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PRÓXIMAS INICIATIVAS 
 
 
7 de Maio, 3ª feira, pelas 18:30h 
 

Ciclo Literário 
 
Integrado no ciclo de literatura portuguesa, vai realizar-se na Biblioteca uma conferência dedicada à obra do 
escritor português Gonçalo M. Tavares, nascido em 1970, cujos livros deram origem, em diferentes países, a 
peças de teatro, peças radiofónicas, curtas-metragens, entre outras manifestações artísticas.   

Em Portugal recebeu vários prémios entre os quais o Prémio José Saramago 2005 e o Prémio LER/Millennium 
BCP 2004, com o romance Jerusalém, que foi o romance mais escolhido pelos críticos do jornal Público para 
«Livro da Década». 

Em termos internacionais teve várias distinções, sendo o vencedor do Prémio Melhor Livro Estrangeiro publicado em França 
em 2010 com Aprender a Rezar na Era da Técnica. 

Com o seu mais recente livro, Uma Viagem à Índia, ganhou diversos prémios entre os quais o Grande Prémio Romance e 
Novela da Associação Portuguesa de Escritores, 2011. 

O escritor será apresentado por Miguel Real, licenciado em Filosofia pela Universidade de Lisboa e Mestre em Estudos 
Portugueses pela Universidade Aberta. Professor de Filosofia no Ensino Secundário e especialista em Cultura Portuguesa, 
possui uma vasta obra dividida entre o ensaio, a ficção e o drama. É colaborador permanente do JL, onde faz crítica literária. 

A sessão será seguida de jantar, pelas 20h30m, ao preço de 30 € por pessoa 

 

9 de Maio, 5ª feira, pelas 14:30h 
 

Conferência Chiado, Baixa e confronto com o “francesismo” nas artes e na literatura 

O projecto dedicado ao Espaço Público e à Arte Pública do Chiado e da Baixa tem este ano como tema principal a 
peculiaridade da nossa assimilação da cultura francesa, na produção artística, literária, arqueológica, social e mundana. Para 
tal, foi recriada a interligação anual de instituições e espaços no Chiado relacionados com estas manifestações, a saber: a Junta 
de Freguesia dos Mártires, a FBAUL, o CIEBA-Secção de Pintura, o Grémio Literário, a Academia Nacional de Belas Artes, o 
Centro Nacional de Cultura, o Teatro Nacional de São Carlos, O Museu Arqueológico do Carmo e Brasileira do Chiado. 

Devido à extensão das actividades à cidade de Paris, seja para a realização de conferências nesta cidade sobre temas similares 
aos de Lisboa, seja para a exposição colectiva a inaugurar na sala de exposições Vieira da Silva, Casa André de Gouveia, 
foram também desenvolvidas parcerias com o Instituto Camões, o Centro Cultural de Paris,	  o Institut Français du Portugal, a 
Universidade da Sorbonne e a editora Convivium Lusophone. 

O programa engloba, pois, um conjunto de conferências sobre o fenómeno do «francesismo» (no sentido lato do termo, isto é, 
para além do que se conhece da segunda metade do séc. XIX com Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, Antero 
de Quental e outros), assim como conferências sobre a Arte Pública e o Espaço Público.  
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O Grémio Literário é a instituição na qual se realizará o primeiro painel de conferencistas, e o local de lançamento do livro de 
textos produzidos especificamente para o tema deste ano. No mesmo dia, ao fim da tarde, teremos um segundo painel, na 
Brasileira do Chiado; no dia seguinte, 10 de Maio, as conferências decorrem com um novo painel no Foyer do Teatro São 
Carlos, e por fim, no dia 16 de Maio, fechar-se-á o ciclo na cidade de Paris.  

Integra também exposições de Arte Pública e Instalação relacionadas com o «francesismo», em espaços como o Grémio 
Literário, o Museu Arqueológico do Carmo, o Foyer do Teatro de São Carlos, Escadas, Largos e Ruas do Chiado, e ainda, a 
exposição de Paris acima referida. 

Teremos ainda a oportunidade de assistir à inauguração de três núcleos expositivos de Rui Chafes, artista convidado para este 
ano, que serão sucessivamente inauguradas na Galeria João Esteves de Oliveira, no Grémio Literário, e no Museu 
Arqueológico do Carmo. 

