques 
crescem em sofisticação. As causas  

J U N H O  2 0 2 1

O Grémio Literário reinicia as suas actividades com a 

presença física dos sócios, agradecendo-lhes a fidelidade 

e a firmeza com que continuaram ligados ao seu Clube 

durante estes tempos de emergência, durante os quais 

a nossa liberdade de circulação foi grandemente condi-

cionada, com a consequente impossibilidade de usufruir 

do Grémio Literário.  Sem os sócios, esta instituição não 

tem sentido, transformando-se num organismo sem vida.

Vida que regressa agora com a presença e convívio dos 

sócios no espaço onde acontece socialização e cultura.

O Prof. Doutor Filipe Froes, nosso Consócio, conceitua-

do pneumologista, consultor da DGS e coordenador do 

Gabinete de Crise COVID-19 da Ordem dos Médicos, 

muito presente na análise sobre a pandemia, passará a 

ser Conselheiro do Presidente do Conselho Director 

para qualquer assunto ou matéria de foro do COVID-19, 

constituindo uma importante ajuda na tomada de me-

didas de segurança sanitária no Grémio Literário. 

Mentes esclarecidas são mentes vencedoras. 

António Pinto Marques



2

O Grémio Literário promove, na 
Biblioteca, uma conferência para 
apresentação do livro 1º Visconde 
de Santarém (1757-1818): um estudo 
biográfico, da autoria do Doutor 
Daniel Estudante Protásio. Apre-
sentarão a obra as Profª. Doutora 
Ana Canas Delgado Martins e a 
Doutora Patrícia Telles. 

O 1º Visconde de Santarém 
(1757-1818) foi um dos principais 
responsáveis pela gestão do pa-
trimónio da Casa Real e da Casa 
do Infantado, após a saída da fa-
mília régia e da corte para o Brasil 
(1807). Bibliófilo, proprietário de 
um laboratório de física experi-
mental, melómano, coleccionador 

de obras de arte dos maiores pin-
tores nacionais, foi patrono de 

Domingos António de Sequeira, 
autor do famoso Retrato da Família 
do 1º Visconde de Santarém (Museu 
Nacional de Arte Antiga). É a 
esta personalidade fascinante que 
se dedica, pela primeira vez, uma 
monografia exaustiva e ricamente 
documentada, com recurso a in-
formação arquivística inédita. 

Daniel Estudante Protásio é Dou-
torado em História Institucional e 
Política Contemporânea pela Uni-
versidade Nova de Lisboa (2009). 
Realizou pós-doutoramento em 
História na Universidade de Coim-
bra (2018). Publicou dois livros so-
bre o 2º visconde de Santarém em 
2016 e 2018 e organizou a edição 

parecem inconclusivas e, por 
isso, as consequências cada vez 
mais nefastas. Há muitos acto-
res em jogo, mas uma gramática 
comum no tipo de insurgência.  
É importante desconstruir narra-
tivas falaciosas, para melhor con-

siderar causas, projectar cenários 
e aplacar as consequências.  

Felipe Pathé Duarte (1980), é 
investigador e professor auxiliar 
na NOVA School of Law, onde 
coordena o Mestrado em Direito 
e Segurança. É também professor 
auxiliar no Instituto de Ciências 
Policiais e Segurança Interna. É 
ainda consultor na VisionWare-
-Sistemas de Informação SA para 
as áreas de geopolítica e análise de 
risco. É analista residente de as-
suntos de política internacional na 
RTP.  Licenciou-se em Filosofia pela 
Universidade de Coimbra, fez mes-

trado e doutoramento em Ciência 
Política e Relações Internacionais 
na Universidade Católica. Foi visi-
ting fellow na Universidade de Ox-
ford e no Centre for International and 
Strategic Studies, em Washington 
DC. Foi também bolseiro Fulbright 
no programa US National Security 
Policymaking. Felipe  Pathé Duarte 
é ainda professor convidado no 
Instituto Universitário Militar e 
na Academia Europeia de Polícia 
(CEPOL).

