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REABERTURA 
do Grémio Literário 

Depois de um encerramento forçado de três meses e 
meio, durante o qual se procurou manter o possível 
contacto com os estimados Consócios através do 
Boletim, o Grémio Literário, de acordo com o Pla-
no de Desconfinamento do Governo, vai reabrir no 
próximo dia 3 de Maio as actividades culturais e a 
restauração, bem como o atendimento presencial dos 
serviços administrativos.

Para além do Restaurante que abre com o horário 
normal, passaremos a servir almoços no Jardim:

•

Esperamos pela vossa visita! Todos os cuidados sa-
nitários são assegurados de acordo com as regras 
estabelecidas.

No mês de 
MAIO 

às 3ªs e 5ªs feiras:

Sopa do dia

Prato de Peixe do dia 
ou 

Churrasco de carnes 
no carvão

Sobremesa

Vinho

Café

No mês de 
JUNHO 

às 3ªs, 4ªs e 5ªs feiras:

Caldo verde

Sardinhas assadas 

Churrasco de carnes 
no carvão

Sobremesa

Vinho/sangria

Café

M A I O  2 0 2 1

175º ANIVERSÁRIO
do Grémio Literário

Comemora-se o 175º aniversário do Grémio Literá-
rio, fundado por Carta Régia da Rainha D. Maria II 
de 18 de Abril de 1846. Esta data não pode, este ano, 
ser celebrada nos modos habituais, pelas razões  
conhecidas.

Não querendo, no entanto, que esta data pas-
se sem ser condignamente assinalada, o Conselho 
Director organizou uma cerimónia gravada, que in-
clui uma mensagem de Sua Excelência o Presiden-
te da República Portuguesa, Prof. Doutor Marcelo 
Rebelo de Sousa, à qual os estimados Consócios 
podem assistir através do link: https://photos.
app.goo.gl/LwSRhUv43pJEimx76

•

04 de Maio, 3ª feira, 18h00

O Grémio Literário, em colaboração com a Rosa de 

Porcelana Editores,  promove, na Biblioteca, o lança-

mento do livro “Quase memórias de um lugar e de 

outras andanças”, de António de Castro Guerra.

•

PRÓXIMAS INICIATIVAS

(continua na página seguinte)
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07 de Maio, 6ª feira, 18h00

Colóquio

«A BELEZA DA LITURGIA»

Por iniciativa do consócio Dr. Ibsen Noronha vai ter lugar, na Biblioteca, um 

Colóquio submetido ao tema da Liturgia Católica. Farão uso da palavra o 

Revmo. Pe. Nuno Castelo-Branco Bastos; o Dr. Frederico Araújo; Dr. Pedro 

Martínez; Dr. Pedro Rollin Rodrigues; Engº João Silveira; Dr. Pedro Hasse 

Ferreira; Pedro Olazábal Fróes e Dr. Ibsen Noronha.   •

Por iniciativa da Consócia Profª. Dou-

tora Patrícia Akester, o Grémio Literá-

rio promove, na Biblioteca, uma confe-

rência ao jantar subordinado ao tema  

«A Segurança e a Defesa na União 

Europeia: necessidades e vias no am-

biente geoestratégico de hoje», sen-

do conferencista o Dr. António de 

Figueiredo Lopes, com moderação 

daquela Consócia.

Com a crescente pressão no 

ambiente geoestratégico da União 

Europeia, incluindo as ondas de 

choque do COVID 19, os Estados-

-Membros têm de decidir qual a via 

e quais os meios necessários para 

melhor proteger os cidadãos den-

tro e fora das suas fronteiras e para 

conferir à União um papel mais for-

te numa ordem internacional mar-

cada por uma crescente competição 

entre as grandes potências e um 

declínio do multilateralismo. Desde 

o fim da Segunda Guerra Mundial, 

12 de Maio, 4ª feira,  
pelas 20h00

ConferênCia ao Jantar 
«A SEGURANÇA E A DEFESA 

NA UNIÃO EUROPEIA: 

NECESSIDADES E VIAS 

NO COMPLEXO AMBIENTE 

GEOESTRATÉGICO DE HOJE»

Dr. António De FigueireDo Lopes 

Por iniciativa da Consó-

cia Profª. Doutora Patrí-

cia Akester, o Grémio 

Literário promove, na 

Biblioteca, uma confe-

rência ao jantar subor-

dinado ao tema «A Ad-

ministração Biden e a 

Ordem Internacional», 

sendo conferencista o Prof. Doutor 

Tiago Moreira de Sá, com modera-

ção daquela Consócia.

