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11 a 21 mar 
“Poesia da Quinta”
escola profissional agrícola conde s. bento
Durante o mês de março e até ao final do ano 
letivo, a Biblioteca Rosae acolhe momentos de 
declamação e exposição de poemas da auto-
ria dos alunos da Escola Profissional Agrícola 
Conde S. Bento, que serão transformados em 
quadros e irão decorar as paredes da Bibliote-
ca durante os próximos anos.
escola profissional agrícola conde 
s. bento

Exposição Vozes da Lusofonia
oficina – escola profissional do ina
Exposição no corredor da escola alusiva aos 
poetas da lusofonia.
oficina – escola profissional do ina

«O livro voador é um poeta» 
1º, 2º e 3º ciclos
O Livro Voador transporta os poemas de Ondja-
ki pelos espaços do Colégio. Dinâmicas de aná-
lise, declamação, recriação,… da poesia de Ond-
jaki, orientadas pelos professores de Português.
colégio santa teresa de jesus

Leitura das obras «O voo do 
golfinho» e «Ynari», de Ondjaki 
1º ciclo 
Oficina de decoração da Portaria do Colégio 
baseada nas obras de Ondjaki.
colégio santa teresa de jesus 

“Zoomvoz”
companhia de teatro de santo tirso
A Companhia de Teatro de Santo Tirso con-
vida toda a comunidade tirsense – natural e 
residente –, para um encontro poético no âm-
bito da Poesia Livre e sob o tema: “vozes da 
lusofonia”, através da plataforma Zoom. O 
produto desse encontro será o objeto artís-
tico com o qual a Companhia de Teatro de 

Santo Tirso libertará a poesia.
Formato: publicação de vídeo online
Lançamento online: 21 de março 

“Concurso de poesia”
escola profissional de serviços cidenai
Os/As alunos/as da escola são convidados/
as a participar num concurso de poesia, com 
o tema “A Língua Portuguesa e o Amor”. Ven-
cedor/a será anunciado/a no dia 21 de março.
escola profissional de serviços 
cidenai

“O poder das flores”
agrupamento de escolas s. martinho
Os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo colocam na 
porta da respetiva sala uma flor com poesia.
escolas básicas da costa, lage, olival, 
quelha, ribeira e são martinho.

“Poesia Livre…na comunidade” 
Os alunos dos 3 ciclos de ensino, de todas as 
escolas do agrupamento deslocam-se aos la-
res, juntas de freguesia, posto médico e feira 
semanal, para livremente espalharem poesia. 
diversos locais na comunidade

“Amigo poético secreto”
escola básica da ponte 
Um amigo secreto partilhará poemas da luso-
fonia até ser descoberto… Uma amizade com 
muitas páginas para (re)ler…
escola básica da ponte

“Bilhete com foguetão”
Os alunos farão uma leitura encenada do con-
to “Bilhete com Foguetão”.  
escola básica da ponte

“Ilustrapoema”
Poemas da autoria dos alunos procuram ilus-
trador desconhecido. 
escola básica da ponte

programa



“Brincando com as palavras”
Os alunos irão brincar com as palavras, explo-
rando sentidos, rimas e musicalidade, desco-
brindo a liberdade da poesia.
escola básica da ponte

“Mural poético”
Toda a comunidade envolver-se-á na constru-
ção de um mural de partilhas de poemas, de 
sugestões de leituras de livros de poesia, de 
testemunhos… Uma homenagem aos poetas lu-
sófonos e à poesia…
escola básica da ponte

“Vitamina p: um poema por dia, 
nem sabe o bem que lhe faria”
instituto nun’alvres – 7º ano e família
A Família será convidada a gravar um podcast 
poético que, diariamente, será apresentado 
através das redes da biblioteca.
instituto nun’alvres

“Estendal Lusófono” 
Os alunos do 1.º CEB vão criar um estendal 
com trabalhos relacionados com a lusofonia.
instituto nun’alvres

“Leques com poesia” 
agrupamento de escolas tomaz pelayo
Em exposição, nas Bibliotecas da RBE do 1º ci-
clo do Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo.
bibliotecas da rbe das escolas do 1º 
ciclo

16 a 19 mar
“Residência Poética”
O poeta é convidado a criar um conjunto de 
poemas, cujos direitos de autor serão cedidos 
à Câmara Municipal para eventual publicação.
Poeta convidado – Luís Soares Barbosa 