O preço do jantar é de 35,00€ por 

pessoa.   •

09 de Junho, 4ª feira, pelas 19h00

Lançamento de Livro    
1º VISCONDE DE SANTARÉM (1757-1818): UM ESTUDO BIOGRÁFICO»

Doutor Daniel estuDante Protásio
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de um terceiro em 2019. Está a pre-
parar o estudo Coração Português, 
Fidelidade Realista: o ultra João António 
Rebocho (a publicar em 2021). 

Ana Canas Delgado Martins é 
Investigadora Auxiliar do Centro 
de História da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, exercen-
do funções de Directora do Arqui-
vo Histórico Ultramarino. Douto-
rada em Estudos de Informação e 
Biblioteca pelo University College 
of London. As suas principais áreas 
de investigação, de ensino e de par-
ticipação em júris académicos são a 
História e a Arquivística, sobretudo 

relacionadas com os anteriores es-
paços coloniais portugueses. Auto-
ra da obra Governação e Arquivos: D. 
João VI no Brasil (2007). 

Patrícia Telles é Doutora em 
História da Arte (Universidade de 
Évora, 2015), mestre em Arts Ad-
ministration (Columbia University, 
Nova Iorque, 1996), investigadora 
de pós-doutoramento no CEAA-

CP (Universidade de Coimbra) e 
no CHAIA (Universidade de Évo-
ra), com bolsa da Fundação para 
a Ciência e Tecnologia. Galardoada 
com o Dahesh Museum Prize da As-
sociation of Historians of Nineteenth 

Century Art (2011) e com o prémio 
Fernão Mendes Pinto, da Associa-
ção das Universidades de Língua 
Portuguesa (2016). Autora da obra 
O Cavaleiro Brito e o Conde da Barca: 
dois diplomatas portugueses e a mis-
são francesa de 1816 ao Brasil (2017). 
Escreve sobre a pintura em Por-
tugal e Brasil entre finais do sé-
culo XVIII e início do século XIX, 
nomeadamente retratos, relações 
culturais e mercado de arte.

A sessão será seguida de jantar, pelas 

20:00h, ao preço de 35,00€, por pes-

soa.   •

18 de Junho,  
6ª feira,  

pelas 18h00

ConferênCia 
“DA INTELIGÊNCIA  

ARTIFICIAL”

Por iniciativa do Consócio Prof 
Doutor António Rebelo de Sou-
sa, o Grémio Literário promove, 
na Biblioteca, uma conferência 
intitulada “Da Inteligência artifi-
cial”, que será moderada por este 
Consócio. 

A conferência será proferida 
pelo Prof. Doutor Arlindo Olivei-
ra, pelo Prof. Doutor Ricardo Cas-
tanheira, pela Profª. Doutora Rosa 
Borges e pelo Dr. Miguel Ribeiro.

•

17 de Junho, 5ª feira, às 20h00

ConferênCia ao Jantar

“UPDATE COVID-19 E FÉRIAS”

Prof. Doutor filiPe froes

O Grémio Literário promove, na Biblioteca, uma conferência ao jantar 
subordinada ao tema «Update Covid-19 e Férias», sendo conferencis-
ta o Prof. Doutor Filipe Froes, com a moderação da Consócia Profª. 
Doutora Patrícia Akester.
Filipe Froes é pneumologista, coordenador da Unidade de Cuidados 
Intensivos Médico-Cirúrgicos do Hospital de Pulido Valente – Centro 
Hospitalar Universitário Lisboa Norte, consultor da Direcção-Geral 
da Saúde, coordenador do Gabinete de Crise para a COVID-19 da 
Ordem dos Médicos, membro do Conselho Nacional de Saúde Pú-
blica e Conselheiro do Presidente do Conselho Director do Grémio 
Literário. Um rosto que todos conhecem pelas mensagens claras que 
tem transmitido na imprensa desde o início da pandemia. Uma voz 
respeitada e de enorme competência.

O preço do jantar é de 35,00€ por pessoa.   •

ADIADO para14 de Julho, 4ª Feira, às 20h00 

paula
Riscado
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22 de Junho, 3ª feira, 
pelas 18h30

Pré-Lançamento do Livro 
“O ECO DAS MINHAS  

PÁTRIAS”

líDia Praça

O Grémio Literário promove, na 
Biblioteca, o Pré-Lançamento do 
livro intitulado “O Eco das Minhas 
Pátrias”, da autoria da Dra. Lídia 
Praça, numa edição da Editorial 
NOVEMBRO, por diligência do 
Consócio Dr. Rui Horta Carneiro.

