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PRÓXIMAS INICIATIVAS

5 de Maio, 6ª feira, pelas 20:00h
Jantar/debate
Ciclo “Que Portugal na Europa, que futuro para a União?”
O próximo jantar-debate do ciclo “Que Portugal na Europa, que futuro para a União?”, realizado numa
parceria do CPI – Clube Português de Imprensa, com o CNC – Centro Nacional de Cultura e o Grémio
Literário, será no dia 5 do próximo mês de Maio, tendo como orador convidado o Prof. Nuno Crato.
De formação inicial em Economia e Matemática, Nuno Crato tem uma longa carreira académica que
vem do Instituto Superior de Economia, passa por várias Universidades dos Estados Unidos e volta a
tê-lo em Lisboa, como Pró-Reitor da Universidade Técnica para a cultura científica. Foi Ministro da
Educação e Ciência do XIX Governo Constitucional, entre 2011 e 2015.
Nascido em Lisboa, em Março de 1952, Nuno Crato fez, no que é hoje o ISEG, a sua licenciatura em Economia, seguida por
um mestrado em Métodos Matemáticos para Gestão de Empresas. Obteve depois, na Universidade de Delaware, nos EUA, o
seu Doutoramento em Matemática Aplicada.
Foi Professor Assistente em ambas as Universidades, bem como no Stevens Institute of Technology e no New Jersey Institute
of Technology, dos Estados Unidos. A partir do ano 2000 é Professor Catedrático no ISEG, seguindo-se um percurso de
pertença a várias instituições especializadas na Matemática.
Foi, entre 2004 e 2010, o Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, a partir de 2007 também do Centro de
Matemática Aplicada à Economia e Previsão Económica e, entre 2009 e 2011, da Assembleia Geral do Centro Internacional
de Matemática. Tornou-se ainda, no ano 2000, o Presidente do International Symposium on Forecasting.
O seu interesse pela divulgação científica na Imprensa, exercido em diversos meios de comunicação, como o Expresso e
alguns programas de televisão (o 4xCiência, o 2010 e o ABCiência, e ainda os 3 Minutos de Ciência da Rádio Europa),
levou a que fosse reconhecido com o primeiro prémio do concurso Public Awareness of Mathematics da Sociedade Europeia
de Matemática, em 2003, e com um European Science Award, ficando em segundo lugar na categoria de Science
Communicator of the Year, da Comissão Europeia, em 2008.
Entre outras actividades profissionais, Nuno Crato foi Consultor, Director Técnico e Director da área de Formação
Profissional da NORMA Açores, SA, Professor Convidado de Estatística na Escola de Enfermagem em Ponta Delgada, mais
tarde Consultor do Banco Mundial, membro do Conselho Científico e Director para a área de Educação da Fundação
Francisco Manuel dos Santos e, a partir de Junho de 2010, Presidente Executivo da Taguspark.
Entre 2011 e 2015, foi chamado a ocupar o cargo de Ministro da Educação e Ciência do XIX Governo Constitucional,
presidido por Pedro Passos Coelho, sendo um dos quatro ministros independentes neste Governo.
O seu pensamento sobre as áreas em que exerceu a tutela governamental ficou expresso, além dos actos e declarações
públicas quando se encontrava em funções, por obras que publicou, como O Eduquês em Discurso Directo: Uma Crítica da
Pedagogia Romântica e Construtivista (Gradiva, 2006), tendo ainda coordenado Desastre no Ensino da Matemática: Como

Recuperar o Tempo Perdido (SPM/Gradiva, 2006), organizado a colectânea Ser Professor, de textos de Rómulo de Carvalho
(Gradiva, 2006), e coordenado também a conferência internacional Gulbenkian de Educação, em 2008, Matemática e
Ensino: Questões e Soluções.
O preço do jantar é de 30€ por pessoa.

