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6 de Outubro, 5ª feira, 
pelas 19h00

Lançamento do Livro

“A RAINHA ISABEL II, 
RAINHA E MULHER:  
A VIDA PÚBLICA E 

O UNIVERSO ÍNTIMO” 

Alberto MirAndA

O Grémio Literário promove, na Bi-

blioteca, o lançamento do livro “A Rai-

nha Isabel II, Rainha e Mulher: a Vida 

Pública e o Universo Íntimo”, da auto-

ria de Alberto Miranda, editado pela 

Guerra e Paz.

Alberto Miranda, licenciado em Jorna-

lismo Internacional pela Escola Supe-

rior de Jornalismo do Porto e mestre 

em Ciências da Comunicação pela Fa-

culdade de Ciências Sociais Humanas, 

da Universidade Nova de Lisboa, é jor-

nalista especializado em famílias reais, 

tendo para além de escritor desenvol-

vido actividades em diversas áreas da 

comunicação social.  •

PROGRESSO NO GRÉMIO LITERÁRIO

Num tempo de incertezas, o Grémio Literário oferece aos seus 

sócios uma modernidade com a certeza de oferecer grandes me-

lhorias no seu espaço que a todos beneficiam.

O progresso é símbolo de novidades e o Grémio Literário acom-

panha-o, não esquecendo o passado de que é a sua memória e a 

sua substância. 

Sempre nos preocupámos em restaurar e conservar o património 

edificado do Grémio Literário mas, renovar e proporcionar aos seus 

sócios uma melhor acessibilidade interior foi desde sempre uma 

preocupação e um desejo que se concretiza agora com um elevador. 

As obras estão concluídas e espera-se a todo o momento a sua 

colocação. A demora justifica-se pela necessidade de uma enco-

menda especial devido ao espaço não convencional de uma estru-

tura antiga.

É com grande satisfação que o Grémio Literário vê o numero 

crescente de ocupação dos seus espaços, pelos sócios, e o aumento 

do número de eventos, o que significa o real objectivo da fundação 

do Grémio Literário: ser um espaço de oferta cultural e de socia-

lização entre sócios.

O emblemático Jardim Romântico frequentado por Eça de Queiroz 

vê também o seu espaço ser alargado numa integração subtil, mas 

que proporciona um aumento da sua área, justificado pela preferên-

cia deste Jardim único, não mais a quinta de Eça, mas o Jardim da 

Casa de Cultura que é o Grémio Literário. 

antónio Pinto marques
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No âmbito das comemorações do 

bicentenário da independência do 

Brasil, esta palestra procura abordar 

algumas memórias da celebração dos 

100 anos do 7 de Setembro de 1822 

preservadas num espaço do Rio de 

Janeiro especialmente vocacionado 

para o diálogo luso-brasileiro, o Real 

Gabinete Português de Leitura. Será 

uma palestra que avivará os elos inte-

lectuais estabelecidos entre o Grémio 

Literário, em Lisboa, e o Real Gabine-

te, no Rio de Janeiro.

Gilda Santos, nascida em Portugal e 

radicada no Brasil desde a infância, é 

professora aposentada da Faculdade 

de Letras da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, onde também perfez 

seu Mestrado (1980) e seu Doutora-

do (1989) e criou a Cátedra Jorge de 

Sena (1999). O Pós-Doutorado trans-

correu na University of California/

Santa Barbara (1992-3). No Brasil e em 

outros países, esteve ligada a alguns 

centros de pesquisa e integra vários 

conselhos editoriais. Vice-Presidente 

Cultural e do Centro de Estudos 

do Real Gabinete Português de Lei-

tura, aí instituiu (em 2001) e coor-

dena o PPLB-Polo de Pesquisas Luso- 

-Brasileiras. Sobretudo difundindo a 

obra de Jorge de Sena ou focalizan-

do temas das relações luso-brasilei-

ras, é autora de numerosos ensaios 

18 de Outubro, 3ª Feira, pelas 19h30 

ConferênCia

“1922: O CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
E O REAL GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA”

Profª doutorA GildA SAntoS

12 de Outubro, 4ª Feira,
pelas 19h00

ConferênCia 
 “PAINÉIS DE SÃO VICENTE” 

Por iniciativa do Consócio Eng. Álvaro Vale e Azevedo 

o Grémio Literário promove uma conferência sobre os 

painéis de São Vicente, que será proferida pelo Prof. Dou-

tor Fernando Branco, Professor Catedrático e Distinguished 

Professor do Instituto Superior Técnico. 

