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PRÓXIMAS INICIATIVAS

10 de Outubro, 2ª feira, pelas 19:00h
Apresentação de livro
O Grémio Literário promove, na Biblioteca, a apresentação do livro “Da Incrível Máquina Cerebral do Senhor de Santo
Marçal”, de L. Miranda, com leitura encenada de fragmentos, sendo oradora a escritora Joana Bértholo.
O nome é lançado ao acaso, Senhor de Santo Marçal, viajante sem espaço nem tempo, potência de um infinito incriado.
Quando lhe perguntam de donde vem ou quem é, tem o mesmo traço, quando revelam que o conhecem desde sempre, a
mesma pátria, a mesma família. Só a fivela estoica, o impede de abjurar ou rir, o seu olhar torna-se uma roda de bicicleta
que tudo abarca, o próprio todo.
Ao longo do livro está sugerida uma viagem de Poente para Nascente, sistematicamente, fraturada pela Máquina
Cerebral da personagem principal que, no seu movimento contínuo, contracena com figuras míticas e reais que
enformam uma civilização, mentalmente, declinada.
Tal como é preconizado por um dos princípios da arte zen, “Da Incrível Máquina Cerebral do Senhor de Santo
Marçal” - livro escrito no futuro - está, deliberadamente, incompleto e com contradições, para que o leitor possa
deleitar-se a decifrá-lo.

11 de Outubro, 3ª feira, pelas 19:30h
Palestra “Do Azul e Branco ao Verde Rubro: A Simbólica da Bandeira Nacional”
O Grémio Literário organiza, na Biblioteca, uma palestra subordinada ao tema “Do Azul e Branco ao Verde Rubro: A
Simbólica da Bandeira Nacional”, sendo orador o Professor Doutor Nuno Severiano Teixeira.
Baseada no seu último livro, “Heróis do Mar. História dos Símbolos Nacionais”, Esfera dos Livros, Lisboa, 2015, a
palestra incidirá sobre a história da bandeira portuguesa e o seu simbolismo ao longo dos tempos.
Nuno Severiano Teixeira é Professor Catedrático e Vice-Reitor da Universidade Nova de Lisboa e
Director do Instituto Português de Relações Internacionais, tendo obtido o seu Doutoramento em
História das Relações Internacionais pelo Instituto Universitário Europeu, Florença. É Professor
Agregado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa.
Foi Visiting Professor na Universidade Georgetown (2000), Visiting Scholar na Universidade de Califórnia, Berkeley
(2004) e Senior Visiting Scholar no Instituto Universitário Europeu, Florença (2010).
Foi Director do Instituto de Defesa Nacional (1996/2000). Foi Ministro da Administração Interna (2000/2002) e
Ministro da Defesa (2006/2009).
Tem obra publicada sobre história militar, história das relações internacionais, história da construção europeia e questões
de política externa, segurança e defesa.
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30€ por pessoa.

12 de Outubro, 4ª feira, pelas 13:00h
Apresentação de livro
Por iniciativa do consócio Dr. Ibsen Noronha vai ter lugar, na Biblioteca, a apresentação do livro “Guia
Pessoal dos Restôs e Bistrôs Parisienses” de autoria do Dr. Pedro Gordilho. Advogado militante em
Brasília desde a fundação da capital brasileira, o autor foi Ministro do Tribunal Superior Eleitoral nos anos
80, e integra o júri que escolhe The World´s 50 Best Restaurants.
Sendo exímio pianista vai brindar os presentes com três peças clássicas do cancioneiro brasileiro: Eu sei
que vou te amar (Tom Jobim e Vinícius de Morais); Escorregando (Ernesto Nazareth) e O trenzinho do
caipira (Villa Lobos e Ferreira Gullar).
O almoço será servido na Sala Luiz XV ao preço de 30€ por pessoa, durante o qual o autor falará sobre a gastronomia
em Paris.