9 de Maio, 3ª feira, pelas 18:30h

Imperatriz Leopoldina e seus filhos

No bicentenário de um Casamento Real no Brasil (1817-2017)
Por iniciativa do consócio Dr. Ibsen Noronha vai ter lugar, na Biblioteca, uma sessão de evocação do
Casamento do Príncipe Dom Pedro e da Arquiduquesa Leopoldina celebrado a 13 de Maio de 1817. Do
Matrimónio Real nasceram a Infanta Dona Maria, futura Rainha Dona Maria II de Portugal e o Príncipe
Dom Pedro, futuro Imperador do Brasil, segundo do nome.
Farão uso da palavra S.A.I.R. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil, S. Exa. o
Duque de Lafões, Dom Afonso de Bragança, o Prof. Doutor Artur Anselmo (Presidente da Academia de
Ciências), o Prof. Doutor Martim de Albuquerque (Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa), o Doutor Rui de Figueiredo Marcos (Director da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra) e o Dr. Ibsen Noronha (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra).
A sessão será seguida de jantar ao preço de 40€ por pessoa.

11 de Maio, 5ª feira, pelas 18:30h
Lançamento de livro
Por iniciativa do Consócio Doutor Ignacio Vázquez Moliní, PhD vai ter lugar, na Biblioteca, a apresentação
da edição portuguesa do livro “A Embaixada Vermelha em Lisboa”, editado pela Âncora Editora, e da autoria
daquele Consócio.
O autor localiza o início do seu romance no Bar do Grémio Literário, onde um velho homem recorda o que
um ancião mexicano lhe contou uma vez.
A sessão será aberta pelo Presidente do Conselho Director, Dr. António Pinto Marques, e a apresentação da obra ficará a
cargo do Sr. Embaixador do México, Alfredo Pérez Bravo e do Director do Instituto Cervantes, Javier Rioyo Jambrina.
No final será servido um Porto de Honra.

16 de Maio, 3ª feira, pelas 18:00h
Lançamento de livro
Por iniciativa do Consócio Eng. Carlos Alberto Calinas Correia vai ter lugar, na Biblioteca, a apresentação do livro “A ARTE
DE NAVEGAR na época dos descobrimentos”, editado pelas Edições Colibri e da autoria daquele Consócio.
O livro vai ser apresentado pelo historiador e professor da Academia Naval, Doutor Comandante Jorge Semedo de Matos.

18 de Maio, 5ª feira, pelas 19:30h
Concerto com Gottlieb Wallisch no Grémio Litérario
O Grémio Literário, em colaboração com a Embaixada da Áustria e por iniciativa do Consócio Sr. Embaixador
Dr. Thomas Stelzer, organiza, na Biblioteca, um evento de caracter solidário, constituído por um recital de
piano pelo conceituado pianista Gottlieb Wallisch, que irá interpretar obras de J. S. Bach, Ludwig van
Beethoven e Franz Liszt.

Segue-se um jantar na Varanda, ao preço de 45,00€ por pessoa e o resultado que vier a ser apurado, reverterá a favor da
Mary’s Meals.
Refira-se que a Mary’s Meals é uma ONG de solidariedade social que, através de acções de angariação de fundos, alimenta
hoje, diariamente, mais de um milhão de crianças com fome em todo o mundo.
Gostaríamos de contar com uma grande participação de sócios, neste evento, atendendo ao espirito humanitário que o inspira.