Nas palavras da própria Auto-
ra, “o eco das minhas pátrias re-
presenta a onda sonora da língua 
portuguesa que se propaga pelo 
mundo”.

A apresentação da obra esta-
rá a cargo do Consócio Dr. Rui 
Horta Carneiro e contará com 
a presença do Senhor Embaixa-
dor de Cabo Verde em Portugal,  
Dr. Eurico Monteiro.

A sessão será seguida de jantar, pelas 

20:00h, ao preço de 35,00€, por pes-

soa.   •

O Grémio Literário promove, na Bibliote-
ca, uma conferência ao jantar subordinada 
ao tema «Censos: o esforço colectivo e a 
verdade dos dados», sendo conferencista o 
Prof. Doutor Francisco Lima, por diligên-
cia e com a moderação da Consócia Profª. 
Doutora Patrícia Akester.

Os Censos são a maior operação esta-
tística de um país. Esforço mobilizador que 
confronta o país com a sua realidade de-
mográfica e social. Num mundo em aceleração digital 
e abundante em forças que o tenta tornar plano, 
procurar-se-á responder às seguintes perguntas: O 
que são os Censos, como se constrói a operação e 
porque se realizaram em pandemia? Como compati-
bilizar com a segurança e protecção de dados? O que 
serão os Censos no futuro?

Francisco Lima é licenciado (1993) e doutorado 
(2001) em Economia pela Universidade Nova de 

Lisboa, é Professor do Instituto Superior 
Técnico, Universidade de Lisboa desde 
2003, Investigador integrado do Cen-
tro de Estudos de Gestão do Instituto 
Superior Técnico (CEG-IST) desde 2003 
e Presidente do Conselho Directivo do 
Instituto Nacional de Estatística desde 
2018.

É Coordenador de projectos de inves-
tigação científica nacionais e europeus no 

âmbito da análise quantitativa e estatística de fenó-
menos económicos e socias e autor de trabalhos de 
investigação de economia, econometria e estatística 
aplicada, publicados em revistas científicas internacio-
nais, livros e conferências, nas áreas de mercado de 
trabalho, empreendedorismo, inovação e avaliação de 
políticas.

O preço do jantar é de 35,00€ por pessoa.   •

23 de Junho, 4ª feira, às 20h00

ConferênCia ao Jantar

“CENSOS: O ESFORÇO COLECTIVO E A VERDADE DOS DADOS”

Prof. Doutor francisco lima

ADIADO para data a definir oportunamente

paula
Riscado
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Retomando a tradição de muitos 
anos, vai realizar-se, no jardim, um 
jantar animado pela orquestra de 
jazz “Lisbon Swingers”, este ano 
com a colaboração da Consócia 
Tereza Pinto Coelho, do Conselho 
Director. A banda interpreta os 
grandes temas de jazz, nomeada-
mente dos clássicos americanos 

da era do swing. Esperamos que 
seja, como sempre, um êxito.

Atendendo às normas impostas 
pela DGS e pelo Governo, a lo-
tação máxima será limitada. Para 
privilegiar a presença dos nossos 
Sócios chamamos a vossa atenção 
para que cada Sócio apenas poderá  
trazer, para além de 1 acompa-
nhante, mais 2 convidados.

As reservas serão consideradas 
por ordem de chegada. Dadas as 
limitações actuais, e para preve-

Por iniciativa da Consócia Profª. 
Doutora Patrícia Akester, terá lu-
gar, no dia 24 de Junho, a inaugu-
ração de uma exposição de pintu-
ra da artista Emma Elvins Santos, 
intitulada «Fun is as complex as 
misery». A inauguração será se-
guida de um cocktail.