 
 
16 de Maio, 5ª feira, pelas 18:30h 
 

Lançamento de Livro 

O Grémio  Literário  em colaboração  com a  Porto  Editora,  promove  o   lançamento do livro 
“As águas livres” da autoria de Teolinda Gersão, ficando a apresentação a cargo do Dr. 
Guilherme d’Oliveira Martins. 

 
 
20 de Maio, 2ª feira, pelas 18:30h 
 

Homenagem a Jorge Amado 

O Grémio Literário decidiu promover uma singela homenagem ao escritor brasileiro Jorge Amado, por 
ocasião da passagem do centenário do seu nascimento. Personalidade literária das que granjeou maior 
popularidade entre os seus concidadãos, Jorge Amado conquistou também em Portugal um público vasto, 
que não só era leitor assíduo das suas obras, como espectador entusiasta das adaptações televisivas que 
algumas delas tiveram. A sua íntima ligação a Portugal, que visitou frequentemente, e as relações de 
estreita   amizade   que  manteve    com    alguns   dos   maiores    nomes   da   literatura   portuguesa  seus 

 contemporâneos, nomeadamente os da escola neo-realista, são razões mais que suficientes para justificar a homenagem que o  
Grémio literário decidiu consagrar-lhe. 
 
A sessão iniciar-se-á com a projecção de um filme, amavelmente cedido pela Fundação Jorge Amado, de S. Salvador da Baía, 
em que o escritor fala de si e da sua obra, a que se seguirá uma palestra pelo Prof. Dr. Ernesto Rodrigues, ilustre professor 
universitário e profundo conhecedor da literatura brasileira. 

O jantar desse  dia, ao preço de 30 € por pessoa, terá como ementa alguns dos mais conhecidos pratos da muito apreciada 
cozinha baiana. 

 
21 de Maio, 3ª feira, pelas 20:00h 
 

Ciclo de jantares-debate “Portugal: o presente tem futuro?” 
 
Prossegue no próximo dia 21 de Maio, o ciclo de jantares-debate, promovido pelo Grémio Literário, Clube Português de 
Imprensa e Centro Nacional de Cultura, subordinado ao tema “Portugal: o presente tem futuro?”, tendo Manuela Ferreira Leite 
como  oradora convidada.  Os jantares decorrem na Biblioteca do Grémio Literário.  

 
Manuela Ferreira Leite é herdeira de uma antiga tradição de família, ligada à coisa política, bisneta 
de José Dias Ferreira, professor de Direito em Coimbra, que foi várias vezes Ministro dos Negócios 
da Fazenda, entre 1868 e 1893, e que chegou a presidente do Conselho de Ministros na última fase 
da Monarquia Constitucional. Em termos curriculares, licenciou-se em Economia, em 1963, pelo 
Instituto	  Superior	  de	  Ciências	  Económicas	  e	  Financeiras (actual ISEG), obtendo ex-aequo os 
prémios de Aluno Mais Distinto do Curso, Aluno Mais Classificado do Curso de Economia e de 
Aluno Mais Classificado na Cadeira de Política Ultramarina.  

 
Leccionou no ISCEF, como assistente das disciplinas de Finanças Públicas e Economia Pública. No mesmo Instituto exerceu 
funções no Conselho Directivo, de 1973 a 1975, e dirigiu o departamento de Finanças Públicas, entre 1975 e 1979. Em 1975 
passou, também, a dirigir o Departamento de Estatística do Instituto das Participações do Estado, além de ter um lugar como  
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vogal do Conselho Administrativo do Instituto de Tecnologia Informativa, até 1977. 

Nesse ano tornou-se coordenadora do Núcleo de Finanças Públicas e Mercado de Capitais do Gabinete de Estudos do Banco 
de Portugal, até 1986. Fez parte da delegação portuguesa ao Comité de Política Económica da OCDE, em 1985. Assumiu o 
cargo de directora-geral da Contabilidade Pública, de 1986 até 1990, e ocupou o lugar de membro do Comité do Orçamento do 
Conselho da Europa, entre 1987 e 1992. 

