
câmara municipal de vila real ● grémio literário vila-realense

actividades 2014
O Grémio Literário Vila-Realense centra a sua acção na problemática da Literatura Trasmontana 
e Alto-Duriense. Será simultaneamente um observatório do seu desenvolvimento e um 
instrumento para a sua promoção, divulgação e estudo. Concretamente, terá por missão criar 
uma biblioteca de Autores Trasmontanos e Alto-Durienses; organizar um banco de dados tão 
completo quanto possível sobre Literatura Trasmontana e Alto-Duriense, cuja consulta facultará 
a todos os interessados, nomeadamente aos alunos das escolas de todos os graus de ensino; 
organizar um pequeno Museu-Arquivo de Literatura Trasmontana e Alto-Duriense; celebrar 
anualmente o Dia das Letras Trasmontanas e Alto-Durienses; elaborar e executar o plano 
editorial anual do Município; promover acções de dinamização da leitura, concertadas com 
a Biblioteca Municipal Dr. Júlio Teixeira; apoiar os escritores trasmontanos e alto-durienses, 
nomeadamente os jovens com qualidade; realizar encontros de escritores trasmontanos e alto-
durienses; estabelecer intercâmbio com instituições homólogas nacionais, galegas, castelhanas e 
lusófonas; proporcionar condições de investigação aos interessados no estudo da realidade e das 
potencialidades regionais; etc., etc.

Evocação

Afonso Praça (Felgar, Torre de Moncorvo, 1939 – Lisboa, 2001), jornalista, cronista e 
ficcionista, com pretexto na passagem do 75.º aniversário do seu nascimento.

13 de Janeiro
• Sessão evocativa

Iniciativa em parceria com a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo (Centro de Memória e 
Biblioteca Municipal)

Ciclo ‘Castelos e Poemas’

Os castelos são geralmente lugar de mito e lenda. Erguidos no topo de elevações, 
proporcionam uma dupla visão de largueza: sobre os horizontes físicos (paisagem) e sobre 
os horizontes da história. Essa dupla visão muito agrada aos poetas. Que sobre os castelos 
têm meditado em termos de poesia.
No âmbito deste ciclo, e com pretexto nos poemas que sobre seis desses castelos trasmontanos 
e alto-durienses foram escritos, serão visitados:

15 de Fevereiro: Lamego
5 de Abril: Montalegre
17 de Maio: Marialva (Meda)
12 de Julho: Chaves
20 de Setembro: Vinhais
18 de Outubro: Bragança

Iniciativa com o apoio da Direcção Regional de Cultura do Norte e dos respectivos Municípios

Ciclo ‘Portas com história’

O ambiente musical lisboeta da primeira metade do séc. XX visto através das tertúlias 
organizadas na casa do Visconde de Carnaxide (Lisboa), à volta da musicóloga e pianista 
vila-realense Elisa Baptista de Sousa Pedroso (Vila Real, 1876 – Lisboa, 1958).

10 de Maio: Porto
22 de Maio: Vila Real, complementado com uma exposição
28 de Junho: Vila Real

Iniciativa em parceria com o Círculo de Cultura Musical do Porto e o Conservatório Regional de 
Música de Vila Real – Comendador Manuel Correia Botelho, Associação Cultural e o apoio da 
Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro e Luís Pinto Mesquita Carvalho

Dia das Letras Trasmontanas e Alto-Durienses

Celebra-se anualmente, a 16 de Março (data de nascimento de Camilo Castelo Branco), um 
escritor ou escritores trasmontanos ou alto-durienses, através de uma iniciativa centrada 
nele ou neles. Este ano, dado decorrer o centenário da morte do poeta Manuel Duarte de 
Almeida (Vila Real, 1844 – Porto, 1914) será publicado um trabalho de António Canavarro 
de Valladares (1904 – 1981), camilianista, estudioso e bibliófilo ribeira-penense, “Um 
grande Poeta Vila-Realense: Manuel Duarte de Almeida”, e realizada uma exposição.

16 de Março

Iniciativa com o apoio da Câmara Municipal de Ribeira de Pena

Comemoração do Dia Mundial da Poesia

Homenagem a Monsenhor Ângelo do Carmo Minhava, distribuição do oitavo Álbum de 
Poesia, com um poema de Manuel Duarte de Almeida e capa de Aureliano Barrigas, e 
intervenções da Professora Doutora Henriqueta Maria Gonçalves, Doutora Margarida de 
Carvalho e Elísio Amaral Neves.

