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“Online”
“Homenagem - Distrito de Vila Real”
Vila Real é uma cidade portuguesa, capital do Distrito de Vila Real, na Região Norte e sub-região do Douro, com cerca de 25 000 habitantes.
É sede de um município com 378,8 km² de área e 50 131 habitantes (2008), subdividido em 30 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Ribeira
de Pena e de Vila Pouca de Aguiar, a leste por Sabrosa, a sul pelo Peso da Régua, a
sudoeste por Santa Marta de Penaguião, a oeste por Amarante e a noroeste por
Mondim de Basto.
Crescida num planalto situado na confluência dos rios Corgo e Cabril, a cidade está
enquadrada numa bela paisagem natural (Escarpas do Corgo), tendo como pano de
fundo as serras do Alvão e, mais distante, do Marão. Ao longo de mais de setecentos anos de existência, Vila Real ganhou os contornos que tem hoje, uma cidade de
belos monumentos, onde se destacam os templos e as casas nobres. Foi outrora,
conhecida como a Corte de Trás-os-Montes, devido ao facto de nela habitarem e
terem Palácio os Marqueses de Vila Real. Esta família nobre, tinha uma estreita ligação familiar com a Casa Real Portuguesa.
Educação
Ao nível de Ensino Superior, Vila Real possui uma Universidade (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro)
e uma Escola Superior de Enfermagem. Ao nível do Ensino Secundário, existem três escolas: Escola Secundária
Camilo Castelo Branco (ex-Liceu), Escola Secundária de São Pedro (ex-Escola Industrial e Comercial) e Escola Secundária Morgado de Mateus. Ao nível do Segundo e Terceiro Ciclos do Ensino Básico existem duas escolas: Escola
EB2/3 Diogo Cão (ex-Ciclo Preparatório) e Escola EB2/3 Monsenhor Jerónimo do Amaral.
«Poesia Trasmontana e Alto-Duriense» - Serão contemplados neste ciclo dez poetas já desaparecidos:
- Afonso de Castro; Alberto Miranda; António Cabral; Fausto Guedes Teixeira; Fausto José; Guerra Junqueiro; João
Meneres Campos; José Gonçalinho de Oliveira; Manuel Duarte de Almeida e Miguel Torga.
Fonte de Pesquisa Internet
Regresso ao Lar

Exortação

Ai, há quantos anos que eu parti chorando
Deste meu saudoso, carinhoso lar!...
Foi há vinte?... Há trinta? Nem eu sei já quando!...
Minha velha ama, que me estás fitando,
Canta-me cantigas para me lembrar!...

Em nome do teu nome,
Que é viril,
E leal,
E limpo, na concisa brevidade
— Homem, lembra-te bem!
Sê viril,
E leal,
E limpo, na concisa condição.
Traz à compreensão
Todos os sentimentos recalcados
De que te sentes dono envergonhado;
Leva, dourado,
O sol da consciência
As íntimas funduras do teu ser,
Onde moram
Esses monstros que temes enfrentar.
Os leões da caverna só devoram
Quem os ouve rugir e se recusa a entrar,

Dei a Volta ao mundo, dei a volta à Vida...
Só achei enganos, decepções, pesar...
Oh! A ingénua alma tão desiludida!...
Minha velha ama, com a voz dorida,
Canta-me cantigas de me adormentar!...
Trago d'amargura o coração desfeito...
Vê que fundas mágoas no embaciado olhar!
Nunca eu saira do meu ninho estreito!...
Minha velha ama que me deste o peito,
Canta-me cantigas para me embalar!...
Pôs-me Deus outrora no frouxel do ninho
Pedrarias d'astros, gemas de luar...
Tudo me roubaram, vê, pelo caminho!...
Minha velha ama, sou um pobrezinho...
Canta-me cantigas de fazer chorar!
Como antigamente, no regaço amado,
(Venho morto, morto!...) deixa-me deitar!
Ai, o teu menino como está mudado!
Minha velha ama, como está mudado!
Canta-lhe cantigas de dormir, sonhar!...
Canta-me cantigas, manso, muito manso...
Tristes, muito tristes, como à noite o mar...
Canta-me cantigas para ver se alcanço
Que a minh'alma tenha paz, descanso,
Quando a Morte, em breve, me vier buscar!...
Guerra Junqueiro - In: Os simples (1892)

Comunicado
Na frente ocidental nada de novo.
O povo
Continua a resistir.
Sem ninguém que lhe valha,
Geme e trabalha
Até cair.

Miguel Torga