Entrou para a política pela mão de Aníbal Cavaco Silva, seu colega na Fundação Gulbenkian, que viria a nomeá-la Secretária 
de Estado do Orçamento, em 1990. Em 1991 é chamada para o XII Governo, como Secretária de Estado Adjunta e do 
Orçamento, até 1993, e como Ministra da Educação, até 1995. Eleita pelo Circulo de Évora, tomou assento na Assembleia da 
República em 1995, reeleita por Lisboa, em 1999. Ao longo desses mandatos presidiu à Comissão Parlamentar de Economia, 
Finanças e Plano, de 1995 a 1999, e ao Grupo Parlamentar do PSD, entre 2001 e 2002. Em 2002 regressou ao Governo, como 
Ministra de Estado e das Finanças, tendo sido a primeira mulher portuguesa a assumir esse cargo. 

Foi membro do Conselho de Estado entre 2006 e 2008, e professora catedrática convidada do Instituto Superior de Gestão, 
onde foi co-responsável pelos Serões de Política Económica e pela pós-graduação em Gestão Pública, entre 2005 e 2008. 

Em 2008 seria, também, a primeira mulher portuguesa a chefiar um partido político, quando se tornou presidente da Comissão 
Política Nacional do PSD, cargo que deixou em Abril de 2010.  

É autora de vários artigos científicos de âmbito económico. Tem proferido várias conferências e palestras e colaborado com a 
imprensa escrita, com a rádio e, mais recentemente, com a televisão. Foi distinguida com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. 
Henrique, a 6 de Março de 1998 e com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, a 10 de Junho de 2011. 

Em traços muito breves, é este o perfil de Manuela Ferreira Leite, que nos privilegia com a sua participação.  

Recorde-se que já intervieram neste Ciclo de jantares-debate, Guilherme d`Oliveira Martins, Vasco Graça Moura, Marcelo 
Rebelo de Sousa, António Barreto, João Bosco Mota Amaral, José Silva Peneda, Fernando Ulrich e Zeinal Bava. 

“Portugal: o presente tem futuro?” constitui, assim, uma proposta  de reflexão e de intervenção aberta à participação dos 
associados das três instituições que se juntaram na organização do ciclo. 

Venha debater o futuro e jantar connosco. 

O preço do jantar é de 30,00€ por pessoa. 

	  

	  

24 de Maio, 6ª feira, pelas 20:30h 
 

Jantar com animação musical 
 
Satisfazendo o pedido de vários consócios, vamos retomar a organização dos jantares com animação 
musical. 
Não falte para que a festa venha a ter o sucesso das anteriores. 
 
O preço do jantar é de 35,00€ para os sócios e respectivos conjugues e de 40,00€ para os convidados. 

	  

	  

	  

30 de Maio, 5ª feira, pelas 18:30h 
 

Lançamento de livro 
 
 
O Grémio Literário em colaboração com a editora Guerra & Paz, promove o lançamento do livro 
“Correspondência Jorge de Sena – Gaspar Simões”, estando a apresentação a cargo do Prof. Doutor Onésimo 
Teotónio de Almeida	  e tendo a participação do organizador da edição, Filipe Delfim Santos. 
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Assembleias Gerais 

Conforme convocatórias oportunamente enviadas, realizaram-se no dia 29 de Abril, as seguintes Assembleias: 

− Assembleia Geral ordinária para aprovação do Relatório e Contas de 2012 e eleição dos Corpos Sociais para o 
triénio de 2013/2015. 

− Assembleia geral extraordinária, suscitada a propósito do aumento da renda imposto pelo senhorio, ao abrigo da 
Lei nº 31/2012 de 14 de Agosto. 

 

Na Assembleia Geral ordinária, foram tomadas as seguintes deliberações: 

− Aprovação do Relatório e Contas de 2012 e do Parecer da Comissão Fiscal. 
− Manutenção da cotação dos Títulos Sociais, no valor de 1 500€. 
− Eleição dos Corpos Sociais, com a seguinte composição: 

 
                                                 ASSEMBLEIA GERAL 

 
Presidente:   Dr. Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa 
Vice-Presidente:   Prof. Dr. Benito Martinez Araújo 
1º. Secretário:   Dr. Nuno Maria Sena Lino de Sampayo Ribeiro 
2º. Secretário:   Dra. Luisa Teresa Madeira da Silva 
 

