PROGRAMA DA UNIDADE CULTURAL BREVE DE “POESIA E DIZER”
Responsável: Drª. Maria Celeste Sousa Alves
Horário: 4ª. Feira, das 10h00 às 12h00 – QUINZENAL
Início: 12 de outubro de 2022

Poesia portuguesa moderna e contemporânea
O programa da Unidade Cultural de “Poesia e Dizer” para o ano lec vo de 2022-2023 terá
como objec vo o estudo da poesia portuguesa moderna e contemporânea.
Nesse sen do, tendo presente a expressão de Baudelaire "A modernidade é o transitório, o
efémero, o con gente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o imutável" , a
nossa atenção será direccionada para a arte dos poetas, seres integrados no mundo, capazes
de extrair do real quo diano, sempre transitório e efémero, o indizível e eterno, lugar onde
reside a verdade pura. Deter-nos-emos, pois, nessa beleza misteriosa que cons tui, em grande
parte, a realidade em que assenta a poesia dos nossos dias.
Sempre que seja oportuno, analisar-se-ão temas tratados por autores de diferentes épocas
numa perspec va compara sta.
Assim, no vasto panorama da poesia moderna e contemporânea, estudar-se-ão poetas de
expressão portuguesa dos séculos XX e XXI.
Promover-se-ão encontros com poetas.
Temas como o Natal, a Páscoa, o Carnaval, Festas Populares e qualquer outro evento que
suscite o interesse geral serão mo vo para uma intervenção especial da Poesia.
Es mular-se-á a arte de dizer simultaneamente com a produção escrita como forma cria va de
desenvolver o gosto pelo sen do e força da palavra.
Os textos que forem surgindo ao longo do ano, por livre inicia va ou por mo vação da
orientadora, serão reunidos e publicados num pequeno livro.
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De acordo com as circunstâncias, organizar-se-ão visitas culturais que tenham como centro de
interesse a poesia.