17 a 21 mar
“Concurso declamação de poesia”
agrupamento de escolas d. dinis 
Concurso de declamação de poesia durante a 
semana envolvendo os alunos, pessoal docente 

e não docente.
bibliotecas da escola básica de agrela 
e vale do leça e da escola básica e 
secundária d. dinis

11 mar 
Galeria “Poetas da lusofonia”
agrupamento de escolas s. martinho
Iniciativa da Direção do Agrupamento e da Bi-
blioteca/Centro de Recursos. 
átrio da escola básica de são 
martinho

Até onde vai a língua portuguesa? 
(aulas de português)
escola profissional de serviços cidenai
Cada turma da Escola Cidenai é convidada 
a observar um mapa, identificando os países 
que falam a Língua Portuguesa e pesquisan-
do informações sobre os mesmos. Seguida-
mente, serão lidos expressivamente e inter-
pretados poemas de Ondjaki, poeta angolano 
homenageado.
escola profissional de serviços 
cidenai

08h30 “A poesia vai à sala de aula”
oficina – escola profissional do ina
Leitura de poemas de Ondjaki nas salas de aula.
oficina – escola profissional do ina

09h15  Sessão de abertura da 
semana da poesia
Na Varanda da escola (piso 1) dar-se-á início à 
Semana da Poesia na escola.
oficina – escola profissional do ina

10h20 “Letras declamadas”
agrupamento de escolas d. afonso henriques
No intervalo, os alunos declamam/cantam poe-
mas de autores lusófonos.
escolas do agrupamento

21h00 “Minha pátria é a língua 
portuguesa” 
câmara municipal de santo tirso
Recital Poético Musical



Rui Mesquita (piano) / Carlos Carneiro 
(guitarra clássica) / Ivo Machado (canto) / 
António Sousa (declamação)
auditório da biblioteca municipal de 
santo tirso

12 mar
10h00 “Atividades em família  
pais & filhos” 
(hora da poesia com oficina) 
câmara municipal de santo tirso
centro cultural municipal vila das aves

11h30 e 14h30 “Enquanto canto 
e conto: ombela e a origem das 
chuvas” – a monda teatro – música
Ombela é uma rapariga que chora, por vezes 
de tristeza, por vezes de felicidade. Este fenó-
meno deixa-a sempre atrapalhada, até que o 
pai, um Deus que com o passar do tempo vai 
ficando mais pequenino, lhe explica a função 
das lágrimas... a de formar os rios e mares des-
se mundo fora! Uma história que apresenta o 
livro homónimo do escritor angolano Ondjaki, 
Ombela, num trabalho repleto de música e ob-
jectos, que nos transporta até África onde as 
lendas relacionam intimamente a natureza do 
mundo com a natureza dos homens. Um mo-
mento de conto encenado e musicado, a par-
tir do livro “Ombela, A origem das chuvas”, de 
Ondjaki (texto) e Rachel Caiano (ilustrações), 
da editora Caminho; No final da estória é de-
senvolvida uma breve canção-dança, a partir 
do universo do mito da origem das chuvas e de 
movimentos de danças africanas.
Criação e interpretação: Tânia Cardoso / Música: 
Rodrigo Crespo / Para crianças dos 3 aos 5 anos – 6 
aos 8 anos / Duração: 50 minutos  
Entrada livre (Limitada a 20 crianças acompanhadas 
por um adulto) / Marcação Prévia: servicoeducati-
vo@cm-stirso.pt ou 252 833 428
auditório da biblioteca municipal de 
santo tirso

21h30 “Recital de Oboé e piano” 
união das freguesias de santo tirso, couto 
(s. cristina e s. miguel) e burgães 
Música em diálogo com Poesia

Pedro Moreira (Oboé) / 
Isolda Crespi Rubio (Piano)
auditório biblioteca municipal de 
santo tirso

13 mar 
15h00  
“Poesia no largo de S. Rosendo”
U.F. de Santo Tirso, Couto (Sta. Cristina e S. 
Miguel) e Burgães 
largo de s. rosendo – s. miguel do 
couto

14 mar
todo o dia “Fragmentos...”
agrupamento de escolas d. dinis
Em diferentes espaços das escolas do agrupa-
mento, alunos, pessoal docente e não docente, 
partilham momentos de poesia, música e dança. 
todas as escolas do agrupamento