21 de Março

Iniciativa em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Departamento de 
Letras, Artes e Comunicação e Biblioteca Central) e as Bibliotecas do Agrupamento de Escolas 
de Diogo Cão – Vila Real
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Encontro de Escritores Trasmontanos e Alto-Durienses

O Encontro de Escritores Trasmontanos e Alto-Durienses, para além de constituir 
um momento de convívio e de conhecimento mútuo, centrar-se-á este ano, de novo, na 
problemática da Linguagem Popular, como forma de distinguir o trabalho de A. M. Pires 
Cabral, Língua Charra – Regionalismos de Trás-os-Montes e Alto Douro, Lisboa, 2013.  
Trata-se de uma recolha de vocabulário regional, realizada ao longo de três décadas, com 
cerca de 1200 páginas distribuídas por dois volumes, compreendendo perto de 23.000 
entradas.

25 de Abril

Actividade Editorial

O Grémio Literário Vila-Realense encarregar-se-á de elaborar e executar o plano editorial 
anual do Município. As três linhas principais serão, como até aqui, a Revista Tellus, a Colecção 
Tellus (destinada a publicar obras de poesia, ficção ou crónica de escritores de algum modo 
relacionados com Vila Real e/ou Trás-os-Montes e Alto Douro) e os Cadernos Culturais 
(destinados a publicar estudos ou documentos sobre os mais diversos aspectos da cultura 
trasmontana e alto-duriense). Para além disso, haverá lugar à edição de outras obras avulsas, 
cujo interesse o justifique.

• Revista Tellus
5 de Junho: Apresentação do n.º 60, complementada com uma exposição
13 de Novembro: Apresentação do n.º 61, complementada com uma exposição

• Colecção Tellus
15 de Maio: Apresentação de O Santo Soldado – Antologia, com pretexto na passagem do duplo 
centenário do seu fuzilamento (1813)
12 de Junho: Apresentação de O Circuito de Vila Real – Antologia
20 de Julho: Apresentação da edição fac-similada Histórias... Para a História – Vila Real do 
meu tempo, Lisboa, 1959, de José Rebelo da Silva, complementada com uma exposição de livros 
de crónicas e contos vila-realenses

• Cadernos culturais
16 de Março: Apresentação de Um grande Poeta Vila-Realense: Manuel Duarte de Almeida,  
por António Canavarro de Valladares

• Reedição de postais ilustrados
5 de Junho

Encontro de Vila Real com a História

Dado que uma das vertentes do Grémio Literário Vila-Realense é o fomento da investigação 
de aspectos relacionados com a história do concelho de Vila Real, em 2014 evocar-se-á o 
Circuito de Vila Real.

6, 14 e 15 de Junho

Iniciativa em parceria com o Arquivo Distrital de Vila Real e o Museu de Vila Real, com o apoio 
de Particular Museum Costa Paulo, e com o patrocínio de Marietel, Lda., Renort ─ Correia 
Silva & Pureza, Lda., Correia e Silva, Lda., Minerva Transmontana, Tipografia, Lda. e Adega 
Cooperativa de Vila Real

Outras Actividades

Para além das actividades acima planificadas, o Grémio Literário Vila-Realense promoverá 
ocasionalmente outras, nomeadamente no âmbito da apresentação de livros, palestras, etc., de 
que será dado conhecimento caso a caso.

A maioria das iniciativas conta com a colaboração da Biblioteca Municipal Dr. Júlio Teixeira

13 de Janeiro Evocação de Afonso Praça
15 de Fevereiro  Ciclo ‘Castelos e Poemas’
16 de Março Dia das Letras Trasmontanas e Alto-Durienses
 Apresentação do Caderno Cultural n.º 12, IV Série
21 de Março Comemoração do Dia Mundial da Poesia
5 de Abril Ciclo ‘Castelos e Poemas’
25 de Abril Encontro de Escritores Trasmontanos e Alto-Durienses
10 de Maio Ciclo ‘Portas com história’
15 de Maio Apresentação do n.º 28 da Colecção Tellus
17 de Maio Ciclo ‘Castelos e Poemas’
22 de Maio Ciclo ‘Portas com história’
5 de Junho Apresentação do n.º 60 da Revista Tellus e colecção de postais ilustrados
6 de Junho Encontro de Vila Real com a História
12 de Junho Apresentação do n.º 29 da Colecção Tellus
14 e 15 Junho Encontro de Vila Real com a História
28 de Junho Ciclo ‘Portas com história’
12 de Julho Ciclo ‘Castelos e Poemas’
20 de Julho Apresentação do n.º 30 da Colecção Tellus
20 de Setembro Ciclo ‘Castelos e Poemas’
18 de Outubro Ciclo ‘Castelos e Poemas’
13 de Novembro Apresentação do n.º 61 da Revista Tellus


