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MENSAGEM
DO PRESIDENTE

Condecorações
e

Menções Honrosas

Medalha de Honra da Cidade 
de Lisboa – Câmara Municipal 

de Lisboa, 1987
•

Declaração de Utilidade Pública 
– Presidência do Conselho 

de Ministros, 1996
•

Membro Honorário 
da Ordem Militar de Sant’iago 

da Espada – 1996
•

Classificação de Palacete 
de Loures como Monumento 

de Interesse Público indissociável 
do Clube – Ministério da 

Cultura, 2018
•

Instituição de Interesse Histórico 
e Cultural – Câmara Municipal 

de Lisboa, 2018
•

Membro Honorário da Ordem 
do Infante D. Henrique  – 2021

 •

M A R Ç O  2 0 2 2

O Grémio Literário fez 175 anos  

a 18 de Abril de 2021, e duran-

te a sua existência os objecti-

vos da sua fundação estiveram 

sempre presentes e  

cumpridos pelos seus  

Sócios e pelos órgãos  

dirigentes do Grémio 

Literário.

Manter a qualidade de 

excelência usufruindo de 

todas as ofertas que o Gré-

mio Literário disponibiliza, 

tem sido nestes últimos 

anos reforçada, indo ao 

encontro das exigências 

dos novos tempos.

O lugar e o papel que o 

Grémio Literário ocupa na 

sociedade portuguesa foi re-

conhecido pelo Senhor Presi-

dente da República, Prof. Dou-

tor Marcelo Rebelo de Sousa 

atribuindo-lhe a distinção de 

Membro Honorário da Ordem 

do Infante D. Henrique em ce-

rimónia realizada no Palácio de 

Belém.

Esta honra duas vezes atribuí-

da, a primeira vez  

aos 150 anos da 

sua fundação, pelo 

Senhor Presiden-

te da República  

Dr. Mário Soares; e ago-

ra pela celebração dos 

175 anos, marca e honra 

os seus sócios, sócios 

que dão vida ao Gré-

mio Literário.

Os prémios e as conde-

corações são razões má-

ximas que não estagnam as von-

tades, mas antes as incentivam 

a serem cada vez mais eficazes.

O Grémio Literário ocupa o 

lugar cimeiro como Instituição 

de Utilidade Pública na cultura 

portuguesa procurando sem-

pre honrar os seus fundadores.

António Pinto MArques
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17 de Março, 5ª Feira, 
pelas 18h30 

LAnçAMento do Livro 
PODIA TER SIDO PIOR 

– ESCRITOS 1953-2020
José Cutileiro

O Grémio Literário e a Editora 

Leya/D. Quixote promovem, na Bi-

blioteca, o lançamento do livro “Po-

dia ter sido Pior – Escritos 1953-

2020” da autoria de José Cutileiro e 

com prefácio do Prof. Doutor Mar-

celo Rebelo de Sousa.  •

18 de Março, 6ª Feira, 
pelas 18h00 

LAnçAMento do Livro 
JANELA PARA O ÍNDICO

AnA MAfAldA leite

O Grémio Literário, em colaboração 

com a Rosa de Porcelana Editores, 

promove, no próximo dia 18 de Mar-

ço, o lançamento do livro “Janela para 

o Índico”, da professora, crítica literá-

ria e poeta luso-moçambicana Ana 

Mafalda Leite, por ocasião das come-

morações do dia da Poesia.  •

08 de Março, 3ª Feira, às 20h00

CiCLo de CoLóquios 
ESCRITORES DIPLOMATAS PORTUGUESES, 

VIAGENS E OBRAS

4ª SESSÃO

•
ConferênCiA Ao JAntAr

“MAnueL teixeirA GoMes”

