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PRÓXIMAS INICIATIVAS

21 de Março, 2ª feira, pelas 18:00h
Evocação de Dona Maria I no Bicentenário da sua morte (1816-2016)
Por iniciativa do consócio Prof. Dr. Ibsen José Casas Noronha vai ter lugar, na Biblioteca, uma cerimónia de
evocação de Dona Maria I, Rainha do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, na passagem do
bicentenário da sua morte, no Rio de Janeiro.

Maria I, Queen of
Portugal. Thomas
Hickey or
Giuseppe Troni
(attributed).

Usarão da palavra S.A.R. Dom Gabriel de Orleans e Bragança, o Excelentíssimo e Reverendíssimo Cónego
António José da Franca Mello Horta Machado Marim (Reitor da Basílica da Estrela), o Professor Doutor Artur
Anselmo (Presidente da Academia de Ciências), o Professor 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), o Dr. Ronald Bicca (Procurador-Geral do Estado de Goiás em
2012/2013) e o Dr. Ibsen Noronha (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra).
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30€ por pessoa.

22 de Março, 3ª 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 da escritora Teresa Rita Lopes, sócia efectiva da Academia das
Ciências de Lisboa, ficando a apresentação a cargo de Manuel Alegre, José Jorge Letria e Clara Rizo.
Teresa Rita Lopes é Professora Catedrática Jubilada de Literaturas Comparadas na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Licenciada em Filologia Românica, doutorou-se
em Paris com uma tese sobre Fernando Pessoa, tendo consagrado a sua carreira de investigação ao estudo
da obra deste escritor.
Para além de investigadora, sobretudo da obra pessoana, de que iniciou recentemente uma colecção de 7 volumes, é autora
de poesia, tendo publicado igualmente obras de conto e teatro. A sua carreira literária tem merecido a atribuição de diversos
prémios, nomeadamente o "Prémio de Consagração" da Sociedade Portuguesa de Autores, em 2011.
A sessão será seguida de jantar, ao preço de 30€ por pessoa.

29 de Março, 3ª feira, pelas 20:00h
Jantar/debate – Ciclo “Que Portugal queremos ser, que Portugal vamos ter?”
Pela segunda vez desde o início dos ciclos de jantares debate, um jornalista é o orador-convidado do Clube
Português de Imprensa, em parceria com o CNC-Centro Nacional de Cultura e o Grémio Literário.
Trata-se de Ricardo Costa, novo director geral de Informação do Grupo Impresa e, até há pouco, director do
semanário Expresso, que fará no próximo dia 29 uma intervenção centrada no tema “Que Portugal queremos
ser, que Portugal vamos ter?”.
O primeiro jornalista que participou nestes ciclos foi, precisamente, Francisco Pinto Balsemão, também
fundador do Expresso e do Clube Português de Imprensa.
Num momento em que está cada vez mais na ordem do dia o debate sobre a sociedade de informação, quer na vertente dos
conteúdos, quer nas suas interacções sociais e políticas, Ricardo Costa é um protagonista com poderes reforçados e mérito
reconhecido, num dos mais importantes grupos jornalísticos portugueses, que se distribui por múltiplas plataformas,
impressas e digitais, utilizando as mais modernas ferramentas tecnológicas.
Ricardo Costa é filho do escritor e poeta Orlando da Costa, e meio-irmão do actual primeiro-ministro, António Costa, filho
da jornalista Maria Antónia Palla.
Frequentou a Licenciatura em Ciências da Comunicação, sem a concluir, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, e aos 21 anos ingressou no Expresso, assumindo a direcção do semanário a partir de 2010.
Anteriormente, foi diretor da SIC Notícias.
A 27 de Maio de 2014, apresentou a demissão do cargo de diretor do Expresso, após o irmão António Costa ter anunciado a
sua disponibilidade em ser Secretário-Geral do Partido Socialista. A administração da Impresa não aceitou.
Para sinalizar a sua independência, Ricardo Costa publicou, na altura, nas colunas do Expresso, a “Carta a um irmão
político”, na primeira pessoa, escrevendo a certo passo: “Tu nunca foste jornalista e eu nunca fui político. Andámos e
andamos em barricadas diferentes. E é assim que tem que ser. Temos a vantagem de saber que nunca teremos de fazer um
frente a frente, mas temos a desvantagem de saber que o Expresso te vai cair em cima de quando em vez e que tu vais tentar
cair em cima do Expresso”.
Uma carta que ficou célebre e que definiu o seu sentido de rigor e empenho na separação de águas.
Ao ser nomeado agora director geral de Informação do Grupo Balsemão, como é conhecido, Ricardo Costa fez o pleno dos
elogios, recolhendo uma cobertura explícita por parte da administração da Empresa para o exercício das suas novas funções.
Francisco Balsemão fundamentou a escolha “pela forma exemplar como gere e motiva equipas, pela sua intransigência na
defesa dos valores que regem a atividade noticiosa da Impresa – independência editorial, autonomia e transparência – e pela
sua visão estratégica, nomeadamente no que respeita à abordagem ao jornalismo digital”.
Com Ricardo Costa, jornalista de corpo inteiro, vamos ficar em boa companhia neste ciclo de jantares-debate, marcado para a
Sala da Biblioteca do Grémio Literário, e prometendo uma ampla reflexão sobre a realidade mediática que hoje se vive em
Portugal.
O preço do jantar é de 30€ por pessoa.

