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21 mar

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

10h50
Árvores de Poesia
parque urbano da ribeira do matadouro
Circuito, com diferentes momentos de pausa 
junto a árvores do parque, onde cada turma 
da Escola Cidenai irá declamar, musicar, dan-
çar, desenhar... um poema. 
org.: escola profissional de serviços 
cidenai 

18h30
Workshop de Dança 
Contemporânea 
museu internacional de escultura 
contemporânea 
Exploração de um poema e a sua transforma-
ção em movimento, criando uma coreografia 
simples para os participantes realizarem. 
org.: trevo do sucesso

21h00
Sarau de Poesia
escola secundária d. dinis
org.: agrupamento de escolas d. dinis

programa



fábrica de santo thyrso

23 mar
 
21h30
“Como se desenha uma casa” 
Pedro Lamares e Rui David
O último livro de poemas de Manuel Antó-
nio Pina lança a escada: como se desenha 
uma casa? Desenha-se de amigos, ideias, 
poemas, utopias, música, vinho. Desenha-se 
a casa dentro e fora de casa. Na casa cida-
de, na casa de afetos, na casa que desejamos 
de encontro às cores do mundo porque é as-
sim que o queremos habitar. Como ‘aos ami-
gos’ de Herberto Helder, “não os chamo e eles 

voltam-se profundamente dentro do fogo. Te-
mos um talento doloroso e obscuro. Construí-
mos um lugar de silêncio, de paixão”. 
Um espetáculo de cumplicidades artísticas, 
humanas e sociais. Pedro Lamares convida 
Rui David. Jornalista de formação e músico de 
vocação, Rui David traz canções do seu álbum 
de estreia (contraluz) onde se encontram te-
mas que lhe foram oferecidos por Jorge Pal-
ma, Manuel Cruz ou Carlos Tê, e também clás-
sicos dos cancioneiros em língua portuguesa, 
como Zeca Afonso e Chico Buarque, entre ou-
tros. Poemas, canções e histórias partilhadas 
por dois amigos de há 25 anos, a desenhar 
uma casa desde então.

© Miguel Bordalo

recital
de poesia



25 mar

10h00
As Pasteleiras
ruas da cidade
org.: associação amigos do 
sanguinhedo

10h30
Descerrando P…
parque urbano de geão
Percurso em escuta poética, das palavras, do 
pulsar da cidade, da natureza… Os partici-
pantes são convidados a trilharem um percur-
so que potenciará momentos de encontro(s) e 
reencontro(s), nomeadamente com a poética 
da cidade, da natureza, de si, do outro. O ca-
minho toma o participante como intervenien-
te, por vezes passivo, por vezes ativo, na rein-
venção do(s) olhar(es) sobre o(s) lugar(es) das 
palavras, dos silêncios... descerrando p….., em 
elogio à Primavera das Palavras.
org.: companhia de teatro de santo 
tirso

11h30
Pesca Poética
parque urbano de geão – cais de pesca do 
sanguinhedo
Na tentativa de pescarem para o grandioso 
jantar de início da Primavera, que o seu Rei 
vai dar nessa noite, em vez de peixes, dois pes-
cadores retiram do rio artefactos poluentes, 
como garrafas de plástico e pneus.
org.: companhia de teatro aviscena

Limpeza das margens do Rio 
Sanguinhedo
Desde a Biblioteca até aos Moinhos, com de-
clamação de poesia.

14h30
Festa da Primavera – Sarau de 
Poesia
escola básica de são martinho
org.: associação de pais e escola de 
música de são martinho

24 mar

21h00
Sarau de Poesia
escola básica de s. tomé de negrelos
org.: agrupamento de escolas 
d. afonso henriques



fábrica de santo thyrso

25 mar

EXPOSIÇÕES
Poesia e Pintura
Afixação do painel com a inscrição e pintura 
do poema relacionado com a temática do am-
biente construído pelos alunos das disciplinas 
de poesia, pintura e artes decorativas. 
org.: universidade sénior tirsense

Árvore da Poesia
Exposição da árvore construída com poemas 
e pinturas.
org.: universidade sénior tirsense

15h30
Poesia & Música
org.: escola básica da ponte + associa-
ção tuna musical de rebordões

15h45
O Girassol das Emoções 
org.: associação de solidariedade 
humanitária de monte córdova

16h00
Poema de Alberto Caeiro
org.: escola profissional de serviços 
cidnai

16h15
Poesia, Música e Dança
org.: agrupamento de escolas d. dinis

16h30
Poesia em filme
org.: agrupamento de escolas de são 
martinho

16h45
O segredo da Floresta
org.: colégio santa teresa de jesus

17h00
Dança para poesia
org.: trevo do sucesso

17h30
Jantar das palavras
org.: teatro aviscena

festa
da poesia



25 mar

21h30
“Paisagem para Torga”
Rui David e Blandino
Os caminhos da poesia de Miguel Torga e a 
geografia marcante da paisagem duriense são 
o ponto de partida para a construção de uma 
outra paisagem Torguiana, fundindo-se entre 
imagens visuais e sonoras. Assim, a paisagem 

que inspirou a poesia inspira agora a música 
que inspira o público a um novo olhar sobre a 
paisagem. Dois músicos em palco interpretam 
novos temas originais compostos a partir de 
poemas de Miguel Torga, dão textura sonora 
às imagens poéticas e a poemas onde escu-
tamos a voz do próprio Torga, que assim nos 
conduz qual barqueiro, Douro arriba. 
Uma produção Apuro. 
Criação, composições e execução de Blandi-
no e Rui David. 
Montagens vídeo de Hugo Valter Moutinho.

22h30
Caminhada poética noturna
da fábrica de santo thyrso à ponte de 
acesso ao passadiço
org.: associação cultural tirsense

fábrica de santo thyrso

espetáculo
de poesia



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