Até onde vai a língua portuguesa? 
(aulas de português)
escola profissional de serviços cidenai
Cada turma da Escola Cidenai é convidada a 
observar um mapa, identificando os países que 
falam a Língua Portuguesa e pesquisando in-
formações sobre os mesmos. 
Seguidamente, serão lidos expressivamente e in-
terpretados poemas de Ondjaki, poeta angola-
no homenageado.
escola profissional de serviços 
cidenai

“Consultório poético” 
escola básica da ponte
Para qualquer tipo de maleita ou palpitação, há 
um poema e um destino da Lusofonia. Siga o re-
ceituário que o Doutor Poético lhe prescreverá…
escola básica da ponte

14h15 “Animais em verso” 
instituto nun’alvres – 2ºb
Os alunos do 2.º B/1º CEB vão brindar, com 
poesia, os alunos de outros ciclos.
instituto nun’alvres



15h00 – 16h00 “Oficina de poesia”
universidade sénior tirsense
Deslocação dos alunos da Oficina de Poesia da 
UST para partilha de poemas. 
s. tiago – associação de solidariedade 
social de areias

15 mar
Vamos poetar 
agrupamento de escolas d. afonso henriques
Escrita criativa e ilustração. Exposição dos tra-
balhos nas bibliotecas e outros locais das res-
petivas escolas do AEDAH.

Exposição escadas poéticas 
oficina – escola profissional do ina
Exposição de caricaturas nas escadas da escola.
oficina – escola profissional do ina

10h00 Celebrar a lusofonia  
com a tradição etnográfica 
agrupamento de escolas tomaz pelayo
Caretos de Lazarim. Pequeno colóquio e 
representação.
escola básica de s. rosendo

10h10 “Adapta Ondjaki”
escola básica da ponte
Adaptação e reescrita de poemas da autoria 
de Ondjaki. Partilha de leituras pelos espaços 
da escola.
escola básica da ponte

16 mar
Exposição Ondjaki ilustrado 
oficina – escola profissional do ina
Ilustração de capas de obras de Ondjaki.
oficina – escola profissional do ina

“Poemas e cenas ilustrados” 
Tributo a Ondjaki 
Fanzine.
oficina – escola profissional do ina

“Oficina de poesia” 
alunos do 3º ciclo. 

agrupamento de escolas de são martinho 
escola básica são martinho

A poesia em tela  
(aulas de Português)
escola profissional de serviços cidenai
Cada turma é convidada a ler um poema de um 
poeta de Língua Oficial Portuguesa, seguindo-
-se o desafio de desenhar numa tela as ideias 
principais do mesmo.
escola profissional de serviços 
cidenai

09h00 – 12h00 “Oficina de poesia” 
agrupamento de escolas d. dinis
Oficina de poesia dinamizado pela Professora 
Alice Coutinho para os alunos do secundário.
auditório escola básica e secundária 
d. dinis

11h50 “Em busca da poesia”
escola básica da ponte
O “Grupo Aprender” explorará um mapa em 
busca de tesouros poéticos, a serem declama-
dos como troféus de cada uma das conquistas. 
escola básica da ponte

15h00 “Sessão de poesia”
grupo de teatro amador de monte córdova 
O Grupo de Teatro Amador de Monte Córdo-
va, levará poesia aos utentes da Associação de 
Solidariedade Humanitária de Monte Córdova.
associação de solidariedade 
humanitária de monte córdova

21h30 Concerto  
“Cremilda Medina” 
câmara municipal de santo tirso
Carregando consigo parte da cultura do seu país, 
Cremilda Medina faz parte da nova geração da 
música popular/tradicional de Cabo Verde, no 
estilo de “Morna” e “Coladeira”, dando segui-
mento à essência musical destes estilos marca-
dos mundialmente através da voz de Cesária 
Évora, entre muitos outros. Galardoada com pré-
mios nacionais e internacionais, como é o caso 
do prémio “Best World Music” conquistado nos 



EUA, “Melhor Morna 2017”, “Sapo Award 2016” 
e “Sapo Award 2017” em Cabo Verde.
Entrada: 1 livro (recolha solidária)
O conjunto dos livros recebidos serão encaminhados 
para Cabo Verde. 
fábrica de santo thyrso

17 mar
“Estendal da poesia”
colégio de lourdes
Todos os alunos desde o pré-escolar até ao 12º 
ano, irão escrever e ilustrar um poema do poe-
ta Ondjaki que será posteriormente colocado 
no exterior do Colégio.
colégio de lourdes