Será abordada a visão de ordem 

internacional da administração Joe 

Biden, destacando-se os factores 

estruturais da actualidade, como a 

transição de poder no sistema in-

ternacional, o declínio relativo dos 

EUA e a ascensão de outras potên-

cias, como a China, a deslocação da 

riqueza e do poder do mundo euro-

-atlântico para a Ásia, o regresso da 

competição entre grandes potências, 

as várias pressões sobre os pilares 

fundamentais da chamada ordem 

liberal, a reconfiguração do multila-

teralismo e dos sistemas de alianças. 

Serão também analisadas 

as continuidades e mu-

danças na política exter-

na americana entre as 

últimas administrações, 

assim como as conse-

quências da situação po-

lítica interna do país ao 

nível externo.

Tiago Moreira de Sá é Doutorado 

em História das Relações Internacio-

nais pelo ISCTE-IUL, Presidente da 

Comissão de Relações Internacionais 

do PSD, Coordenador dos Negócios 

Estrangeiros do Conselho Estratégi-

co Nacional do PSD, Professor Asso-

ciado na Universidade Nova – Facul-

dade de Ciências Sociais e Humanas, 

Investigador Integrado no Instituto 

Português de Relações Internacio-

nais (IPRI-UNL).

Faz regularmente análise de po-

lítica internacional em vários meios 

de comunicação social.

O preço do jantar é de 35,00€ por 

pessoa.   •

06 de Maio, 5ª feira, 20h00
ConferênCia ao Jantar

«A ADMINISTRAÇÃO BIDEN E A ORDEM INTERNACIONAL»

proF. Doutor tiAgo MoreirA De sá
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nunca, como agora, foi tão necessá-

ria uma nova arquitectura política 

para a Europa da Segurança e De-

fesa, de que importantes decisões 

recentemente adoptadas, como a 

Cooperação Estruturada Permanen-

te e o Fundo Europeu de Defesa, 

são já um primeiro passo. 

Licenciado em Direito pela Uni-

versidade de Lisboa, António de 

Figueiredo Lopes é Presidente do 

Centro de Estudos EuroDefense-

-Portugal. Foi deputado à Assem-

bleia da República e ao Parlamento 

Europeu. Iniciou funções gover-

nativas em 1978, no III Governo 

Constitucional, tendo participado 

em oito Governos como Secretário 

de Estado em diversas pastas, como 

Ministro da Defesa Nacional e, mais 

recentemente, no período de 2002 

a 2004, como Ministro da Admi-

nistração Interna. 

O preço do jantar é de 35,00€ por 

pessoa.   •

20 de Maio, 5ª feira, pelas 18h00

lançamento de livro

Por iniciativa do Consócio Prof. 
Doutor António Rebelo de Sousa,  
o Grémio Literário promove, na 
Biblioteca, o lançamento do livro 
intitulado “Condicionantes do De-

senvolvimento Português”, da au-
toria dos Professores António Re-
belo de Sousa e António Quintino.

A apresentação estará a cargo 
do Presidente do Grémio Literário, 

Dr António Pinto Marques e dos 
Professores Mário Caldeira Dias,  
António Costa e Silva, Vitor Gon-
çalves e Guilherme d’ Oliveira 
Martins.    •

27 de Maio, 5ª feira, 
pelas 20h00

ConferênCia ao Jantar

“FRONTEIRAS OU DIREITOS HUMANOS?”

proF. Doutor VAsco MALtA

Por iniciativa da Consó-
cia Profª. Doutora Patrí-
cia Akester, o Grémio 
Literário promove, na 
Biblioteca, uma confe-
rência ao jantar subor-
dinado ao tema «Fron-
teiras ou Direitos Humanos?», 
sendo conferencista o Prof. Dou-
tor Vasco Malta, com moderação 
daquela Consócia.