eMbAixAdor luis filipe CAstro Mendes

e professor nuno JúdiCe

Integrado no ciclo de colóquios sobre “Escritores Diplomatas Portugue-

ses, Viagens e Obras”, o Grémio Literário promove no próximo dia 8 de 

Março uma conferência ao jantar sobre a figura de Manuel Teixeira Go-

mes, diplomata da Primeira República e eminente escritor, que foi também 

Presidente da República Portuguesa entre 1923 e 1925, exilando-se depois 

dessa data e terminando os seus dias na Argélia. A sua acção diplomática, 

no contexto da afirmação internacional da República e da participação de 

Portugal na Primeira Grande Guerra, será abordada pelo Consócio Embai-

xador Luís Filipe Castro Mendes. A importante obra literária de Manuel 

Teixeira Gomes será tratada pelo Professor Nuno Júdice, da Universidade 

Nova de Lisboa, director da revista COLÓQUIO LETRAS, da Fundação 

Calouste Gulbenkian.  •

Na realização das iniciativas programadas serão assegurados todos os cui-
dados sanitários, conforme regras estabelecidas pela DGS. Aguardamos a 
compreensão dos Sócios e esperamos a vossa visita.

P R Ó X I M A S  I N I C I A T I V A S
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22 de Março, 3ª Feira, pelas 18h30

LAnçAMento do Livro 
CONTOS DA INSÓNIA

de luis Alvellos

O Grémio Literário e a Editora Sinais de Fogo/Chancela Meridiano promo-

vem, na Biblioteca, o lançamento do livro “Contos da Insónia “ da autoria do 

nosso Consócio Eng. Luis Alvellos. 

A obra será apresentada pelo Consócio Embaixador Luis Filipe Castro Mendes. 

Engenheiro Civil pelo Instituto Superior Técnico e com actividade empresa-

rial ao longo de várias décadas, o autor lançou-se agora na escrita ficcional 

com dezasseis histórias ilustradas por ele próprio.

No final será servido um Porto de Honra.   •

23 de Março, 4ª Feira, às 19h15

ConferênCiA 
INVASÃO DE GOA

24 de Março, 5ª Feira, 
pelas 18h30

LAnçAMento do Livro 
“O COLECIONADOR 

DE FRONTEIRAS”
eMbAixAdor pedro MottA 

pinto Coelho

 

O Grémio literário e a Editora Del 

Rey promovem, na Biblioteca, o 

lançamento do livro “O Coleciona-

dor de Fronteiras”, da autoria do 

Consócio Embaixador Pedro Motta 

Pinto Coelho. A obra será apresen-

tada pela escritora e pianista Gilda 

Oswaldo Cruzo.

Pedro Motta Pinto Coelho, de na-

cionalidade brasileira, é diplomata 

de carreira. Serviu por duas vezes 

em Portugal, onde agora reside: a 

primeira, como Cônsul-Geral do 

O Grémio Literário promove, no dia 

23 de Março, uma conferência so-

bre o tema “Invasão de Goa”, sendo 

conferencista o Dr. Mário Matos e 

Lemos.

A queda do Estado Português da 

India, há sessenta anos, marcou a ge-

ração que viveu esse acontecimento 

e não deixou indiferentes as que se 

seguiram, podendo dizer-se que tam-

bém esteve presente no movimento 

que derrubou o Estado Novo. 

Nesta conferência vai recordar-se a 

situação que se viveu em Goa des-

de o Acto Colonial, pretexto para 

o nascimento de uma oposição in-

terna, nem toda, aliás, desfavorável à 

continuação da presença portugue-

sa. A situação militar do território, 

o esforço diplomático para resolver 

o diferendo, as cartas de comando 

assinadas pelos dois últimos gover-

nadores e por fim a invasão, serão 

alguns dos pontos abordados pelo 

conferencista.

O Dr. Mário Matos e Lemos, é 

licenciado em História pela Fa-

culdade de Letras da Univer-

sidade de Lisboa e Investiga-

dor-Colaborador do Centro de 

Estudos Inter-Disciplinares do Sécu-

lo XX, da Universidade de Coimbra.  

Durante 15 anos foi jornalista em 

vários órgãos de comunicação so-

cial, passando depois a integrar o 

quadro dos Conselheiros de Im-

prensa do Ministério dos Negó-

cios Estrangeiros, no âmbito do 

qual desempenhou funções em 

Roma, Moscovo e Madrid. Nos 

últimos 20 anos, o conferencista 

dedicou-se, inteiramente, à inves-

tigação histórica, tendo publicado, 

entretanto, várias dezenas de arti-

gos e de livros. 