A poesia em tela  
(aulas de Português)
escola profissional de serviços cidenai
Cada turma é convidada a ler um poema de 
um poeta de Língua Oficial Portuguesa, se-
guindo-se o desafio de desenhar numa tela as 
ideias principais do mesmo.
escola profissional de serviços 
cidenai

10h15 Sessão de Poesia 
agrupamento de escolas tomaz pelayo
“LUSOFONIA” e o poeta homenageado Ondja-
ki sob a orientação do Prof. António Sousa com 
a participação de RECITAL POÉTICO MUSI-
CAL e de alunos. 
auditório da escola secundária tomaz 
pelayo 

15h30 “A promessa quebrada: 
poesia solidária no bosque” 
instituto nun’alvres – 5ºano
Uma sessão de poesia, baseada na obra “A 
Fada Oriana”, no bosque do colégio. Serão tam-
bém recolhidos alimentos e outros bens essen-
ciais, a favor de uma Instituição de proteção dos 
animais, do concelho de Santo Tirso.
bosque do ina

18h30 “Vozes de luz e fonia”
colégio santa teresa de jesus

Sarau de música e poesia, com a colaboração 
da Escola de Música do Colégio.
colégio santa teresa de jesus

18 mar 
“Poesia em movimento” 
colégio de lourdes
Serão distribuídos poemas do autor referido, a 
toda a comunidade educativa.
colégio de lourdes

Concurso de quadras  
“Flower Power”
agrupamento de escolas s. martinho
Alunos do 2.º ciclo elaboram quadras que in-
cluam o nome de flores, sendo afixadas numa 
exposição e havendo um concurso para as 
mais criativas.
escola básica são martinho

09h17 “Próxima paragem: Poesia!” 
escola básica da ponte
A Poesia é passageira numa viagem de com-
boio e celebra a Lusofonia.
estação de comboios de vila das aves 

10h00 Quando a arte é poesia... 
escola profissional de serviços cidenai
Os/As alunos/as da Cidenai prestarão, no átrio 
da escola, homenagem a vários poetas lusófo-
nos, em particular a Ondjaki, musicando, dan-
çando e dramatizando os seus poemas.
escola profissional de serviços 
cidenai

10h45  Gerações poéticas 
universidade sénior de vila das aves
Universidade Sénior e alunos do AEDAH 
Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques
escola secundária d. afonso 
henriques

“Prazeres à mesa”
escola profissional agrícola conde s. bento
Toda a comunidade educativa (Alunos, Encarre-
gados de Educação, Professores, Assistentes, Au-
xiliares, Técnicos…) envolvem-se na preparação 



de um almoço no Restaurante Casa Rosae acom-
panhado pela declamação musicada de poesia.
casa rosae – quinta de fora

14h15 “Animais em verso”
instituto nun’alvres – 2ºa
Os alunos do 2.º A/1º CEB vão brindar, com 
poesia, os alunos de outros ciclos.
instituto nun’alvres

18h30 “Sarau de poesia do 
agrupamento de escolas D. Dinis”
agrupamento de escolas d. dinis
Sarau de poesia com os alunos, professores, e 
funcionários do agrupamento.
polivalente da escola básica e 
secundária d. dinis

21h30 “A voz da poesia”
associação tuna musical de rebordões
Uma noite repleta de momentos musicais, com 
muita poesia à mistura onde os poetas lusófo-
nos terão a sua voz, especialmente os poemas 
de Ondjaki , o grande homenageado da edição 
de 2022 da Poesia Livre.
sede da tuna

19 mar 
21h00 Tributo a Ondjaki 
Sessão de tributo a Ondjaki pelo Professor Eu-
sébio André Machado. Com a presença de Luís 
Barbosa Soares e a participação do Grupo de 
gaiteiros da Ponte Velha.
átrio câmara municipal de santo tirso 

