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O Diálogo entre Literatura e Arte:  
no contexto dos séculos XIX e XX 

 
Uma vez que a escrita é a arte da palavra e as artes da imagem são atravessadas 
pela Literatura, revela-se pertinente encetarmos uma viagem pelos caminhos da 
leitura comparada guiados por artistas portugueses da modernidade e da 
contemporaneidade que têm cultivado harmoniosamente as duas vertentes 
artísticas.  
Ao longo das sessões, veremos como, através da literatura e da pintura, os 
artistas nos proporcionam o desvendamento do seu mundo interior e a 
compreensão da sua arte e do seu tempo. Pretende-se o aprofundamento do 
conhecimento da cena literária e pictórica, por um lado, e analisar algumas obras 
de artistas que ocupam uma posição importante na formação da modernidade 
literária e estética, por outro. 
Pretende-se, ainda, promover a interdisciplinaridade, partilha de saberes e 
atividades de enriquecimento pessoal e profissional. 
 
PROGRAMA 
1ª sessão – O contexto estético do século XIX: relações entre imagem e texto. 
2ª sessão: Viagens na Minha Terra: diálogo com as artes plásticas. 
3ª sessão: Os Maias: um romance impressionista. 
4ª sessão: Cesário Verde: “o pintor de atmosferas”. 
5ª sessão: O mito de Narciso na poesia e na pintura portuguesa contemporânea. 
6ª Sessão: Jorge de Sena: o trabalho poético em torno da “ekfrasis”. 
 
Às 5ª feiras, das 18h30 às 20h: Janeiro | Dias 12, 19 e 26 
 

    Fevereiro | Dias 2, 9 e 16 
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