A conferência conta a história de como a investigação 

da iluminura existente num Códice português do séc. 

XV, guardado na Biblioteca Nacional de Paris, permitiu, 

segundo o autor, desvendar um mistério com 150 anos: 

o significado dos famosos Painéis de S. Vicente e a iden-

tificação das suas personagens. 

Ainda de acordo com o autor, com esta investigação os Painéis 

aparecem de forma natural e coerente, associados à repre-

sentação de um famoso acontecimento da nossa História. 

Os interesses culturais do conferencista, que é autor 

e co-autor de mais de 350 publicações científicas e de 

14 livros de engenharia, levaram-no a investigar temas 

como a origem de Cristóvão Colombo e o significado 

dos Painéis de S. Vicente, sobre os quais publicou livros, 

tendo sido nomeado Membro Honorário da Academia 

Portuguesa de História e Membro do Centro de Inves-

tigação Prof. J. Veríssimo Serrão. 

A sessão será seguida de jantar.  •
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e organizadora de vários eventos e 

publicações, sendo as mais recentes 

a antologia Não leiam delicados este  

livro – 100 poemas de Jorge de Sena (Rio, 

Ed. Bazar do Tempo, 2019) e Jorge de 

Sena, contemporâneo capital, vol. X das 

Obras Completas de Eduardo Lou-

renço (Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2021). Recebeu do Pre-

sidente Jorge Sampaio a Comenda 

da “Ordem do Mérito de Portugal” 

(1997) e do Ministro da Cultura Luis 

Filipe Castro Mendes a “Medalha do 

Mérito Cultural” (2016).

A sessão será seguida de jantar.  •

24 de Outubro,  
2ª Feira, pelas 18h45

ConferênCia

“THE PHILOSOPHY 
(OBJECTIVISM) 

AND LIFE OF AYN RAND”

O Grémio Literário promove, na Bi-

blioteca, uma conferência intitulada 

“The Philosophy (Objectivism) And 

Life of Ayn Rand”, por iniciativa do 

Consócio Dr. Carlos Novais Gonçal-

ves, sendo conferencista Yaron Brook, 

Chairman of the Board, Ayn Rand 

Institute, intelectual americano reco-

nhecido nos meios de debate de filo-

sofia política.

Ayn Rand (1905-1982) foi uma gran-

de intelectual do século XX, nascida 

na Rússia em 1905 e formada nos 

Estados Unidos, apaixonada por 

uma filosofia que chamou de “Ob-

jetivismo”. 

A conferência será moderada pelo 

Consócio Dr. Carlos Novais Gon-

çalves.

A sessão será seguida de jantar.  •

21 de Outubro, 6ªFeira, pelas 18h00

Lançamento do Livro 

“AURORA TEIXEIRA DE CASTRO – A PRIMEIRA NOTÁRIA 
DE PORTUGAL”.

lúciA M. AtAíde

O Grémio Literário promove a apresentação do livro “Aurora Teixeira de 

Castro – A primeira notária de Portugal”, da autoria da Consócia Dra. Lúcia 

M. Ataíde, edições Cosmos.

O livro será apresentado pela Profª. Doutora Margarida Mano (Vice-Reitora 

da Universidade Católica Portuguesa), pela Dra. Carla Câmara (Juíza De-

sembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa) e pela Dra. Teresa Patrício 

(Advogada e English Solicitador).

No final será servido um Porto de Honra. •

25 de Outubro, 3ª Feira, pelas 19h30

ConferênCia

VITORINO NEMÉSIO E O BRASIL

Prof. doutor Artur AnSelMo

O Grémio Literário promove, na Biblioteca, uma conferência subordinada 

ao tema “Vitorino Nemésio e o Brasil” sendo conferencista o Consócio Prof. 

Doutor Artur Anselmo, membro do Conselho Literário.

O nosso Consócio, antigo aluno de Vitorino Nemésio, que foi também 

Sócio do Grémio Literário, evocou com abundância de pormenores a es-

treita ligação de Vitorino Nemésio ao Brasil, patente em livros inteiramente 

dedicados ao convívio intelectual Luso-Brasileiro.

A sessão será seguida de jantar.  •
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ADMISSÕES

Foram recentemente admitidos
os seguintes Sócios:

enG. rui JoSé AriAS ribeiro

•        
d. filiPA tAvAreS MArAvilhAS de MorAiS

•        

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€
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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.