20 mar 
15h00 “O leão e o coelho saltitão”
companhia de teatro os quatro ventos
O Leão e o Coelho Saltitão é um espectáculo 
de teatro infantil concebido a partir da histó-
ria e ilustrações de um livro infantil. Desenha-
do para crianças entre os 5 e os 11 anos. A ori-
gem do desentendimento entre o Leão, o rei 
da selva, e o Coelho, o animal mais esperto da 
floresta. A Floresta Grande atravessa um mo-
mento de crise – faltam alimentos para os ani-
mais. Um dia, o Leão, sedento por carne fresca 

e abundante, pede ajuda ao seu amigo Coelho 
Saltitão. O Coelho desenvolve um plano para 
acabar com a fome do Leão… mas a injustiça.
Ficha artística e técnica:  
Texto: A partir do conto de Ondjaki “O Leão e o Coe-
lho Saltitão” e das ilustrações de Rachel Caiano – 
Editora Caminho. / Dir. Artística e encenação: Pedro 
Ribeiro / Interpretação: José Magalhães, Maria Tava-
res, Marta Costa (Ukelele) / Direção técnica: Eduardo 
Machado. / Operação de som: Bruno Bernardo/Fran-
cisco Rebelo / Produção executiva: Isménia Leite /
Produção: Companhia de Teatro Os Quatro Ventos / 
Faixa etária: Maiores de 6 Anos
auditório da biblioteca municipal de 
santo tirso

21 de março 
todo o dia “Poesia sai à rua” 
Em colaboração com as escolas e parceiros, 
vamos inundar as ruas, praças e comércio de 
todo o concelho com muita poesia!
câmara municipal de santo tirso

“Poesia sai à rua” 
agrupamento de escolas tomaz pelayo
Poesia em todas as escolas do 1º Ciclo do Agru-
pamento em colaboração com a autarquia.
escolas do 1º ciclo

“Poesia e os afetos”
agrupamento de escolas d. dinis/ 
escola básica e secundária d. dinis 
Os alunos do Clube SER do Agrupamento de 
Escolas D. Dinis oferecem poesia nas institui-
ções sociais de Santo Tirso e no comércio local.
asas, misericórdia de santo tirso, 
centro de dia de gião, lar de sta. 
cristina do couto e comércio local.

Exposição marcadores de livros
oficina – escola profissional do ina
oficina – escola profissional do ina

Lançamento do hino  
“Flores… o poder das flores”
agrupamento de escolas s. martinho
Os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo cantam o 
Hino da autoria do prof. João Fernandes no in-
tervalo da manhã, numa Ode à Primavera. O 



mesmo será interpretado por um grupo coral 
na inauguração da exposição recriar….olhando 
o poder das flores, no Centro Cultural e Muni-
cipal de Vila das Aves.
escola básica são martinho

manhã  
Encontro com Isabel Zambujal 
agrupamento de escolas d. afonso henriques 
alunos do 3.º e 4.º anos
escola básica são tomé de negrelos e 
escola básica bom nome

ao longo do dia  
Plano de tratamento com poesia
Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde
escola secundária d. afonso 
henriques

A poesia vai à rua – poesia, música 
e dança
ao longo do dia 
“Poetry challenge” 
entre turmas/ciclos
agrupamento de escolas d. afonso 
henriques

“Poemas ao pai”
colégio de lourdes
A poesia será mote para a homenagem do dia 
do pai.
colégio de lourdes

10h00 Despalavrear com Ondjaki 
escola básica da ponte
Um encontro com o escritor Ondjaki que será 
uma homenagem à sua obra e à lusofonia. 
escola básica da ponte

10h35 “Ao som da poesia”
instituto nun’alvres – secundário
Os alunos declamam poesia dos autores lecio-
nados nos 10º, 11º e 12º anos.
pátio de nª. senhora – ina

14h30 Concentração Poética  
na Praceta das Fontaínhas 
agrupamento de escolas d. afonso 
henriques

15h00 – 16h00 ”Oficina de poesia”
universidade sénior tirsense
Deslocação dos alunos da Oficina de Poesia 
da UST para partilha de poemas. 
associação de solidariedade 
humanitária de monte córdova

16h00 “Poesia à solta”
instituto nun’alvres – 6ºano 
Encenação de poesia livre, com som e imagens 
para dar vida aos poemas. 
instituto nun’alvres

21h00 Sessão de contos para 
adultos com Miguel Gouveia
câmara municipal de santo tirso
O ato de contar e ouvir histórias é uma expe-
riência única e renovada constantemente pela 
cumplicidade entre contador e ouvinte. Um 
momento de partilha, em que, juntos, tecemos 
essa trama feita de palavras e silêncios que 
faz dos contos poderosos instrumentos de pen-
samento com os quais tentamos dar forma à 
complexidade da vida, restaurar a ordem com 
a imaginação, partilhando experiências, ouvin-
do o outro, criando empatia e esperança no in-
divíduo e na comunidade.
club thyrsense

www.cm–stirso.pt
/cmsantotirso
municipio–de–santo–tirso