Admissões
No decurso do mês de Fevereiro foram admitidos os seguintes sócios:
Dr. João Manuel Monteiro Silva Castro
Dr Luis Pedro Moço da Costa Santos
D. Nair Guimarães Diniz
Arq. Maria Isabel Boullosa Suàrez Contreras Brito Correia
Dr. Paulo José Olaio Cordeiro de Sousa
Dr. Victor Manuel da Nova Monteiro Esteves de Moraes
Prof. Doutor Jorge Pedro Rio Cardoso

1º Grande Prémio de Karting do Grémio Literário
19 de Março

Cartão Jovem Grémio Literário

No Boletim do passado mês de Fevereiro foi anunciada a realização de uma jornada de confraternização, destinada aos
detentores do Cartão Jovem Grémio Literário e seus familiares, que irá decorrer no Kartódromo Internacional de
Palmela, sábado dia 19 de Março, na qual poderão igualmente participar os restantes sócios.
O ponto de encontro de todos os participantes será no Kartódromo Internacional de Palmela, na Herdade de Algeruz
(GPS: N 38.57957 – W 8.82954), pelas 11 horas de dia 19 de Março.
Cada equipa, que deverá ter um nome para o registo de tempos, será constituída por duas pessoas. A prova terá 15
minutos de treinos e 30 minutos de corrida e, no decorrer da mesma, os dois pilotos terão de conduzir.
Nota: Os menores de 18 anos só poderão participar na prova se estiverem munidos de um Termo de Responsabilidade
assinado pelo Pai, pela Mãe ou pelo Tutor Legal, acompanhado de fotocópia do BI dos titulares atrás mencionados.
1 - Prova com 15 minutos de treino e 30 minutos de corrida:
50,40 € por Equipa/Kart
Inclui: Exclusividade da pista, Capacete, Prémios, Livros com os tempos de prova, Espumante para o Pódio e
Seguros.
Para os mais jovens será utilizado um circuito anexo ao principal e de menores dimensões, a um preço mais reduzido.
2 – Almoço Buffet completo – 22 €
Buffet de Saladas diversas – Sopa – Bacalhau com natas – Churrasco de carnes diversas – Fruta e Doces.
Bebidas (água, sumos, vinho e cerveja) e café.
Preços com Iva incluído
As inscrições para a prova são limitadas a 30 participantes.
As inscrições encerram no dia 15 de Março, devendo ser contactados
os serviços administrativos do Grémio Literário.

Relógios
O Sr. José Knoblich disponibilizou-se, gentilmente,
para efectuar a reparação dos relógios do Grémio
Literário e zelar pela sua manutenção, trabalho este
que tem estado a desenvolver com bastante empenho
e eficiência.
Aqui ficam, portanto, expressos os nossos agradecimentos.

Ofertas ao Grémio Literário
O Grémio Literário vem agradecer, de uma forma pública, a valiosa
oferta do Consócio Prof. Doutor Levi Guerra.
Trata-se de um quadro, de sua autoria, que
retrata a interpretação de uma cena de “O
Melro” de Guerra Junqueiro.
Cumpre-nos também agradecer à Consócia Prof. Doutora Maria
Beatriz Rocha-Trindade a doação de um conjunto de obras literárias,
de sua autoria, maioritariamente sobre a temática das migrações, da
qual é especialista, que enriquecem assim a Biblioteca do Grémio
Literário.