A sessão será seguida de jantar.  •  
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Brasil em Lisboa (1999-2001); e pos-

teriormente, como Representante 

Permanente do Brasil junto à CPLP 

(2010-2014). Foi, igualmente, Em-

baixador em Israel e,  em Genebra, 

junto à Conferência do Desarma-

mento das Nações Unidas. O con-

ferencista é formado em Direito e 

Música, com mestrados em Teoria 

Política (Gergetown University) e 

Diplomacia, e tem diversas obras 

publicadas, sobre temas do meio 

ambiente, Mercosul, desarmamen-

to e fronteiras.  

No final será servido um Porto de 

Honra.  •  

06 de Abril, 4ª Feira, 
às 19h30 

ConferênCiA Ao JAntAr 
“EUA VS. CHINA:

A NOVA GUERRA FRIA?” 
dr. GerMAno AlMeidA

O Grémio Literário promove, na 

Biblioteca, uma conferência ao jan-

tar subordinada ao tema «EUA vs. 

China: a nova guerra fria?», sendo 

conferencista o Dr. Germano Al-

meida, por diligência e com a mo-

deração da Consócia Profª. Doutora 

Patrícia Akester.

A rivalidade EUA/China já é o 

tema mais relevante do nosso 

tempo e deverá continuar a sê-lo 

nos próximos anos. Se há ponto 

em que houve mais continuidade 

que ruptura entre as Presidências 

Trump e Biden é, certamente, a ne-

cessidade de Washington conter a 

ascensão da China. A desconfiança 

dos EUA em relação aos chineses 

está em máximos históricos. Dois 

em cada três norte-americanos ti-

nham, em 2021, uma opinião nega-

tiva sobre a China. Há três anos, 

eram menos de metade. Joe Biden 

afirmou na ONU não querer “uma 

nova Guerra Fria”. A comparação, 

cada vez mais usada para descrever 

o ponto actual da rivalidade EUA-

-China, é atraente. Só que não faz 

grande sentido. Ao contrário do 

que ocorria com a bipolaridade do 

mundo americano-soviético, que 

nos mostrava dois mundos opos-

tos e sem pontos de contacto em 

quase tudo, americanos e chineses 

têm um nível de interacção e inter-

dependência altíssimo.

Germano Almeida, licenciado em 

Ciências da Comunicação pela 

Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa, é Analista de Dados 

no Gabinete do CEO da FPF, é 

comentador da SIC sobre política 

internacional, em especial a norte-

americana, tema que estuda e 

analisa há mais de duas décadas e 

é autor de 5 livros sobre política 

norte-americana.  •  

07 de Abril, 5ª Feira, 
pelas 18h00 

LAnçAMento do Livro 
FADO SINTÉCTICO

pAulo lArCher

O Grémio Literário promove o lança-

mento de Fado Sintéctico, colectânea 

poética da autoria de Paulo Larcher. 

José Paulo Larcher nasceu em Lisboa 

e é licenciado em Direito e Filoso-

fia, pós-graduado em Administração 

Hospitalar e MBA (master in busi-

ness administration). Na juventude 

exerceu jornalismo, mas a sua acti-

vidade profissional principal desen-

volveu-se na área da gestão e, sobre-

tudo, na administração de hospitais. 

Publicou um romance em 2014,  

O Tintureiro Francês. O presente 

livro, Fado Sintéctico, é o primeiro 

que publica no campo da poesia e 

conta com quatro partes constituti-

vas – Escrever, Pensar, Amar, Existir 

– cada uma delas simulando um per-

curso nos meandros da consciência. 