23 de Maio, 3ª feira, pelas 19:00h
Rir com o risco: Stuart Carvalhais (1887-1961)
Uma conferência ilustrada
Considerando os 130 anos sobre o nascimento de Stuart Carvalhais, um dos participantes na I Exposição dos
Humoristas realizada no Grémio Literário em 1912, esta Instituição, por iniciativa da Consócia Profª. Doutora
Sandra Leandro, vai celebrar, através duma conferência ilustrada a cargo desta Consócia, a vida e obra
admirável daquele excepcional desenhador, caricaturista, ilustrador, cenógrafo, pioneiro no domínio da Banda
Desenhada e do Cinema, cuja expressão e qualidade do seu traço inconfundível continua a cativar até hoje.
Durante a sessão, que será aberta pelo Presidente do Conselho Director, Dr. António Pinto Marques, serão projectadas
algumas imagens da trajectória do homenageado, nomeadamente do jornal Ruy Blas, um dos periódicos em que trabalhou em
Paris, na segunda década do século XX. A conferência será animada por desenho ao vivo de Ana Dias, enquanto Pedro
Zúquete Costa, desenhará na Galeria da Biblioteca. Na Sala Luís XV estarão dispostas várias obras originais do artista sobre
as quais se fará uma breve visita guiada, no final da palestra.
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30€ por pessoa. Durante o jantar, a sessão de desenho continuará e os traços
resultantes desta conferência ficarão expostos na Sala Luís XV, para que o riso, ou o sorriso, permaneça no Grémio.

29 de Maio, 2ª feira, pelas 19:00h
Ciclo Literário
Integrado no Ciclo de Literatura Portuguesa, organizado pelo Consócio Dr. António Aires Gonçalves, o Grémio Literário vai
realizar, na Biblioteca, uma sessão dedicada à vida e obra do escritor e Sócio do Grémio Literário, Prof. Doutor Onésimo
Teotónio Pereira de Almeida, ficando a apresentação a cargo do Dr. João Maurício Brás, sendo os textos da obra do
homenageado lidos pela Dra. Luiza Costa.
Onésimo Teotónio Almeida é doutorado em Filosofia pela Brown University (Providence, Rhode Island,
USA) e, na mesma universidade, é Professor Catedrático no Departamento de Estudos Portugueses e
Brasileiros, de que foi director durante catorze anos. Fundou e dirige a editora Gávea-Brown, dedicada à
edição em inglês de obras de literatura e cultura portuguesas e é co-editor do e-Journal of Portuguese History e
de Pessoa Plural, ambas revistas electrónicas editadas em cooperação internacional e publicadas na Brown
University.
É colaborador do Jornal de Letras e entre as organizações a que pertence, é membro da direcção da PALCUS – PortugueseAmerican Leadership Council of the United States e Trustee do New Bedford Whaling Museum. Foi Vice-Presidente do
Rhode Island Council for the Humanities e da Associação Internacional de Lusitanistas. Foi eleito Membro da Academia
Internacional de Cultura Portuguesa e da Academia da Marinha. Foi agraciado pelo Presidente da República e recebeu um
doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Aveiro.
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30€ por pessoa.

30 de Maio, 3ª feira, pelas 18:30h
Lançamento de livro
Por iniciativa do Consócio Prof. Doutor António Rebelo de Sousa vai ter lugar, na Biblioteca, a apresentação do livro “Da
Economia”, editado pela Editora Diário de Bordo e da autoria daquele Consócio.
O livro vai ser apresentado pela Dra. Isabel Melo Corker, Prof. Doutor Mário Caldeira Dias, Prof. Doutor Guilherme
d’Oliveira Martins e Eng. Luis Mira Amaral.

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

MERCHANDISING
Sugerimos os artigos de Merchandising do Grémio Literário.

NOVAS Gravatas em seda
natural ornamentadas com o
logotipo do clube.
Disponíveis em azul, verde
e bordeaux.

Elegantes
polos
100% algodão, de
cor azul e logotipo
bordado do Grémio
Literário.
Vários tamanhos

P.U. 60,00€

P.U. 50,00€

Admissões

No decurso do mês de Abril foram admitidos os
seguintes sócios:
Dra. Ana Maria de Arez
Romão e Brito Correia

Medalha
comemorativa do
150º Aniversário
do Clube, em
bronze.

O livro, da autoria do
Prof.
Doutor
JoséAugusto França, relata a
história
do nosso
Clube, fundado em 1846
pela Rainha D. Maria II.

P.U. 50,00€

P.U. 30,00€

22 de Julho a 05 de Agosto de 2017
Viagem ao Canadá
O Grémio Literário, em colaboração com a
TOPMIC Tours & Travel, cujo presidente é o
consócio Comendador Rui Horta, está a organizar
uma viagem, exclusiva para os Sócios do Grémio
Literário, a realizar entre os dias 22 de Julho e 05
de Agosto de 2017 ao Canadá.