12 de Outubro, 4ª feira, pelas 19:00h
Conferência sobre Lisboa Romana
O Grémio Literário organiza, na Biblioteca, uma conferência sobre o tema “Contributo pré-romano e
romano na estruturação urbana, económica, social e cultural de Olisipo”, sendo orador o Dr. Clementino
Amaro, coordenador do projecto Olisipo Forum.
A riqueza proporcionada pela vasta planície aluvial do vale do Tejo, a presença de minérios, a boa
navegabilidade do rio e seus afluentes, dinamiza a chegada de populações semitas que vão influenciar e
interagir com os povoados pré existentes, entre os quais Lisboa, a partir do século VII a.C..
A ocupação republicana deste mesmo território prepara a grande reestruturação urbana que o povoado de Olisipo vai
sofrer a partir de inícios do século I d.C..
Nas últimas décadas, a arqueologia presente diariamente na cidade, está a proporcionar uma constante actualização na
nossa visão sobre o longo e interventivo papel desempenhado por Lisboa na ligação do eixo Mediterrâneo-Atlântico.
O Dr. Clementino Amaro concluiu a licenciatura em História na Faculdade de Letras de Lisboa em 1977. Desenvolveu
trabalhos no âmbito da arqueologia e sua gestão no então IPPC/IPPAR, actual Direcção Geral do Património Cultural,
até 2003, onde coordenou projectos de escavação, de valorização e de musealização de sítios arqueológicos,
nomeadamente em Lisboa, como o Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (Fundação Millennium BCP) e da Casa
dos Bicos.
No âmbito da cooperação, dirigiu trabalhos arqueológicos na República de Cabo Verde, e integrou uma equipa mista
para o levantamento do património comum em Angola. Dirigiu os trabalhos arqueológicos em Macau na fase da criação
do Museu de Macau. Integrou uma equipa mista na Acção Piloto Portugal/Espanha/Marrocos no projecto que incluiu o
estudo das cerâmicas islâmicas da região de Lisboa e da Estremadura espanhola.
Participa actualmente na co-direcção e divulgação dos projectos de investigação da villa romana do Monte da Chaminé,
Ferreira do Alentejo e da olaria romana da Garrocheira, Benavente.
É autor e co-autor de artigos e publicações versando a produção anfórica e o mundo rural romano, cerâmicas islâmicas e
contextos de fortificações e espaços religiosos, do período moderno.
A sessão será seguida de jantar na Sala Louis XV ao preço de 30€ por pessoa.

13 de Outubro, 5ª feira, pelas 19:00h
Lançamento de livro
O Grémio Literário promove, na Biblioteca, a apresentação do livro “Doença de Ménière – do Diagnóstico à
Terapêutica”, cujo coordenador é o Consócio Prof. Doutor João Paço.
Nesta obra de 15 capítulos e 300 páginas os autores abordam uma das principais doenças que estão na origem das
vertigens, alterações de equilíbrio e surdez, suas causas fisiopatogénicas e especial ênfase, tanto para a terapêutica
médica como cirúrgica.
A apresentação da obra fica a cargo do coordenador do livro, Prof. Doutor João Paço, sendo os comentários feitos pelo
Prof. Doutor António Rendas, magnífico Reitor da Universidade Nova de Lisboa.
A sessão será seguida de um cocktail na Sala Louis XV.

26 de Outubro, 4ª feira, pelas 19:30h
Evocação da obra “Utopia” de Tomas Morus
Por ocasião da passagem do V Centenário da publicação do livro “Utopia”, de Tomas Morus, o Grémio
Literário organiza, na Biblioteca, uma sessão evocativa daquela obra, um dos exercícios intelectuais
que teve maior impacto no pensamento sociológico e político, e também na história da Literatura, nos
últimos séculos. Trata-se de um texto que, por intemporal, como são todas as grandes obras do
pensamento universal, continua a ser de grande actualidade. Os inúmeros colóquios, conferências e
debates, que se têm organizado este ano, tendo aquela obra como ponto central, são disso prova
bastante.
O neologismo Utopia, que passou a fazer parte da linguagem universal, é por muitos associado á ideia de um sonho ou
de um projecto humano inalcançável, tendo por isso uma conotação negativa, esquecendo-se o que ele pode conter em si
de estímulo e de incitamento à acção, sendo então um antídoto contra o desânimo e a desesperança.
De tudo isto, e do mais que o conteúdo da obra de Tomas Morus lhe tenha suscitado, nos falará o Prof. Dr. Viriato
Soromenho Marques, figura pública de todos conhecida, com a autoridade que lhe é conferida pelo seu prestigiado
percurso como Professor Catedrático de Filosofia, conferencista fluente e cativante, investigador em áreas tão diversas
como o Ambiente, os Assuntos Europeus e a Filosofia Política, e ainda em todas aquelas que têm um impacto decisivo
na nossa vida colectiva como portugueses, como europeus ou como simples cidadãos do Mundo. O Prof. Dr. Soromenho
Marques tem publicadas inúmeras obras dedicadas àqueles temas, que têm merecido a melhor atenção do público em
geral e dos especialistas de todas aquelas áreas em especial.
A sessão será seguida de jantar, na Varanda, ao preço de 30€ por pessoa.