O homem, ao longo da histó-
ria, tem interpretado de diferentes 
formas o conceito de fronteira. 

Se durante os impérios 
romano e chinês a de-
marcação de fronteiras 
visava a consolidação 
dos territórios e a ex-
clusão dos povos bárba-
ros, com a definição de 

“Estado Soberano” séculos mais 
tarde, o termo “fronteira” adquiriu 
um cariz mais político, enquanto 
garantia da sobrevivência do Esta-
do e enquanto unidade política e 
física.  Nos dias de hoje, em plena 
globalização, o conceito de fron-

teira parece ter ganhado múltiplas 
definições, mas a sua conciliação 
com os direitos humanos daque-
les que a querem atravessar parece 
(continuar) a resultar muitas ve-
zes em duas faces opostas de uma 
mesma moeda.

Vasco Malta, é licenciado em 
Direito e LL.M em Direito Eu-
ropeu em Contexto Global, 
pela Católica Scholl of Law. Em 
Novembro 2020, foi escolhido 
como Chefe de Missão Agência 
das Migrações das Nações Uni-
das (denominada Organização 
Internacional das Migrações) em 
Portugal. É frequentemente ora-
dor convidado em conferências 
nacionais e internacionais.

O preço do jantar é de 35,00€ por 

pessoa.
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Por iniciativa da Consócia Profª. 
Doutora Patrícia Akester, o Gré-
mio Literário promove, na Biblio-
teca, uma conferência ao jantar 
subordinado ao tema «3 Falácias 
sobre Cabo Delgado», sendo con-
ferencista o Prof. Doutor Felipe 
Pathé Duarte, com moderação da-
quela 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 cau-
sas 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 consi-
derar 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 Po-
liciais e Segurança Interna. É ainda 
consultor na VisionWare-Sistemas 
de Informação SA para as áreas de 
geopolítica e análise de risco. É ana-
lista residente de assuntos de políti-
ca internacional na RTP.  Licenciou-
-se em Filosofia pela Universidade 
de Coimbra, fez mestrado e dou-
toramento em Ciência Política e 
Relações Internacionais na Univer-
sidade Católica. Foi visiting fellow na 
Universidade de Oxford e no Centre 
for International and Strategic Studies, 
em Washington DC. Foi também 
bolseiro Fulbright no programa 
US National Security Policymaking. Feli-
pe  Pathé Duarte é ainda professor 
convidado no Instituto Universitá-
rio Militar e na Academia Europeia 
de Polícia (CEPOL).

O preço do jantar é de 35,00€ por 

pessoa.   •

A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,  
para aprovação das contas do exercício de 2020, vai realizar-se no dia 30 de Abril,  

pelas 19:00h, na Biblioteca. No caso de não se verificar a presença  
de metade dos Sócios efectivos, à hora marcada, a Assembleia Geral Ordinária funcionará,  

em 2ª convocação, meia hora depois com qualquer número de sócios presentes,  
conforme dispõe o § 1º do artº 39º dos Estatutos. 

Nesse mesmo dia, pelas 20:00h e no mesmo local,  
realiza-se em 2ª convocatória uma 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.   

As respectivas convocatórias, acompanhadas da brochura do Relatório e Contas de 2020,  
já foram remetidos pelo correio.

•

2 de Junho, 4ª feira, pelas 20h00

ConferênCia ao Jantar

“3 FALÁCIAS SOBRE CABO DELGADO”

proF. Doutor FeLipe pAthé DuArte
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ADMISSÕES

Foram recentemente admitidos os seguintes sócios:

repsoL portuguesA, LDA
•

eng. FiLipe seVerino De sousA LucAs Dos sAntos
•

proF. DoutorA heLenA cArVALhão Buescu 
•

Dr. Luis FiLipe Diniz pinto coeLho
•

FunDAção eng. António De ALMeiDA    
•

cLuBes corresponDentes

Foram recentemente estabelecidos os seguintes 

acordos de reciprocidade:

DurBAn cLuB

93-96 Victoria Embankment • Durban 4001 • KwaZulu-Natal
Telefone: +031 3042651

Email: info@durbanclub.co.za • Site : www.durbanclub.co.za
•

the Winchester house cLuB

10 Lower Richmond Road • Putney, London SW15 1 JN
Email: secretary@winchesterhouseclub.com

Site : www.winchesterhouseclub.com

CONSIGNAÇÃO DE UMA QUOTA DE IRS 

A FAVOR DO GRÉMIO LITERÁRIO

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.
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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

•

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
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2ª Feira 3/mai
Peixe O verdadeiro bacalhau à Brás, segundo a receita original

Carne Perna de vitela assada com feijão verde e puré de batata

3ª Feira 4/mai

Peixe Robalo escalfado com puré de pastinaca e legumes

Carne Salsichas frescas com couve lombarda e arroz Pilaf

Jardim Churrasco de carnes no carvão

4ª Feira 5/mai
Peixe Pescada no vapor com brócolos e batata sauté 

Carne Favas guisadas à portuguesa com salada de alface

5ª Feira 6/mai
Peixe Filetes dourados com arroz de ameijoas e coentros

Carne|Jardim Churrasco de carnes no carvão

6ª Feira 7/mai
Peixe Bacalhau à Viana do Castelo

Carne Perdiz vermelha estufada à Conde de Ega

2ª Feira 10/mai
Peixe Bacalhau com broa assado em canoa de barro

Carne Pato confitado com puré de cenoura e legumes da época

3ª Feira 11/mai

Peixe Salmão da Noruega braseado com puré de maçã reineta e courgette grelhada

Carne Lombelo de porco com molho de ameixa e batata sauté

Jardim Churrasco de carnes no carvão

4ª Feira 12/mai
Peixe Peixe do dia com espargos grelhados e batata fondant

Carne Peito de frango rechado com presunto ibérico e queijo serra

5ª Feira 13/mai
Peixe Pataniscas de polvo com arroz de tomate e coentros

Carne|Jardim Churrasco de carnes no carvão

6ª Feira 14/mai
Peixe Bacalhau assado no forno, sobre uma cama de batatas e legumes

Carne Bochechas de porco com puré de aipo e courgette grelhada

EMENTAS DE 
MAIO 2021
•

EMENTA DO DIA / ALMOÇOS

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 17/mai
Peixe Bacalhau lascado com puré de grão e concassé de tomate

Carne Coelho estufado à caçador

3ª Feira 18/mai

Peixe Caril suave de peixe com arroz basmati

Carne Escalopes de novilho com molho de cogumelos e batata sauté

Jardim Churrasco de carnes no carvão

4ª Feira 19/mai
Peixe Dourada escalfada com legumes da época e batata doce no sauté

Carne Favas guisadas à portuguesa com salada de alface

5ª Feira 20/mai
Peixe Corvina braseada com ratatouille e batata sauté

Carne|Jardim Churrasco de carnes no carvão

6ª Feira 21/mai
Peixe Bacalhau à Zé do Pipo

Carne Risotto de pato com aroma de poejo e parmesão

2ª Feira 24/mai
Peixe Bacalhau gratinado com cebolada e camarão

Carne Morcela de sangue com puré de batata e tian de grelos e funcho

3ª Feira 25/mai

Peixe Salmão da Noruega braseado com puré de maçã reineta e courgette grelhada

Carne Vol-au-vent de alheira de caça com salada fresca e frutos secos

Jardim Churrasco de carnes no carvão

4ª Feira 26/mai
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne Arroz de forno com pato e chouriço

5ª Feira 27/mai
Peixe Pescada com molho de coentros e ameijoa e batata sauté

Carne|Jardim Churrasco de carnes no carvão

6ª Feira 28/mai
Peixe Lombo de bacalhau assado com feijão verde no vapor e maionese

Carne Lombelo de porco com molho de ameixas e estufado de castanhas

2ª Feira 31/mai
Peixe Tiborna de bacalhau assado com concassé de tomate

Carne Carne de porco à alentejana com arroz de grão

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/churrasco de carnes no carvão 

4ª Feira 02/jun

Peixe Filetes dourados com arroz de ameijoas e coentros

Carne Churrasco de carnes no carvão

Jardim Caldo verde, sardinhas/churrasco de carnes no 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 grelos e batatas