Prof. Doutor Pedro Tavares de Almeida
Mestre Martin Lafeldt
Senhor Luis Alberto Lopes da Silva
Mestre José Miguel Moreira da Silva
Dra. Martina Uher

O preço da viagem e demais condições de inscrição, podem ser
solicitados junto daquela agência de viagens.
As inscrições deverão ser feitas junto dos serviços da
TOPMIC Turismo Portugal| Av. Duque de Ávila, 185 - 3ºA/B
1069-074 Lisboa – PORTUGAL
PH. +351 218292620 | +351 919808380 | FAX: +351218276685
E-MAIL: call24@topmicportugal.com
SITE: www.topmicturismoportugal.com

Comemoração do 171º Aniversário do Grémio Literário

Decorreu com excepcional brilho a sessão comemorativa do 171º aniversário do Grémio Literário, no passado dia 18
de Abril.
A sessão foi aberta pelo Presidente do Conselho Director, Dr. António Pinto Marques, seguindo-se a atribuição do
Prémio Grémio Literário 2016 e das Menções Honrosas, pelo Dr. António Aires Gonçalves, Presidente do Conselho
Literário.
Seguidamente a soprano e Consócia Elisabete Matos apresentou a cantora Paulina Sá Machado e a pianista Jill
Lawson que proporcionaram um recital musical, com peças de compositores clássicos.
O Prémio Grémio Literário 2016 foi atribuído a David Justino, pela obra Fontismo.
Liberalismo numa Sociedade iliberal (D. Quixote, Lisboa, 2016), pela importância do
estudo, de perspectiva original, sobre uma das maiores figuras da política portuguesa da
segunda metade do Século XIX.
As Menções Honrosas foram atribuídas a:
Ana Anjos Mântua e Maria de Aires Silveira, pela obra Fórmulas Naturalistas da Arte
Moderna (Museu do Chiado/ Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves e Scribe, Lisboa,
2016), pelo programa, realização e catálogo de uma exposição de notável valor
pedagógico.
Henrique Manuel Pereira, pela obra Guerra Junqueiro e A Folha – primícias (AlforriaTenacitas, Lisboa, 2016), pela edição a propósito da publicação de importante jornal que
iniciou um processo de reorganização da literatura portuguesa.

O Prémio Grémio Literário
é constituído por uma
escultura
em
bronze
policromado da autoria de
José de Guimarães

Filipa Lowndes Vicente, pela obra Aurélia de Sousa – Mulher Artista (1866-1922) (Tinta da China, Lisboa, 2016),
por ser uma grande exposição retrospectiva da mais importante artista plástica portuguesa do Sec. XIX.
Sérgio Nazar David, pela obra Almeida Garrett – Correspondência para Rodrigo Fonseca Magalhães (Imprensa
Nacional/Casa da Moeda, Lisboa, 2016), pela qualidade da edição critica de importantes textos inéditos, já revelada
em 2012 na edição da “Correspondência familiar” de Almeida Garrett.

Assembleias Gerais
Realizaram-se no passado dia 26 de Abril, a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária, esta
em 2ª convocação, ambas bastante concorridas.
Na Assembleia Geral Ordinária foi aprovado, por unanimidade, o Relatório e Contas de 2016, a cotação dos Títulos
Sociais cujo valor se manteve em 1.500,00€ e foi ratificada a nova composição da Comissão Fiscal.
Na Assembleia Geral Extraordinária foram aprovadas por unanimidade e aclamação três propostas apresentadas pelo
Conselho Director, as quais seguidamente se transcrevem:
Proposta nº 1
Proposta de nomeação de Sócio Honorário
Na reunião do Conselho Director de 27 de Janeiro de 2017, foi deliberado submeter à Assembleia Geral, a votação de uma
proposta para atribuição da categoria de Sócio Honorário a Sua Eminência Reverendíssima, o Senhor Dom Manuel José
Macário do Nascimento Clemente, Cardeal-Patriarca de Lisboa, pela sua intervenção ética e social, e de pensador
profundo do nosso País.
Portugal é um país historicamente de matriz católica, tendo hoje em Dom Manuel Clemente, a figura máxima da
hierarquia da Igreja. Esta distinta Personalidade, de grande craveira intelectual, com particular destaque nas áreas da
História e Teologia e autor de uma vasta obra historiográfica, constitui uma referência de excepcional mérito dentro e
fora da Igreja.