Nascida em Lisboa em 2002, 
Emma Elvins Santos é uma artis-
ta luso-britânica, que frequenta o 
curso de Artes, em Camberwell 
College of Arts, University of the 
Arts London. A sua obra encon-
tra-se centrada nos conceitos de 
expressão, identidade e integrida-
de física na Arte e na Sociedade. 
Esta exposição é uma celebração 
bem como uma crítica no âmbito 
dos conceitos abrangidos. Emma 
nota, por exemplo, que a roupa 

pode ser uma celebração, usa-
da como forma de expressão ou 
uma ferramenta de opressão (por 
exemplo, dependendo da orienta-
ção religiosa ou de outras orienta-
ções). Na esteira de Grayson Per-
ry, trata-se de encontrar alegria e 
liberdade ainda que em opressão. 

Emma reforça por meio de uma 
paleta de cores ousada e vibrante 
o tema da alegria e da celebração.
A exposição estará patente até ao 
dia 23 de Julho, inclusive.

25 de Junho, 6ª feira, pelas 20h30

Jantar dos santos PoPuLares  
ORQUESTRA DE JAZZ “LISBON SWINGERS”

24 de Junho, 5ª feira, pelas 19h00

exPosição de Pintura

«FUN IS AS COMPLEX AS MISERY»

(continua na página seguinte)

19:30

paula
Riscado
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nir desistências de última hora, 
informamos que apenas serão 
consideradas efectivas as reser-
vas acompanhadas da totalidade 
do pagamento, até ao dia 18 de 
Junho.

Para efeitos de pagamento po-

derá, se assim o entender, utilizar 
os seguintes dados bancários: 
Banco/Agência: Millennium  

BCP/ DRS-CALVARIO PRESTIGE

NIB: 0033 0000 0000 4504487 05

IBAN: PT50 0033 0000 0000 4504 

48705 BIC/SWIFT: BCOMPTPL

Caso se verifiquem condições me-
teorológicas adversas, o evento 
realizar-se-á no interior do Gré-
mio Literário.

O preço do jantar é de 45,00€ por 

pessoa.   •

7 de Julho, 4ª feira,  
às 20h00

ConferênCia ao Jantar

“CRIMINALIDADE  

ECONÓMICA, MEGA 

PROCESSOS E DELAÇÃO PREMIADA”

Dr. carlos Pinto De abreu

O Grémio Literário promove, na Biblioteca, uma 
conferência ao jantar subordinada ao tema «Crimi-
nalidade económica, Megaprocessos e Delação pre-
miada», sendo conferencista o Dr Carlos Pinto de 
Abreu, por diligência e com a moderação da Consó-
cia Profª. Doutora Patrícia Akester.

A crise social e económica não radica, apenas, nos 
ciclos ou na pandemia. Há factores estruturais e sis-
témicos, entre os quais a criminalidade económica, a 
corrupção e o tráfico de influências, que são bem 
mais danosos, insidiosos e persistentes. A descrença 
grassa e o desprestígio e a falta de confiança crescem. 
Discutir e combater inteligentemente a criminalidade 
económica, é essencial, mas sem desvios, análises ca-
suísticas, pré-juízos precipitados, lógicas de confronto 

ou estados de alma. Criticar os megaprocessos impõe 
explicar, com rigor, a realidade e elencar alternativas 
viáveis e credíveis. Não basta legislar ou prever medi-
das de excepção e draconianas para resolver as ques-
tões e os problemas das pessoas, da justiça, da econo-
mia e da sociedade. Há que ter noção das fragilidades, 
dos perigos e das fronteiras. A ética, a transparência, a 
lei e a justiça estarão em debate.

Carlos Pinto de Abreu é Ad-
vogado especialista em Direito 
Criminal, vogal da Direcção da 
Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima e Presidente da Direcção 
da Caixa de Previdência dos Ad-
vogados e Solicitadores. Foi Presi-

dente da Assembleia Geral e é Membro do Conselho 
Consultivo do Forum Penal-Associação dos Advogados Pe-
nalistas. Foi também Membro da Comissão de Legis-
lação, Presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
Vogal do Conselho Geral, Presidente do Conselho Dis-
trital de Lisboa e Vice-Presidente do Conselho Superior 
da Ordem dos Advogados. 

