câmara municipal de vila real ● grémio literário vila-realense

actividades 2015
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.

Ciclo ‘Escritores Vila-Realenses’
Numa viagem de quatro jornadas, dar-se-á a conhecer, pela voz dos seus protagonistas ou obra
escrita, as raízes e fontes de inspiração de alguns dos escritores, historiadores e etnógrafos
naturais do concelho de Vila Real.
24 de Janeiro
21 de Fevereiro
4 de Julho
19 de Setembro
Iniciativa com o apoio de Juntas de Freguesia do concelho de Vila Real.

Ciclo ‘Miradouros e Poemas’
O rio Douro é muito rico de miradouros naturais, cuja beleza e amplidão têm inspirado os
poetas. Far-se-á uma ronda por três desses miradouros — Penedo Durão (Freixo de Espada à
Cinta), São Salvador do Mundo (São João da Pesqueira) e São Leonardo de Galafura (Peso da
Régua) —, como pretexto para (re)visitar a obra de alguns desses poetas.
16 de Maio
12 de Setembro
3 de Outubro

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, com pretexto na correspondência que António Lopes Mendes (médico
veterinário, agrónomo, geógrafo amador, escritor e desenhador de talento, nascido em Vila Real
em 1833) dirigiu a Camilo Castelo Branco a propósito da edição da obra A India Portugueza
[…], Lisboa, 1886, visitar-se-á o Centro de Estudos e a Casa de Camilo, em S. Miguel de Seide.
16 de Março
Iniciativa com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão / Casa de Camilo-Museu. Centro de Estudos.

Comemoração do Dia Mundial da Poesia
Sessão evocativa de Manuel Cardona (Cever, Santa Marta de Penaguião, 1899 — Paranhos,
Porto, 1980), pedagogo, cronista e poeta, distribuição do nono Álbum de Poesia, com um poema
desse Autor e capa de AM, e exposição bibliográfica do Visconde de Carnaxide — António
Baptista de Sousa (1847-1935), político, jurista, escritor e académico.
21 de Março
Iniciativa em parceria com a Biblioteca Municipal Dr. Júlio Teixeira.

Evocação
Francisco Manuel Alves, Abade de Baçal (1865-1947), autor das Memórias Arqueológicas […]
do Distrito de Bragança, com pretexto no sesquicentenário do seu nascimento.
Sessão evocativa, complementada com uma edição.
9 de Abril

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 em Miguel Torga, a pretexto dos
vinte anos sobre a sua morte.
25 de Abril
Na mesma ocasião será editado um In memoriam de Miguel Torga e realizada uma exposição
da correspondência dirigida por diversos escritores a Nuno Simões (1894-1975), político,
advogado e jornalista, com base no Fundo Nuno Simões existente no Arquivo Distrital de Vila
Real, parceiro desta iniciativa.

António Lopes Mendes • Fac-símile de uma gravura publicada em extra-texto na obra de sua autoria “A India portugueza”, vol. I, Lisboa, 1886 • Museu de Vila Real, 2002
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Prémio Literário António Cabral
O Município de Vila Real, por proposta da Assembleia Municipal, aprovada por unanimidade e
aclamação na sessão de 26 de Fevereiro de 2010, criou o Prémio Literário António Cabral, na
modalidade de Poesia, em homenagem ao Escritor, falecido em 2007, cuja primeira edição teve
lugar em 2011. Tratando-se de um Prémio bienal, este ano decorre a sua terceira edição.

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
25 de Junho: Apresentação do n.º 62, complementada com a exposição ‘Chico Costa, cronista’.
15 de Outubro: Apresentação do n.º 63, complementada com a exposição ‘Correspondência
dirigida a Francisco Sales da Costa Lobo’.
• Colecção Tellus
25 de Abril: Apresentação de In memoriam de Miguel Torga
		
• Cadernos Culturais
9 de Abril: Apresentação de Portugal: Trás-os-Montes, Lisboa, 1929, de Francisco Manuel
Alves, edição fac-similada.
12 de Junho: Apresentação de Os covilhetes, especialidade gastronómica vila-realense —
Contributos para uma Antologia, complementada com duas exposições.
20 de Junho: Apresentação de Carta do 3.º Marquês de Vila Real para D. Manuel I. Iniciativa
integrada nas Comemorações dos 500 Anos do Foral Manuelino de Vila Real.
• Reedição de colecção de postais ilustrados
25 de Junho

Encontro de Vila Real com a História
Dado que uma das vertentes da actividade do Grémio Literário Vila-Realense é o fomento da
investigação de aspectos relacionados com a história do concelho de Vila Real, em 2015 evocar-se-á uma das mais representativas especialidade gastronómicas vila-realenses — os covilhetes
—, espécie de empadas de carne que devem o nome ao seu formato e tinham a sua tradição
ligada à Feira de Santo António.
12 e 13 de Junho

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.

24 de Janeiro
21 de Fevereiro
16 de Março
21 de Março
9 de Abril

Ciclo ‘Escritores Vila-Realenses’
Ciclo ‘Escritores Vila-Realenses’
Dia das Letras Trasmontanas e Alto-Durienses
Comemoração do Dia Mundial da Poesia
Evocação do Abade de Baçal
Apresentação do Caderno Cultural n.º 13, IV Série
25 de Abril
Encontro de Escritores Trasmontanos e Alto-Durienses
Apresentação do n.º 31 da Colecção Tellus
16 de Maio
Ciclo ‘Miradouros e Poemas’
12 de Junho
Apresentação do Caderno Cultural n.º 14, IV Série
12 e 13 de Junho Encontro de Vila Real com a História
20 de Junho
Apresentação do Caderno Cultural n.º 15, IV Série
25 de Junho
Apresentação do n.º 62 da Revista Tellus
e colecção de postais ilustrados
4 de Julho
Ciclo ‘Escritores Vila-Realenses’
12 de Setembro Ciclo ‘Miradouros e Poemas’
19 de Setembro Ciclo ‘Escritores Vila-Realenses’
3 de Outubro
Ciclo ‘Miradouros e Poemas’
15 de Outubro Apresentação do n.º 63 da Revista Tellus
Coordenadas GPS: Latitude: N41.29300 I Longitude: W7.73797
Câmara Municipal de Vila Real • Grémio Literário Vila-Realense • Rua Madame Brouillard 5000-573 VILA REAL PORTUGAL
Telef.: 259303082 / 259303083 • Fax: 259303081 • Endereço electrónico: gremio@cm-vilareal.pt • Página Internet: http://gremio.cm-vilareal.pt

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