                                              CONSELHO LITERÁRIO 
 
Vogais Efectivos:  Prof. Doutor José Augusto França    
    Prof. Eng. José Mariano Gago    
    Eng. Luís dos Santos Ferro  
    Dr. José António França Martins  
    Dr. António Aires Gonçalves  
    Dr.ª. Maria de Jesus Barroso Soares  
    Prof. Doutor João Lobo Antunes 
    Dr. José Cordeiro Blanco  

Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa 
    Prof. Dr. Jorge Guimarães dos Santos Bessa 

Embaixador João Diogo Correa Saraiva Nunes Barata 
Eng. João Carlos de Freitas Branco Paes 

 
                                              CONSELHO DIRECTOR 

 
Presidente:   Dr. José do Egipto da Silva Macedo e Cunha  
Vogais Efectivos:  Eng. Afonso Manuel Braga da Cruz    
    Prof. Dr. Mário Forjaz-Secca  
    Dr. Francisco Xavier Alves   
    Dr. Manuel Pina de Carvalho  
    Dr. Alberto Laplaine Guimarães  
    Eng. Ilídio Duarte Monteiro  
    Dr. António Teixeira Pinto Marques 

Dr. Carlos Baptista da Silva 
Dr. José Alarcão Troni 

    Prof. Doutor João Carlos Lopes Simões Paço 
Vogais Substitutos:  Dr. Joaquim Biancard Cruz  
    Dª. Maria Carlota Machado Mendes 
    Dr. João Pedro Marques Gonçalves Gomes 
    Dr. Rodrigo Castelo Branco da Costa e Silva 
    Dª. Maria Tereza Pinto Coelho 
 

                                             COMISSÃO FISCAL 
 
Presidente:   Prof. Dr. Luis Manuel Cachudo Nunes 
Vogais Efectivos:  Dr.ª  Judite Marina Correia  
    Dr. Jorge Osório Jardim Gonçalves  
	   	     Dr. Luis dos Santos de Almeida Colaço  
    Dr. Tito Luis Arantes Sampaio Fontes  
Vogais Substitutos:   Dr. Victor Manuel da Conceição Galamba   
                                                         Dr. Jorge Alberto Weber Ramos      
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Na Assembleia geral extraordinária foram aprovadas, com efeitos a partir do ano de 2014, as propostas que acompanharam a 
convocatória e que, sucintamente, se descrevem: 

− Abrir a possibilidade ao pagamento mensal das quotas desde que o mesmo seja efectuado através de transferência 
bancária permanente. 

− Aumento de 48,00€ na quotização anual, passando a vigorar os seguintes valores, de acordo com as formas de 
pagamento: 

 

Mensal  ...............................    37 € 

Trimestral...........................     111 € 

        Semestral..............................  217 € (c/bónus de 5 €, por semestre, deduzido) 

 Anual................................... ..420 € (c/bónus de 24 €, deduzido) 
 

 

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade com exepção da referente à eleição dos Corpos Sociais, que o 
foi por aclamação. 

	  

Jogos de cartas 

O novo Conselho Director, na sua 
primeira reunião, para além de ter dado 
cumprimento ao disposto no artº 32º 
dos Estatutos, deliberou passar a 
permitir a realização de jogos de cartas 
(Bridge, Canasta e King) nas suas 
instalações. Para o efeito irão ser 
organizados os meios logísticos 
adequados e elaborado o respectivo 
regulamento, do qual será dado 
conhecimento num próximo Boletim.  

 
 
Passeio Cultural 
Faiança Portuguesa do Século XVII 
 
24 a 26 de Maio de 2013 
 
 
 

Lembramos que se realiza, de 24 a 26 de Maio, um passeio cultural sob o tema “Faiança Portuguesa do Século XVII”.  
 
O passeio incluirá um conjunto de visitas a espaços museológicos, sendo o grupo acompanhado, desde Lisboa, pelo grande 
especialista na matéria, o Prof. Dr. Alexandre Pais. 
 
As inscrições estão abertas junto dos serviços da Agência de Viagens Touch Travel Lda., até ao dia 15 de Maio. 
 
Touch Travel Lda. 
Av. Marquês de Tomar, 35 – 3º 
1050-153 Lisboa 
Tel.: 21 7817592 – Telm: 91 8954031 
Rui.nobre.ext@touchgroup.com 

 
 
 
 
“..Venha ver as Fortalezas, Igrejas e o restante e rico Património Indo-Português, desta vez na India e no Ceilão. 