O preço do jantar é de 35,00€ por pessoa.   •

Vai realizar-se uma sessão comemorativa, na Biblioteca, 
durante a qual será entregue o Prémio Grémio Lite-
rário 2020 bem como as menções honrosas, sendo o 
júri constituído pelos membros do Conselho Literário.
O Prémio Grémio Literário 2020 é constituído por 
uma escultura da autoria do Consócio José de Gui-

marães, que graciosamente a ofereceu para o efeito.
No seguimento desta cerimónia está previsto um 
momento musical. 

Finda a sessão será servido um jantar, ao preço de 35,00€ 

por pessoa.   •

29 de Junho, 3ª feira, pelas 19h00
ENTREGA DO PRÉMIO GRÉMIO LITERÁRIO 2020
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ADMISSÕES

Foram recentemente admitidos os seguintes sócios:

D. AnA MAriA De FAriA Bento PessoA  
De Melo PArente    

• 
Dr. XAvier AsséMAt-tessAnDier

•

ProF. Doutor tiAgo MoreirA De sá   
•

CluBes CorresPonDentes

Foram recentemente estabelecidos os seguintes 

acordos de reciprocidade:

HerensoCiëteit AMiCitiA
2e Binnenvestgracht 21 - 2312 BZ Leiden - Holanda

Tel: 0031 71 5120120              
E-mail: info@herensocieteitamicitia.nl     

Site: www.herensocieteitamicitia.nl
•

DRESS CODE

De forma a respeitar o dress code instituído no 

Clube, recomendamos aos Sócios e Seus convida-

dos, a utilização de casaco e gravata, aos almoços 

e jantares. Recordamos que se encontram gravatas 

disponíveis, na portaria, para empréstimo.

SolicitamoS e agradecemoS que V. exa. proceda à marcação doS jantareS atraVéS

do telefone 21 3475666 ou do e-mail info@gremioliterario.pt
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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.

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

ASSEMBLEIAS GERAIS

Realizaram-se, no passado dia 30 de Abril, a Assembleia Geral Ordinária 
e a Assembleia Geral Extraordinária, esta em 2ª convocação.

Na Assembleia Geral Ordinária foi aprovado, por unanimidade e aclamação, 
o Relatório e Contas de 2020 e as propostas apresentadas pela Comissão Fiscal,  

tendo sido igualmente votada a proposta para manutenção do valor dos Títulos Sociais,  
cujo valor permanece em 2.000€.

Na Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada, por unanimidade,  
a proposta de alteração dos Estatutos do Grémio Literário e aprovada,  

por aclamação, a proposta para atribuição da categoria de Sócio Honorário  
ao Senhor Dom Sebastião de Carvalho Daun de Lorena – 9º Marquês de Pombal  

e Conde de Oeiras.

•
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EMENTA DO DIA / ALMOÇOS

JUNHO

3ª Feira 01/jun

Peixe Peixe espada escalfado com arroz de amêijoas e coentros frescos

Carne Salsichas frescas com couve lombarda e arroz Pilaf

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão

4ª Feira 02/jun

Peixe Filetes de pescada com arroz de tomate

Carne Especialidades de carne grelhadas em carvão

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão

5ª Feira 03/jun Encerrado

6ª Feira 04/jun
Peixe Bacalhau confitado com puré de grão e legumes assados

Carne Perna de borrego assada com batatas e grelos 

2ª Feira 07/jun
Peixe Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne Arroz de sustância de alheira e espargos verdes 

3ª Feira 08/jun

Peixe Filetes de robalo com puré de cenoura e legumes grelhados

Carne Arroz de forno com pato e chouriço

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão

4ª Feira 09/jun

Peixe Caril suave de peixe com arroz de lima e especiarias

Carne Especialidades de carne grelhadas em carvão

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão

5ª Feira 10/jun Encerrado

6ª Feira 11/jun
Peixe Bacalhau no forno dito à Zé do Pipo

Carne Strogonoff de peru com cogumelos do bosque e arroz de tomilho

EMENTAS DE 
JUNHO 2021
•

Restaurante do
GRÉMIO LITERÁRIO

ALMOÇO

Sopa do dia

Especialidades do dia 

Peixe ou de Carne

Doce ou fruta

Um copo de vinho

Café

25,00€ p.p.

