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“Online” 

“Homenagem - Distrito da Braga” 

Braga 
 
 
 
Bracara já foi teu nome principal, 
os Romanos assim te chamavam, 
és cidade antiga de Portugal, 
onde os arcebispos se alojaram. 
 
Tens muitas belezas a visitar, 
muitos deles de índole religiosa, 
outros, símbolos de história sem par, 
fazem de ti cidade minhota maravilhosa. 
 
Na sé jazem D. Henrique, Dª Teresa 
e o infante D. Afonso de Portugal. 
aí se guarda muita arte Portuguesa, 
tesouros que valorizam tua catedral. 
 
Mas não só na fé te revejas, 
pois é tão rica tua história e legados. 
embora a lista das tuas igrejas 
seja testemunho de teus antepassados. 
 
Igreja do Pópulo; Capela do Salvador, 
e a magnifica igreja de Santa Cruz  
são exemplo do que há de melhor 
tal como o santuário do bom Jesus. 
 
Deixemos a religião, voltemos à terra, 
visitemos a casa do Mexicano, 
subamos a imponente rampa da Falperra 
e matemos a sede na fonte do Pelicano. 
 
Esta tira a sede, outra dá história, 
fonte do ídolo, santuário rupestre Romano. 
Braga, nunca mais sairás da memória 
deste pobre viajante, um puro Alentejano. 
 
 
 
 
Francis Raposo Ferreira - Lisboa 
 

AS ÁRVORES E OS LIVROS 
 
As árvores como os livros têm folhas 
e margens lisas ou recortadas, 
e capas (isto é copas) e capítulos 
de flores e letras de oiro nas lombadas. 
 
E são histórias de reis, histórias de fadas, 
as mais fantásticas aventuras, 
que se podem ler nas suas páginas, 
no pecíolo, no limbo, nas nervuras. 
 
As florestas são imensas bibliotecas, 
e até há florestas especializadas, 
com faias, bétulas e um letreiro 
a dizer: «Floresta das zonas temperadas». 
 
É evidente que não podes plantar 
no teu quarto, plátanos ou azinheiras. 
Para começar a construir uma biblioteca, 
basta um vaso de sardinheiras. 
 
 
Jorge de Sousa Braga 

Braga é a mais antiga cidade portuguesa e uma das cidades cristãs mais antigas do mundo; fundada no tempo dos 
romanos como Bracara Augusta, conta com mais de 2 000 anos de História como cidade. Situada no Norte de Portu-
gal, mais propriamente no Vale do Cávado, Braga possui 176 154 habitantes no seu concelho (2009), sendo o centro 
da região minhota, com mais de um milhão de habitantes (2007). 
Escolhida pelo Fórum Europeu da Juventude para Capital Europeia da Juventude em 2012, é uma cidade cheia de cul-
tura e tradições, onde a História e a religião vivem lado a lado com a indústria tecnológica e com o ensino universitá-
rio. 
O concelho é subdividido em 62 freguesias. As freguesias estão agrupadas em freguesias que integram a cidade  
(citadinas), freguesias predominantemente urbanas (suburbanas) e freguesias mediamente urbanas. 
 
Braga - viu crescer o seu poeta e médico português, Jorge de Sousa Braga nasceu a 23 de Dezembro de 1957, em Cer-
vães, no concelho de Vila Verde - pertence à geração dos poetas da pós-revolução. Foi distinguido com o Grande Pré-
mio Gulbenkian de Literatura Infantil; Balas de pólen (antologia), Quasi Edições, 2001; A ferida aberta, Assírio e Alvim, 
2001; Pó de estrelas, Assírio e Alvim, 2004; Porto de abrigo, Assírio e Alvim, 2005. 
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