 

Tempo de chá 

 

Aproveite as excelentes condições 
da varanda e venha tomar chá ao 
Grémio Literário.  

O chá é servido, diariamente, entre 
as 17:00h e as 19:00h, em regime 
de self-service, ao preço de 9,00€ 
por pessoa. 

Para facilitar o serviço, solicitamos 
que V.Exa. proceda à prévia 
marcação, sempre que possível. 

 

  

 

 

 

O Grémio Literário registou, no mês de 
Abril, a admissão dos seguintes sócios: 
 
Embaixador Philippe Jones Lhuillier, 
das Filipinas 
 
Dr. José A. Ribeiro 
 
Dr. Bruno Rafael Fernandes Proença 
 
Prof. Doutor Luis Manuel F. Esquivel           
Carrilho Ribeiro 
 
Eng. Bruno Marques Teixeira 
 
Dª. Nair Gama de Jesus Marques Silva 
 
Dr. Pedro Manuel Rodrigues de Araújo 
Martinez 
	  

 

 

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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       EMENTAS DE 

          MAIO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      PRATOS DO DIA 
         ALMOÇOS 
 
 
 
 

	  
	  

5ª  Feira 02/Maio 

 

Peixe 

Carne 

Lombinhos de pescada gratinados 

6ª  Feira 03/Maio 

	  

Peixe 

Carne 

Bacalhau à Viana do Castelo 

Tentúgal de pato 

2ª  Feira 06/Maio 

	  

Peixe 

Carne 

Bacalhau à meia-desfeita 

Carne de porco à alentejana 

5ª  Feira 09/Maio 

	  

Peixe 

Carne 

Caril de gambas 
 

Lombo de porco assado com tâmaras                                                       

6ª  Feira 10/Maio Peixe 

Carne 

Bacalhau à Lagareiro 

Vol-au-Vent de alheira 

Bacalhau à Gomes Sá 
2ª feira, 27 de Maio Salada de camarão 

Diariamente, na carta 

Frango de caril 
5ª feira, 2 de Maio 

3ª  Feira 07/Maio 

	  

Peixe 

Carne 

Garoupa assada no forno 

Strogonoff de vitela com cogumelos 

4ª  Feira 08/Maio 

	  

Peixe 

Carne 

Filetes de pescada com molho tártaro 

Favas guisadas à Portuguesa 

Frango de caril 



	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2ª  Feira 13/Maio Peixe 

Carne 

Pataniscas de bacalhau com arroz de feijão 

Bifinhos ao Madeira  

3ª  Feira 14/Maio Peixe 

Carne 

 Garoupa assada no forno 

 Carbonada à Flamenga 

4ª  Feira 15/Maio Peixe 

Carne 

Cação de Coentrada 

Ervilhas com ovos escalfados 

5ª  Feira 16/Maio Peixe 

Carne 

Arroz rico de peixe 

Rojões de porco à Minhota 

6ª  Feira 17/Maio Peixe 

Carne 

Bacalhau à Minhota 

 Perna de borrego assada no forno 

2ª  Feira 20/Maio Peixe 

Carne 

Pasteis de Bacalhau com arroz do mesmo 

Cabrito assado no forno 

3ª  Feira 21/Maio Peixe 

Carne 

Garoupa assada no forno 

Bifes de porco panados 

4ª  Feira 22/Maio Peixe 

Carne 

Polvo à lagareiro 

Favas guisadas à Portuguesa 

6ª  Feira 23/Maio Peixe 

Carne 

Vol-au-vent de camarão 

Bifinhos aux champignons 

3ª  Feira 28/Maio Peixe 

Carne 

Garoupa assada no forno 

Ensopado de borrego 

2ª  Feira 27/Maio Peixe 

Carne 

Bacalhau à Gomes Sá 

Coq au Vin 

6ª  Feira 24/Maio Peixe 

Carne 

Bacalhau à Viana do Castelo 

Magret de pato 

5ª  Feira 30/Maio Peixe 

Carne 

Pescada à francesa 

Frango de fricassé 

4ª  Feira 29/Maio Peixe 

Carne 

Caril de gambas 

Ervilhas com ovos escalfados 

6ª  Feira 31/Maio Peixe 

Carne 

Bacalhau à Lagareiro 

Cordeiro lechal assado no forno 