Para lá da contenção de sentimentos, 

da recusa da ironia e à margem de 

uma exploração metafórica de inti-

midades e sensações, este trabalho 

situa-se na esteira de uma linhagem 

de poesia reflexiva, de longa tradição 

literária, em que a linguagem se toma 

a si mesma enquanto tema.   •  

soLiCitAMos e AGrAdeCeMos que v. exA. ProCedA

à MArCAção dos JAntAres AtrAvés do teLefone

21 3475666 ou do e-MAiL: info@GreMioLiterArio.Pt

•
O preço dos jantares, dos eventos culturais, é de 35,00€ por pessoa 
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CONSIGNAÇÃO DE UMA QUOTA DE IRS 

A FAVOR DO GRÉMIO LITERÁRIO

O nº 1 do artº 152 do Código do 

IRS, aditado pela Lei nº7-A/2016, 

de 30 de Março, prevê que uma 

quota equivalente a 0,5% do im-

posto sobre o rendimento das 

pessoas singulares, liquidado com 

base nas declarações anuais, pode 

ser destinado a uma pessoa colec-

tiva de utilidade pública, que de-

senvolva actividades de natureza e 

interesse cultural, por indicação na 

declaração de rendimentos.

Reunindo o Grémio Literário os re-

quisitos legais atrás enunciados foi 

formulado, oportunamente, um pe-

dido de habilitação a esse benefício, 

pedido esse que foi aprovado por 

parte das instâncias competentes.

A melhoria das condições para o 

exercício da actividade cultural, 

objectivo prosseguido pelo Gré-

mio Literário, e a conservação e 

manutenção das suas instalações, 

exigem a realização de gastos ex-

traordinários, para os quais são ne-

cessários recursos adicionais.

Nestes termos solicitamos aos 

prezados Consócios a atribuição 

a favor do Grémio Literário da 

referida quota de IRS, aquando da 

declaração anual de rendimentos 

para efeitos de IRS, sem que isso 

represente qualquer custo para o 

contribuinte. Bastará para o efeito, 

na referida declaração, selecionar 

no campo “Entidade Beneficiária” a 

opção “Instituições particulares de 

solidariedade social ou pessoas co-

lectivas de utilidade pública” e no 

campo “NIF Entidade Beneficiária”, 

colocar o NIF do Grémio Literá-

rio: 500 130 779.

Se a sua situação tributária necessitar apenas de confirmação 

na modalidade chamada “IRS Automático” a consignação 

é efectuada na zona “Pré-liquidação”, conforme se indica: 

Nos casos em que a situação tributária exigir o preenchi-

mento da declaração modelo 3 de IRS a consignação é efec-

tuada no campo 11 da folha de rosto, conforme se indica:

DRESS CODE

De forma a respeitar o dress code

instituído no Clube, recomendamos 

aos Sócios e Seus convidados, a utilização 

de casaco e gravata, aos almoços e jantares. 

Recordamos que se encontram gravatas 

disponíveis, na portaria, para empréstimo.

TEMPO DE CHÁ

O chá é servido, diariamente, entre as 17h00 

e as 19h00, em regime de self-service,

ao preço de 15,00€ por pessoa.

Para facilitar o serviço, solicitamos 

que V.Exa. proceda à prévia marcação, 

sempre que possível.
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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,  com 9 cm 
de diâmetro

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

Medalha do Grémio 
Literário

NOVO TAMANHO
Medalha em bronze, com 4 cm 

de diâmetro 

P.U. 20,00€

ADMISSÕES

Foram recentemente admitidos os seguintes Sócios:

reverend finbArr A. neylon    
•

dr. riCArdo André bAptistA sAntos

•

sr. John Welsh

•

dr. JeAn yves AuGuste Gourin 
•

enG luís MAriA portelA bernArdo rolo

• 
drA. MAriA JoAnA CArvAlho de sousA 

e de fériA ColAço  
•
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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

•
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EMENTA
DE MARÇO
2022
•
Restaurante do 
GRÉMIO LITERÁRIO

ALMOÇO

Sopa do dia

Especialidades do dia 
de Peixe ou de Carne

Doce ou fruta

Um copo de vinho

Café ou chá

27,50€ p.p.

