
primavera
das palavras

21 a 25 
março



21 a 24 mar
org.:

agrupamento de escolas d. afonso henriques

Vamos Poetar
Workshop - Escrita criativa e ilustração.
Exposição dos trabalhos.

CONCURSO DE POESIA
A Poesia que há em nós! 
Desafio no Instagram: leitura/declamação de um poema (vídeo ou áudio).

Receitas com Poesia
escola secundária d. afonso henriques 
Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde.

Poesia à Janela 
biblioteca da esdah 

Vamos regar a poesia 
Desenhos de flores e regadores com poesias escritas pelos alunos – 2.º ciclo.
 
Sementes poéticas 
Poemas construídos de turma em turma.

org.:

colégio santa teresa de jesus

A Árvore das Palavras
Uma árvore, no Colégio, nesta Primavera, vai florir com flores poéticas – Pré-Escolar.

Faça do seu dia uma poesia
Espalhar flores, feitas em materiais reutilizados, com poesias – 1º Ciclo.

A Poesia nas Asas do Livro Voador
O Livro Voador transporta poesia pelos espaços do Colégio. Dinâmicas de análise, declama-
ção, recriação,…) – Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º ciclos.



org.:

oficina - escola profissional do ina

Palavras iluminadas

Pinceladas Poéticas
Espanta-espíritos de poesia.

Instantâneos…

Poesia Visual
Exposições permanentes nos corredores da escola.

org.:

universidade sénior tirsense

Poesia e Pintura
sede da universidade sénior tirsense 
Atividade interdisciplinar e envolverá as disciplinas de poesia, pintura e artes decorativas.

Este painel será afixado na parte exterior da entrada principal da Universidade Sénior, e será 
transportado para o local onde venha a ocorrer o encerramento da semana da poesia, para 
integrar o espólio cultural e logístico desta semana.

Árvore da Poesia
central de camionagem 
Construção de uma árvore com poemas e pinturas alusivos ao tema.

Poesia nos Lares
lares de terceira idade 
Envolvimento de todos os alunos da disciplina de poesia na seleção de poemas relacionados 
com o ambiente. Estes poemas serão recitados em Lares de Terceira Idade.

org.:

agrupamento de escolas tomaz pelayo
escola básica de são rosendo 

Liga-te à Poesia
24 Poemas em vídeo com código QR.

Cada código será colocado numa das montras da cidade acompanhado de uma flor - 1º ciclo 
do Agrupamento de Escolas.



Poesia  na sala de aula
Inicia a primeira aula com a leitura de um poema que estará no ambiente de trabalho.

Árvore dos poetas
Indo ao encontro do tema, a árvore da Biblioteca será decorada com poemas dos alunos.

Instalação de arte pública
Colocação de poemas nas grades da escola.

QRcode de poesia
Professor Sousa declama alguns poemas.

21 a 25 mar
org.:

instituto nun’alvres

Vitamina P: um poema por dia, nem sabe o bem que lhe faria
A Família será convidada a gravar um podcast poético que, diariamente, será apresentado 
através das redes da biblioteca - 7.º ano e Família.

Artes e Letras de primavera
Os alunos, dos diferentes Ciclos, vão espalhar pelo colégio instalações que aliam as artes à 
poesia – Ensino Básico e Secundário.

A Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas
Os alunos vão brindar as turmas do 1.º Ciclo com a encenação do texto poético de Luísa Du-
cla Soares - 4.º A.

org.:

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



org.:

agrupamento de escolas de são martinho

Oficina de poesia
Alunos do 2.º e 3.º ciclos, que inclui concurso com prémios para os melhores poemas.

Jardim da Poesia
No átrio da Escola Básica de São Martinho, dedicado à Primavera e à Poesia.

Canteiros Poéticos
Todas as escolas do agrupamento.

22 a 24 mar
org.:

agrupamento de escolas d. dinis
durante o dia
Atividades Poéticas nas escolas do Agrupamento

A primavera da poesia nos lares de Santo Tirso

21 mar
org.:

teatro aviscena
Quando Vier a Primavera
de Alberto Caeiro
Lançamento do vídeo declamando o poema no Amieiro Galego em Vila das Aves nas redes 
sociais da Câmara Municipal de Santo Tirso e da página do Teatro Aviscena.



org.:

oficina - escola profissional do ina
09h10
Prefácio
Declamação de poesia; Música - Piso 1 da Escola Profissional do INA.

org.:

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

org.:

instituto nun’alvres
10h35
Tea and Poetry Time
Os alunos vão servir um chá poético - Curso Profissional Restaurante e Bar.

org.:

escola profissional de serviços cidenai
10h50
Árvores de Poesia
parque urbano da ribeira do matadouro 
Será criado um circuito, com diferentes momentos de pausa, junto a árvores do parque, onde 
cada turma da Escola Cidenai irá declamar, musicar, dançar, desenhar... um poema. 

org.:

escola básica da ponte
11h00
Em busca de Poesia
O grupo dos Amigos vai explorar a palavra «primavera» e construir coletivamente poesias 
floridas, que serão ilustradas e partilhadas.



org.:

trevo do sucesso
18h30
Workshop de Dança Contemporânea
miec 
Exploração de um poema e a sua transformação em movimento, criando uma coreografia 
simples para os participantes realizarem. 

org.:

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

Declamação, música e dança – Comunidade Educativa.