27 de Outubro, 5ª feira, pelas 20:00h
Jantar/debate
Ciclo “Que Portugal na Europa, que futuro para a União?”
Promovido pelo Clube Português de Imprensa, em parceria com o Centro Nacional de Cultura e o
Grémio Literário vai realizar-se, na Biblioteca, o segundo jantar-debate do novo ciclo “Que Portugal na
Europa, que futuro para a União?”, que contará com a participação do Consócio Prof. Doutor
Guilherme D ´Oliveira Martins como orador – convidado.
Guilherme D ´Oliveira Martins, actualmente administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, e que
sucedeu a Helena Vaz da Silva na dinamização do Centro Nacional de Cultura, tem uma vida pública
repartida por destacadas funções, quer enquanto governante ou, mais recentemente, como presidente do Tribunal de
Contas, onde se distinguiu por uma intervenção rigorosa e atempada.
Quem o conhece de perto, acha-o um católico tranquilo, com um temperamento conciliador, mais propenso à inclusão
do que à exclusão. Disse um dia, numa entrevista mais intimista, que “às vezes olho para mim e digo que foi bom como
que viver várias vidas”.
Sobre a sua actividade política não esconde o que pensa. “Entendi sempre – disse nessa entrevista - que a vida política
deve decorrer da responsabilidade cívica. Recusei uma carreira política porque entendo que a independência de quem
está na vida política é muito importante (…) A política profissional tem um terrível inconveniente: a dependência.
Nunca me passou pela cabeça ter uma carreira política como profissional, por isso tive sempre a universidade e a
carreira de jurisconsulto. Disse que continuava a ser um jurista no activo. É importante para o meu próprio equilíbrio”.
Nascido em Lisboa, a biografia pública de Guilherme d'Oliveira Martins é extensa e invulgar. Licenciado em Direito e
mestre em Ciências Jurídico-Económicas, foi assistente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, de 1977 a
1985, consultor jurídico dos Ministérios das Finanças e da Indústria e Comércio, entre 1975 e 1986, e director dos
Serviços Jurídicos da Direcção-Geral do Tesouro. Foi também professor auxiliar convidado na Universidade
Internacional, em Lisboa.
Cedo se interessou pela política, tendo sido membro fundador da Juventude Social Democrata, logo em 1974, e
secretário-geral adjunto do Partido Popular Democrático, sendo líder Francisco Sá Carneiro.
Abandonou o PSD em Abril de 1979, na cisão que deu origem à Acção Social Democrata Independente, acompanhando
Joaquim Magalhães Mota, António Sousa Franco, Sérvulo Correia e outros. Iniciava, assim, a sua aproximação ao
Partido Socialista.

Em 1980 tomou assento como deputado à Assembleia da República, já eleito pelo PS.
Mais tarde, envolveu-se na primeira candidatura presidencial de Mário Soares, como membro da Comissão Política e
porta-voz do MASP. Com a vitória de Soares foi designado assessor político da Casa Civil do Presidente da República,
função que desempenhou até 1991.
Porém, com a chegada de António Guterres ao governo, em 1995, Oliveira Martins foi chamado a ocupar,
sucessivamente, os cargos de Secretário de Estado da Administração Educativa, e de ministro da Educação, da
Presidência e das Finanças.
Foi presidente do Tribunal de Contas, entre 2005 e 2015 e, por inerência, do Conselho de Prevenção da Corrupção.
Desde 2003 é professor catedrático convidado da Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa e, desde
2008, também no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.
Personalidade profundamente dedicada à cultura, com vasta obra publicada em livro e dispersa em artigos regulares na
Imprensa, Guilherme D ´Oliveira Martins assumiu em 2003 a presidência do Centro Nacional de Cultura.
A 9 de outubro de 2015 foi cooptado como membro executivo do Conselho de Administração da Fundação Calouste
Gulbenkian, sucedendo a Eduardo Marçal Grilo.
Entre outros cargos de relevo que exerceu, contam-se os de presidente da SEDES e de vice-presidente da Comissão
Nacional da UNESCO.
Foi agraciado com a Medalha de Grande-Oficial Ordem do Infante D. Henrique. É sócio correspondente da Academia
das Ciências de Lisboa, membro efectivo da Academia de Marinha e Académico de Mérito da Academia Portuguesa da
História e sócio Honorário do Grémio Literário. Em 2015, recebeu do Presidente da República, a condecoração, da GrãCruz da Ordem Militar de Cristo.
É esta personalidade, com um excepcional currículo, tanto na Cultura como na política, que se envolveu com entusiasmo
neste projecto de ciclos de jantares-debate, desde o seu lançamento, que voltaremos a ouvir, sobre as perspectivas que se
deparam para a União Europeia e para Portugal como parte dessa comunidade.
O preço do jantar é de 30€ por pessoa.