Prémio IPDAL – Vista Alegre
O Grémio Literário tem a honra de informar
que foi recentemente distinguido com o
prémio IPDAL – Vista Alegre, atribuído pelo
Instituto para a Promoção e Desenvolvimento
da América Latina (IPDAL), cujo Presidente é
o consócio Dr. Paulo Neves.
A nota enviada por aquela Instituição atestava
que:
“Pela intensa e profícua colaboração com o
IPDAL, consideramos o Grémio Literário
praticamente uma segunda casa e uma
instituição mais do que merecedora da
principal homenagem que, em Portugal,
distingue as entidades e personalidades que se
destacam no fortalecimento das relações entre
o nosso país e a América Latina.”
O
Conselho
Director
deixa,
aqui,
publicamente, registado o seu agradecimento.

Viagem Cultural
“A mais antiga fronteira – Castelos da Beira Alta”
Na continuação de iniciativas anteriores que contaram com a adesão de vários consócios, está a ser organizada pelo Consócio
Dr. Rui Nobre uma viagem cultural sob o tema “A mais antiga fronteira – Castelos da Beira Alta”, a realizar de 8 a 10 de
Julho de 2016. A viagem terá o acompanhamento permanente do historiador João Paulo Oliveira e Costa.
As inscrições estão, desde já, abertas junto dos serviços da Agência de Viagens Tryvel Lda.
Os detalhes da viagem encontram-se no folheto que junto enviamos.
Para mais informações queiram contactar:
Rui Nobre
Cultural Group Consultant
Tryvel
M: +351 911 702 369/ 211 972 850 * rui.nobre@tryvel.pt

Lampreia

Tempo de chá

Nesta época, o Grémio Literário serve lampreia com
prévia marcação, a qual deverá ser feita com, pelo
menos, três dias de antecedência.

Restauração
Como vem sendo habitual, o Grémio Literário propõe nesta época de
caça, alguns menus à base de espécies cinegéticas
mais tradicionais: perdiz, coelho e lebre.
Os sócios interessados deverão efectuar a marcação
com, pelo menos, dois dias de antecedência.

Aproveite as excelentes
condições da varanda e
venha tomar chá ao
Grémio Literário.
O chá é servido, diariamente, entre as 17h00 e
as 19h00, 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.

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

EMENTAS DE
MARÇO 2016
Sopa caseira
“Almoço
do
Grémio”

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

22,50€ p.p

ESPECIALIDADES DO DIA
ALMOÇOS

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

1/Março

2/Março

3/Março

4/Março

7/Março

8/Março

9/Março

10/Março

11/Março

Peixe

Caril de camarão, com arroz de côco

Carne

Carne de porco à portuguesa

Peixe

Peixe do dia braseado, com legumes

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Arroz de tamboril

Carne

Iscas à portuguesa, com batata cozida

Peixe

Bacalhau com vinho tinto e legumes assados

Carne

Arroz de pato

Peixe

Bacalhau à Gomes de Sà

Carne

Frango com farinheira, com legumes

Peixe

Raia alhada, com batata cozida

Carne

Alheira de caça, com batata frita, grelos e ovo

Peixe

Peixe-espada à francesa, com arroz de berbigão

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Arroz rico de peixe

Carne

Barriga de porco, com estufado de legumes

Peixe

Caldeirada de bacalhau

Carne

Coxa de pato, com batatas fritas e legumes

2ª Feira

3ª Feira

14/Março

15/Março

Peixe

Bacalhau à Brás

Carne

Cachaço de porco, com migas

Peixe

Pescada à marinheiro, com batata cozida

Carne
4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

16/Março

17/Março

18/Março

21/Março

22/Março

23/Março

24/Março

25/Março

Costeleta de novilho, com puré de pastinaca

Peixe

Cação de coentrada

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Pregado em molho de frutos secos

Carne

Perna de borrego assada, com grelos e batatas assadas

Peixe

Bacalhau com broa

Carne

Pastel de molho

Peixe

Bacalhau gratinado

Carne

Frango à Beira, com batata frita

Peixe

Filetes de polvo, com arroz do mesmo

Carne

Cabrito à Angolana

Peixe

Linguado ao vapor, com arroz de especiarias

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Lulas au Beurre Blanc, com puré de ervilhas

Carne

Rojões em vinha-d’alhos, com batata frita

Peixe
Encerrado
Carne

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

28/Março

29/Março

30/Março

31/Março

Peixe

Tiborna de bacalhau

Carne

Empadão de caça

Peixe

Robalo com molho camarão

Carne

Rabo de boi, com batata frita

Peixe

Caldo rico de peixe

Carne

Cozido à Portuguesa

Peixe

Pescada à Francesa, com arroz de legumes

Carne

Coelho à caçador, com batata cozida