22 mar
org.:

escola básica da ponte
Consultório Poético
Para qualquer tipo de maleita ou palpitação, há um poema com uma promessa de primave-
ra. Siga o receituário que o Doutor Poético lhe prescreverá - Toda a comunidade escolar.

org.:

associação de solidariedade humanitária de 
monte córdova
10h45
Ode ao Girassol
associação de solidariedade humanitária de monte córdova 
Poesia Intergeracional com momento Musical.



org.:

instituto nun’alvres
12h15
Poemário científico
Os alunos do 8.º ano vão apresentar ao 7.º ano a poesia que escreveram a propósito de diver-
sos temas científicos - 8.º ano.

Ascot Hats 
Os alunos vão desfilar com chapéus alusivos à primavera e construídos com materiais recicla-
dos - 9.º ano.

23 mar
org.:

agrupamento de escolas de são martinho
Primavera das Palavras, Tertúlia Poética 
Encontro com um poeta e outras iniciativas, na escola Básica de São Martinho.

org.:

escola básica da ponte
09h00
Máquina de fazer poemas 
As palavras caem como chuva, dançam umas com as outras e, num exercício criativo e mági-
co, a Poesia brota.

org.:

escola básica da ponte
10h40 
Doce Poesia 
No intervalo, serão distribuídos doces com poemas por todos os elementos da Comunidade 
Escolar.



recital da poesia
como se desenha uma casa
Pedro Lamares e Rui David

21h30
fábrica de santo thyrso
O último livro de poemas de Manuel António Pina lança a escada: como se desenha uma 
casa? Desenha-se de amigos, ideias, poemas, utopias, música, vinho. Desenha-se a casa den-
tro e fora de casa. Na casa cidade, na casa de afetos, na casa que desejamos de encontro 
às cores do mundo porque é assim que o queremos habitar. Como ‘aos amigos’ de Herberto 
Helder, “não os chamo e eles voltam-se profundamente dentro do fogo. Temos um talento 
doloroso e obscuro. Construímos um lugar de silêncio, de paixão”. Um espetáculo de cumplici-
dades 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 temas que lhe foram oferecidos por Jorge Palma, Manuel Cruz ou Carlos Tê, e traz 
também clássicos dos cancioneiros em língua portuguesa, como o Zeca Afonso, o Chico Buar-
que, entre outros. Poemas, canções e histórias partilhadas por dois amigos de há 25 anos, a 
desenhar uma casa desde então.
Duração: 01h00

© Miguel Bordalo



24 mar
org.:

escola básica da ponte
Jardim da Poesia
Um jardim é plantado na comunidade, com flores feitas com reutilização de materiais e com 
poemas dos alunos.

org.:

oficina - escola profissional do ina
Trilhos Poéticos
caldas da saúde – landim – ceide (s. miguel) - caldas da saúde
Caminhada; piquenique; momentos de declamação de poesia; dramatizações.

org.:

agrupamento de escolas tomaz pelayo
10h30
Recital de Poesia : Sou Arte!
auditório da escola secundária tomaz pelayo

org.:

instituto nun’alvres
10h35
Concerto em P (poesia e primavera) 
Uma sessão de poesia e música de poetas portugueses – Ensino Básico 2º e 3º Ciclos.

org.:

escola profissional de serviços cidenai 
10h40
As Árvores Também Falam 
Após a prévia elaboração, pelos/as alunos/as da Cidenai, de uma árvore em materiais 
recicláveis, serão distribuídos papéis em forma de fruto, nos quais a Comunidade Escolar 
escreverá versos alusivos ao ambiente, que serão colocados na árvore.



org.:

agrupamento de escolas d. afonso henriques 
14h30
Gerações Poéticas
centro de dia de s. tomé de negrelos

org.:

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

25 mar
org.:

associação amigos do sanguinhedo
10h00
As Pasteleiras
escola básica de s. tomé de negrelos

org.:

companhia de teatro de santo tirso
10h30
Descerrando P…
parque urbano de geão
Percurso em escuta poética, das palavras, do pulsar da cidade, da natureza… Os participan-
tes são convidados a trilharem um percurso que potenciará momentos de encontro(s) e reen-
contro(s), nomeadamente com a poética da cidade, da natureza, de si, do outro. O caminho 
toma o participante como interveniente, por vezes passivo, por vezes ativo, na reinvenção 
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 aviscena
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 pescadores retiram do rio artefactos poluentes, como 
garrafas de plástico e pneus.

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

org.:

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

festa da poesia
fábrica de santo thyrso
org.:

universidade sénior tirsense
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. 

Árvore da Poesia
Exposição da árvore construída com poemas e pinturas.

org.:

escola básica da ponte + associação tuna 
musical de rebordões
15h30
Poesia & Música



org.:

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

org.:

escola profissional de serviços cidenai
16h00
Poema de Alberto Caeiro

org.:

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

org.:

agrupamento de escolas de são martinho
16h30
Poesia em filme

org.:

colégio santa teresa de jesus
16h45
O segredo da Floresta

org.:

trevo do sucesso
17h00
Dança para poesia

org.:

teatro aviscena
17h30
Jantar das palavras



espetáculo da poesia
fábrica de santo thyrso

paisagem para torga
Blandino e Rui David

21h30
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 escutamos a voz do próprio Torga, que assim nos conduz 
qual barqueiro, Douro arriba. 
Uma produção Apuro. 
Criação, composições e execução de Blandino e Rui David. 
Montagens vídeo de Hugo Valter Moutinho.

org.:

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