28 de Outubro, 6ª feira, pelas :19:30h
Lançamento de livro
Em colaboração com a Fundação Pedro Ruivo, vai realizar-se, na Biblioteca, o lançamento do livro infantil “ A cor do
coração”, da autoria da Presidente daquela Fundação e nossa consócia Dra. Maria de Jesus Guerreiro Bispo.
Seguidamente, a pianista Luana Ambrósio e a violinista Adelina Marques, interpretam obras de diversos compositores.
A sessão será seguida de jantar, na Varanda, ao preço de 30,00€ por pessoa.

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

ADMISSÃO DE SÓCIOS
No decurso do mês de Setembro foram admitidos os seguintes sócios:
Dra. Maria Leonor Gonçalves Luis
Dr. Carlos Pires Oliveira Dias
Doutora Elsa Maria Maia Faria e Santos

Viagem Cultural – 5 e 6 de Novembro de 2016
“Mais Antiga Fronteira –
Castelos do distrito de Évora e Olivença”
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 aos Castelos do distrito de Évora e Olivença, a realizar dias 5 e 6 de
Novembro 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 | Tryvel Cultural Group Consultant:
M: +351 911 702 369/ 211 972 850 * rui.nobre@tryvel.pt

MERCHANDISING

O livro, da autoria do Prof. Doutor José-Augusto
França, relata a história do nosso Clube, fundado em
1846 pela Rainha D. Maria II.
Exemplar autografado: 30,00€

Elegantes polos 100% algodão, de
cor azul e logotipo bordado do
Grémio Literário.
Vários tamanhos
P.U. 50,00€

Gravatas em seda natural ornamentadas com o logotipo
do clube
P.U. 50,00€

EMENTAS DE
OUTUBRO 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

PRATOS DO DIA
ALMOÇOS

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

3/Outubro

4/Outubro

5/Outubro

Peixe

Açorda de bacalhau

Carne

Rosbife de vitela com batatas fritas e salada

Peixe

Massada de peixe

Carne

Frango à moda da Beira

Peixe
Encerrado
Carne

5ª Feira

6/Outubro

Peixe
Carne

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

7/Outubro

10/Outubro

11/Outubro

12/Outubro

13/Outubro

Bacalhau à lagareiro

Carne

Risoto de pato

Peixe

Bacalhau à meia-desfeita

Carne

Costeleta de novilho com puré de pastinaca

Peixe

Filetes de polvo com arroz do mesmo

Carne

Lombinho de porco com migas

Peixe

Linguado ao vapor com legumes grelhados

Peixe
Carne

6ª Feira

14/Outubro

Vitela à Lafões

Peixe

Carne
5ª Feira

Pampo braseado com puré de legumes

Galinha de cabidela
Açorda de camarão
Ensopado de borrego

Peixe

Bacalhau à Zé do Pipo

Carne

Pato com molho asiático e misto de legumes

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4 Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

17/ Outubro

18/ Outubro

19/ Outubro

20/ Outubro

21/ Outubro

24/ Outubro

25/ Outubro

26/ Outubro

27/ Outubro

28/ Outubro

31/ Outubro

Peixe

Bacalhau à Brás

Carne

Espetada de frango com bacon e salada de tomate

Peixe

Caril de peixe com arroz de lima

Carne

Bochechas de porco com puré de batata

Peixe

Filetes de pescada com arroz de grelos

Carne

Empadão de caça

Peixe

Robalo braseado com batatinha jovem e cebola

Carne

Cachaço de porco com papa de milho de berbigões

Peixe

Bacalhau à Gomes de Sá

Carne

Alheira de caça com grelos e ovo estrelado

Peixe

Tiborna de bacalhau

Carne

Escalopes de porco com batata e presunto gratinado

Peixe

Truta assada com presunto, cebolada e batatas

Carne

Frango do campo recheado com morcela e puré de maçã

Peixe

Pescada à marinheira

Carne

Rojões à transmontana

Peixe

Bife de atum de cebolada com legumes

Carne

Massa caseira com novilho e molho de carne

Peixe

Canelones de bacalhau com esparregado

Carne

Coelho frito com puré de cenoura e batata

Peixe

Bacalhau com natas e camarão

Carne

Iscas de porco em cebolada