JANTAR

Serviço

 “Á LA CARTE”

•
das 20:00h às 22:00h
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2ª Feira 14/jun
Peixe Lascas de bacalhau confitado com tiborna alentejana

Carne Fricassé de lingua de vitela com arroz de alho e coentros

3ª Feira 15/jun

Peixe Dourada escalfada em court-bouillon com salada de endívias e legumes assados 

Carne Roast beef à inglesa com salada de laranja e frutos secos

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão

4ª Feira 16/jun

Peixe Tranche de corvina com arroz de lingueirão e coentros

Carne Especialidades de carne grelhadas em carvão

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão

5ª Feira 17/jun

Peixe Filetes de robalo com puré de cenoura e legumes grelhados

Carne Lombelo de porco com açorda de grelos e cogumelos grelhados

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão

6ª Feira 18/jun
Peixe Bacalhau assado no forno com batatas e cebola dito à lagareiro

Carne Arroz de forno com pato e chouriço

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

Carne Coxa de pato confitado com puré de cenoura grelhada e espinafres salteados

3ª Feira 22/jun

Peixe Salmão confitado em azeite de tomilho, puré de maçã e ratatouille 

Carne Coelho estufado à caçador

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão

4ª Feira 23/jun

Peixe Arroz rico de peixe e marisco 

Carne Especialidades de carne grelhadas em carvão

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão

5ª Feira 24/jun

Peixe Pescada fresca, assada no forno, com ameijoa e coentros dito à marinheiro

Carne Coxa de frango recheada com presunto e ragu de legumes

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão

6ª Feira 25/jun
Peixe Bacalhau assado com batata confitada e cebola caramelizada

Carne Perdiz estufada à Grémio Literário

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

Carne Strogonoff de peru com cogumelos do bosque e arroz de tomilho

3ª Feira 29/jun

Peixe Caril suave de peixe com arroz de lima e especiarias

Carne Arroz de forno com pato e chouriço

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão

4ª Feira 30/jun

Peixe Peixe do dia com legumes grelhados e batata confitada

Carne Especialidades de carne grelhadas em carvão

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão
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JULHO

5ª Feira 01/jul

Peixe Tranche de corvina com arroz de lingueirão e coentros

Carne Face de porco estufada com puré de aipo

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão

6ª Feira 02/jul
Peixe Bacalhau à Viana do Castelo

Carne Escalopes de novilho com molho de cogumelos e batata sauté

2ª Feira 05/juli
Peixe Bacalhau gratinado com broa de milho

Carne Pernil de porco assado no forno com batatas e cebolas confitadas

3ª Feira 06/juli

Peixe Peixe do dia com legumes grelhados e batata confitada

Carne Caril suave de frango com arroz de cardamomo

Jardim Caldo verde, sardinhas/especialidades de carne grelhadas em carvão

4ª Feira 07/juli

Peixe Caril suave de peixe com arroz de lima

Carne Churrasco de carnes no carvão

Jardim Caldo verde, sardinhas/churrasco de carnes no carvão 

5ª Feira 08/jul

Peixe Caril suave de peixe com arroz de lima

Carne Churrasco de carnes no carvão

Jardim Caldo verde, sardinhas/churrasco de carnes no carvão 

6ª Feira 09/juli
Peixe Bacalhau à Zé do Pipo

Carne Strogonoff de peru com cogumelos do bosque e arroz de tomilho

2ª Feira 12/juli
Peixe Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne Arroz de sustância de alheira e espargos verdes 

3ª Feira 13/juli

Peixe Filetes de robalo com puré de cenoura e legumes

Carne Arroz de forno com pato e chouriço

Jardim Caldo verde, sardinhas/churrasco de carnes no carvão 

4ª Feira 14/juli

Peixe Caril suave de peixe com arroz de lima

Carne Churrasco de carnes no carvão

Jardim Caldo verde, sardinhas/churrasco de carnes no carvão 

5ª Feira 15/jul

Peixe Caril suave de peixe com arroz de lima

Carne Churrasco de carnes no carvão

Jardim Caldo verde, sardinhas/churrasco de carnes no carvão 

6ª Feira 16/juli
Peixe Bacalhau à Zé do Pipo

Carne Strogonoff de peru com cogumelos do bosque e arroz de tomilho
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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

•