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 dispo-

níveis, na portaria, para empréstimo.

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 OUTOBRO
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

 “À LA CARTE”

•
das 20:00h às 22:00h

Ementa

EMENTA DO DIA / ALMOÇOS 

2ª Feira 3/Out
Peixe Folhado de bacalhau com esparregado e gratinado de legumes

Carne Costeleta de novilho com puré de pastinaca e tempero de alho assado

3ª Feira 4/Out
Peixe Filetes de pescada dourados com salada russa e molho tártaro

Carne Ossobuco à milanesa

4ª Feira 5/Out Encerrado

5ª Feira 6/Out
Peixe Robalo com puré de pastinaca e legumes assados

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

6ª Feira 7/Out
Peixe Bacalhau à Gomes de Sá

Carne Coxas de frango recheadas com alheira, cebolas assadas e gratinado de batata

2ª Feira 10/Out
Peixe Bacalhau à Conde da Guarda

Carne Vol-au-vent de caça com salada de laranja e mussaka de legumes

3ª Feira 11/Out
Peixe Panaché à indiana

Carne Lombelo de porco com molho de ameixa e esparregado

4ª Feira 12/Out
Peixe Peixe do dia braseado com ratatouille de legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 13/Out
Peixe Salmão frio com salada de ervilha e maçã

Carne Arroz de pato à Grémio Literário

6ª Feira 14/Out
Peixe Bacalhau à Braga - Posta de Bacalhau com batata às rodelas e estufado de cebola

Carne Strogonoff de peru com arroz basmati
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2ª Feira 17/Out
Peixe Bacalhau gratinado com cebolada e camarão

Carne Costeleta de novilho com puré de pastinaca e tempero de alho assado

3ª Feira 18/Out
Peixe Raia alhada com batata torneada e brócolos

Carne Borrego assado no forno com castanhas e puré de abóbora

4ª Feira 19/Out
Peixe Peixe do dia braseado com ratatouille de legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira
20/
Out

Peixe Lulas estufadas com arroz de coentros

Carne Parmentier de caça com salada de tomate

6ª Feira 21/Out
Peixe Bacalhau confitado com legumes da época

Carne Fricassé de galinha do campo

2ª Feira 24/Out
Peixe Folhado de bacalhau com esparregado e gratinado de legumes

Carne Arroz de pato à Grémio Literário

3ª Feira 25/Out
Peixe Pataniscas de polvo com arroz de feijão

Carne Lombelo de porco com estufado de cogumelos e batata gratinada

4ª Feira 26/Out
Peixe Peixe do dia braseado com ratatouille de legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 27/Out
Peixe Filetes de pescada com batata cozida tournée e molho tártaro

Carne Feijoada à transmontana

6ª Feira 28/Out
Peixe Bacalhau assado à lagareiro

Carne Coxa de pato confitada com puré de cenoura e legumes glaceados

2ª Feira 31/Out
Peixe Bacalhau dourado à moda de Elvas

Carne Escalopes de novilho com molho de cogumelos marron e batata sautée

EMENTA DO DIA / ALMOÇOS / NOVEMBRO

3ª Feira 1/Nov Encerrado

4ª Feira 2/Nov
Peixe Peixe do dia braseado com ratatouille de legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário
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5ª Feira 3/Nov
Peixe Peixe espada com arroz de ameijoa e coentros

Carne Secretos de porco preto com migas alentejanas e espargos verdes

6ª Feira 4/Nov
Peixe Bacalhau confitado com molho da sua emulsão, batata e legumes

Carne Strogonoff de peru com arroz basmati

2ª Feira 7/Nov
Peixe Bacalhau gratinado com camarão

Carne Alheira de caça à portuguesa

3ª Feira 8/Nov
Peixe  Robalo escalfado com arroz de lingueirão

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

4ª Feira 9/Nov
Peixe Peixe do dia braseado com ratatouille de legumes da época

Carne O Grande Cozido à Portuguesa do Grémio Literário

5ª Feira 10/Nov
Peixe Filetes de pescada com batata cozida tournée e molho tártaro

Carne Arroz de Pato à Grémio Literário

6ª Feira 11/Nov
Peixe Bacalhau à Viana do Castelo

Carne Caril suave de frango com arroz branco