…

A multiculturalidade é um atributo do Grémio Literário onde o diálogo e a reflexão permitem um reforço do papel da
Instituição na Cultura.
Tendo em consideração o papel relevante para a Sociedade Portuguesa da acção desenvolvida em prol da cultura, o
Conselho Director tem a honra de propor a esta Assembleia Geral, nos termos do disposto no Artº 29º dos Estatutos que
seja atribuída, por aclamação, a categoria de sócio honorário do Grémio Literário, a Sua Eminência Reverendíssima, o
Senhor Dom Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca de Lisboa.

Proposta nº 2
Proposta de nomeação de Sócio Honorário
Na reunião do Conselho Director de 26 de Setembro de 2016 foi deliberado submeter à Assembleia Geral, a votação de
uma proposta para atribuição da categoria de Sócio Honorário ao Senhor Dr. Francisco José Pereira Pinto Balsemão,
Personalidade ímpar da vida política, empresarial, jornalística e cultural do nosso País, com um percurso cívico,
pedagógico e profissional invulgar pela extraordinária qualidade que manifesta.
É licenciado em Direito mas foi como jornalista e na política que iniciou a sua carreira pública. Foi jornalista a partir de
1961 e director do Diário Popular até 1973. Fundou nesta data o seu próprio projecto, o Semanário Expresso, um espaço
de informação e opinião que, até então, não existia no nosso país e que exerceu uma influência marcante na estruturação
de novas mentalidades e na defesa da Democracia, pela liberdade de imprensa que constituiu e que continua a constituir,
nos media.
O Senhor Dr. Francisco Pinto Balsemão foi um dos fundadores do Partido Popular Democrático, hoje Partido Social
Democrata tendo sido eleito deputado em várias legislaturas à Assembleia da República. Foi também Ministro de Estado
no VI e Primeiro-Ministro no VII e VIII Governos Constitucionais.
É membro do Conselho de Estado desde 2005.
O seu vasto e impressionante currículo, as inúmeras homenagens e distinções recebidas, a par de ser detentor das mais
prestigiadas condecorações nacionais e estrangeiras e a relevante e excepcional prestação de serviços à Sociedade
Portuguesa, com um presente e passado familiar fortemente ligados ao Grémio Literário, são factores determinantes para
a Proposta que o Conselho Director tem a honra de apresentar na Assembleia Geral, nos termos do Artº 29º dos Estatutos,
de que seja atribuída, por aclamação, a categoria de Sócio Honorário do Grémio Literário, ao Senhor Dr. Francisco Pinto
Balsemão.