JANTAR

Serviço

 “Á LA CARTE”

•
das 20:00h às 22:00h

Ementa

EMENTA DO DIA / ALMOÇOS 

3ª Feira 1/mar Encerrado

4ª Feira 2/mar
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 3/mar
Peixe Filetes de robalo com puré de pastinaca e legumes grelhados

Carne Parmentier de caça com salada de endívias e laranja

6ª Feira 4/mar
Peixe Bacalhau confitado com puré de grão e legumes grelhados

Carne Perna de borrego assada com grelos e batatas

2ª Feira 7/mar
Peixe Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne Arroz de sustância de alheira e espargos verdes

3ª Feira 8/mar
Peixe Caril rico de peixe com arroz de lima

Carne Ossobuco à milanesa

4ª Feira 9/mar
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 10/mar
Peixe Salmão braseado com puré de maçã reineta e courgette grelhada

Carne Perdiz estufada com presunto ibérico, legumes glaceados e escalope de foie-gras

6ª Feira 11/mar
Peixe Bacalhau confitado com legumes mediterrânicos

Carne Strogonoff de peru com arroz de tomilho
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2ª Feira 14/mar
Peixe Bacalhau dourado à moda de Elvas com salada de tomate

Carne Arroz de sustância de alheira e espargos verdes 

3ª Feira 15/mar
Peixe Moqueca de peixe com arroz de lima e leite de coco

Carne Barriga de porco assada com estufado de castanhas

4ª Feira 16/mar
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 17/mar
Peixe Salmão braseado com puré de maçã reineta e courgette grelhada

Carne Perdiz estufada com couve lombarda e presunto ibérico

6ª Feira 18/mar
Peixe Bacalhau à Zé do Pipo

Carne Escalopes de novilho com molho de cogumelos e batata sauté

2ª Feira 21/mar
Peixe Pataniscas de Bacalhau com arroz de tomate e manjericão

Carne Magret de pato com puré de maçã assada e ervilha torta

3ª Feira 22/mar
Peixe Peixe espada com ameijoa e arroz de coentros

Carne Plumas de porco com migas de couve lombarda e espargos grelhados

4ª Feira 23/mar
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 24/mar
Peixe Filetes de robalo com puré de pastinaca e moussaka de legumes

Carne Face do porco com grelos, batata a murro e redução do molho

6ª Feira 25/mar
Peixe Bacalhau confitado com puré de grão e legumes da época assados

Carne Pernil de porco assado com tian de grelos e molho de redução de vinho da Madeira

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

Carne Roast Beef à Inglesa com salada de laranja

3ª Feira 29/mar
Peixe Polvo assado em azeite de alho, batata doce e puré de couve-flor

Carne Strogonoff de peru com arroz de tomilho

4ª Feira 30/mar
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 31/mar
Peixe Filetes dourados de peixe com arroz de ameijoa e molho tártaro

Carne Cabrito estufado à Angolana
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EMENTA DO DIA / ALMOÇOS / ABRIL 2022

6ª Feira 1/abr
Peixe Bacalhau assado à lagareiro

Carne Pato confitado com puré de cenoura assada e couve de Bruxelas

2ª Feira 4/abr
Peixe Bacalhau com broa gratinado na canoa de barro

Carne Parmantier de caça com salada de laranja

3ª Feira 5/abr
Peixe Salmão braseado com gratinado de batata e esparregado

Carne Perdiz estufada à Grémio Literário

4ª Feira 6/abr
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 7/abr
Peixe Vol-au-vent de camarão com funcho grelhado e salada com frutos secos

Carne Perna de borrego assada com grelos em azeite e alho

6ª Feira 8/abr
Peixe Bacalhau assado com feijão verde e maionese

Carne Vitela assada à moda de Lafões

2ª Feira 11/abr
Peixe Bacalhau gratinado com camarão e cebolada

Carne Coxa de frango recheada com farinheira, gratinado de batata e esparregado

3ª Feira 12/abr
Peixe Caldeirada de pescada à marinheiro

Carne Alheira de caça à Portuguesa

4ª Feira 13/abr
Peixe Peixe do dia com legumes da época

Carne O Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 14/abr
Peixe Arroz rico de peixe e crustáceos

Carne Pernil assado com estufado de castanhas e tomate assado

6ª Feira 15/abr Encerrado