Proposta nº 3
Proposta para aumento extraordinário da quotização
Nos termos da Lei 6/2006, de 27 de Fevereiro, que regula o Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), na redacção
que lhe foi dada pela Lei nº 31/2012 de 14 de Agosto, o Grémio Literário, como arrendatário, ficou sujeito a gravosas
consequências que se traduziram num aumento substancial e abrupto da renda e na sujeição a um prazo, até Abril/2018,
findo o qual se seguiria um período de negociação que permitiria ao senhorio efectuar um novo aumento de renda, ou
mesmo, em última análise, a não renovação do contrato de arrendamento.
Estando o espírito da nossa Associação em prol da cultura, indissociavelmente ligado ao edifício onde, desde 1875, tem
desenvolvido a sua actividade, o Conselho Director procurando acautelar o futuro, encetou um processo de negociações
com o Senhorio, que se veio a traduzir na celebração de um novo contrato de arrendamento com início no dia 1 de Maio
de 2018 e termo a 30 de Abril de 2030.
Este prazo alargado teve, no entanto, como contrapartida, a fixação de uma renda nos seguintes montantes:
- 8.000€ de Maio/2018 a Abril/2020, sendo a renda actual de 6.137€
- 14.000€, a partir de Maio/2020
Competindo ao Conselho Director do Grémio Literário lutar pela continuidade da Instituição, não lhe resta outra
alternativa que não seja a de compensar o agravamento do encargo com a renda, através de um aumento extraordinário
do valor da quotização.
Nestes termos, o Conselho Director vem apresentar à consideração da Assembleia Geral, a seguinte proposta:
“Para fazer face ao aumento do valor da renda fixado para Maio/2018, no montante de cerca de 16.000€ /ano, propõe-se
um aumento anual de 16€ no valor da quotização, a partir de Janeiro/2018, correspondente a 3,4%, passando, assim, a
vigorar os seguintes valores consoante as formas de pagamento:
Mensal:
Trimestral:
Semestral:
Anual:

41€
121€
237€ c/ bónus de 5€
460€ c/ bónus de 24€

EMENTAS DE
MAIO 2017
Sopa caseira
ou Salada
“Almoço
do
Grémio”

Prato do dia
de Peixe ou de Carne
Doce ou fruta
Um copo de vinho

22,50€ p.p

Café

ESPECIALIDADES DO DIA
ALMOÇOS

2ª Feira

1/Maio

Peixe
Feriado
Carne

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2/Maio

3/Maio

4/Maio

5/Maio

8/Maio

9/Maio

10/Maio

11/Maio

12/Maio

Peixe

Salmão ao vapor com legumes mediterrânicos

Carne

Ensopado de borrego

Peixe

Dourada grelhada com batata assada

Carne

Favas à portuguesa

Peixe

Massada de peixe

Carne

Lombinho de porco com legumes e molho de ameixa

Peixe

Bacalhau assado com legumes

Carne

Coxa de pato com batata sauté e puré de cenoura

Peixe

Bacalhau gratinado com gambas

Carne

Strogonoff de vitela com arroz

Peixe

Cação de coentrada

Carne

Carne de porco à alentejana

Peixe

Pampo braseado com espargos

Carne

Ervilhas com ovos escalfados

Peixe

Filetes de pescada com arroz de lingueirão

Carne

Cachaço de porco com papa de milho

Peixe

Bacalhau à lagareiro

Carne

Costeleta de novilho com puré de pastinaca

2ª Feira

15/Maio

Peixe
Carne

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

16/Maio

17/Maio

18/Maio

19/Maio

22/Maio

23/Maio

24/Maio

25/Maio

26/Maio

29/Maio

30/Maio

31/Maio

Bacalhau espiritual
Barriga de porco assada com puré de maçã

Peixe

Massa de tinta de choco com gambas

Carne

Cabrito à angolana

Peixe

Bife de atum de cebolada

Carne

Favas à portuguesa

Peixe

Choquinhos à algarvia

Carne

Ossobuco à milanesa

Peixe

Bacalhau à Viana do Castelo

Carne

Língua de vitela em fricassé

Peixe

Bacalhau à Brás

Carne

Frango recheado com requeijão e espinafres

Peixe

Caril de camarão

Carne

Plumas de porco preto com migas

Peixe

Raia alhada com batata cozida

Carne

Ervilhas com ovos escalfados

Peixe

Arroz de peixe

Carne

Carne de porco à portuguesa

Peixe

Bacalhau com broa

Carne

Pernil de porco com molho de cerveja

Peixe

Lascas de bacalhau com puré de grão

Carne

Rosbife com salada e batata frita

Peixe

Robalo braseado com crosta de ervas

Carne

Caril de frango

Peixe

Arroz de polvo

Carne

Favas à portuguesa

