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୪… Música  
 

“sem música, a vida seria um engano” 
Friedrich Nietzsche 

 
 
 
 

Como melodias de fundo, para saborear cada vocábulo e deglutir a essência de cada combinação 
frásica, são aconselhadas: 

 
 

Anne Sophie Mutter- Antonio Vivaldi, The Four Seasons: Winter 
https://www.youtube.com/watch?v=Drl7rocadYE 

 
 
 

Yann Tiersen- Porz Goret 
https://www.youtube.com/watch?v=KwwwWz6Ef3I 

 
 
 

Philip Glass - Metamorphosis II 
https://www.youtube.com/watch?v=QWDAwzQmn

DI 
 
 
 

Chopin - Nocturne No 20 
https://www.youtube.com/watch?v=n9oQEa-d5rU 

 
 
 

  



୪… Arte plástica 
 

     
 ୪ Camponeses, 1931 

Diego Rivera 
 

 
 
Esta pintura foi originalmente produzida em. Rivera procurou representar os indivíduos do México 
através da pintura, e ao fazê-lo, ele capturou a essência do país. Na pintura Camponeses, os 
trabalhadores refletem a cultura, as pessoas, a luta e a estrutura social / política do México. Deste 
modo, a imagem simples de um camponês pode ser específica e universal. Qualquer filha da 
indústria ou filho da agricultura poderia olhar para essa pintura e ver o México. Cobrindo um 
significado profundo e simplista em suas pinturas, Rivera muitas vezes unificou seu povo através de 
sua arte. 
 
 
 
  



୪… Aperitivos 
 
୪  “A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.” 
Albert Einstein 
 
୪  “Não sei o que é a loucura ou a normalidade. Para escrever é importante fugir da norma, mas 
duvido que isso seja a loucura.” 
José Luís Peixoto 
 
୪  “O aforismo deve ser a última colheita do uso da vida, e não uma impertinência ou uma 
afronta.” 
Agustina Bessa-Luís 
 
୪  “Quando a eloquência, inspirada do íntimo da alma, regurgita em jorros dos lábios de uma 
amante, é certo o triunfo.” 
Camilo Castelo Branco 
 
୪  “Quando for grande, quero ser de outra maneira. Quero ser longe. Eu respondia: ninguém é 
longe. As pessoas são sempre perto de alguma coisa e perto delas mesmas. A minha irmã dizia: 
são. Algumas pessoas são longe. Quando for grande quero ser longe.” 
Valter Hugo Mãe 
 
୪  “O amor é um estado essencialmente transitório. É como uma enfermidade. Tem a sua fase de 
incubação, o seu período agudo, a sua declinação e a sua convalescença. É um facto reconhecido e 
ratificado por todos os fisiologistas das paixões.” 
Ramalho Ortigão 
 
୪  “Ser a favor da liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver de forma a 
respeitar e a melhorar a liberdade dos outros.” 
Nelson Mandela 
 
୪  “Os acasos só favorecem os espíritos preparados.” 
Louis Pasteur 
 
୪  “O universo é um mutante de erros dos quais a vida apareceu.”  
Charles Darwin 
 
୪  “O tempo é uma ilusão produzida pelos nossos estados de consciência à medida em que 
caminhamos através da duração eterna.” 
Isaac Newton 
 
୪  “Dizem que finjo ou minto/Tudo o que escrevo. Não/Eu simplesmente sinto/Com a 
imaginação/Não uso o coração.” 
Bernardo Soares 
 
୪  “Escrever é usar as palavras que se guardaram: se tu falares de mais, já não escreves, porque 
não te resta nada para dizer.” 
Miguel Sousa Tavares 
 



୪  “Que é o Mundo ante mim? fumo ondeando,/Visões sem ser, fragmentos de existências.../Uma 
névoa de enganos e impotências/ Sobre vácuo insondável rastejando...” 
Antero de Quental 
 
୪  “Quando eu nasci, as frases que hão-de salvar a humanidade já estavam todas escritas, só 
faltava uma coisa - salvar a humanidade.” 
Almada Negreiros 
 
୪  “É possível que só as árvores tenham raízes, mas o poeta sempre se alimentou de utopias. 
Deixe-me, pois, pensar que o homem ainda tem possibilidades de se tornar humano.”  
Eugénio de Andrade 
 
୪  “Imagens que passais pela retina / Dos meus olhos, porque não vos fixais?/(…) Sem vós o que 
são os meus olhos abertos?/O espelho inútil, meus olhos pagãos!/Flexão casual de meus dedos 
incertos,/Estranha sombra em movimentos vãos.”  
Camilo Pessanha 
 
୪  “O inverno cobre minha cabeça, mas uma eterna primavera vive em meu coração.”  
Victor Hugo 
 
୪  “Os nossos actos são os nossos anjos bons e maus, sombras fatais que caminham a nosso lado” 
Beaumont e Fletcher 
 
୪  “Poesia é quando uma emoção encontra seu pensamento e o pensamento encontra palavras” 
Robert Frost 
 
୪  “A paz não é um estado primitivo paradisíaco, nem uma forma de convivência regulada pelo 
acordo. A paz é algo que não conhecemos, que apenas buscamos e imaginamos. A paz é um ideal.”  
Herman Hess 
 
୪  “A minha consciência tem milhares de vozes, / E cada voz traz-me milhares de histórias, / E de 
cada história sou o vilão condenado.”   
William Shakespeare 
 
୪  “Ainda que as circunstâncias influam muito sobre o nosso carácter, a vontade pode modificar as 
circunstâncias em nosso favor.”  
John Stuart Mill 
 
 

  



୪… Sopa 

 
Poema Quotidiano 
Ruy Belo 
 
É tão depressa noite neste bairro 
Nenhum outro porém senhor administrador 
goza de tão eficiente serviço de sol 
Ainda não há muito ele parecia 
domiciliado e residente ao fim da rua 
O senhor não calcula todo o dia 
que festa de luz proporcionou a todos 
Nunca vi e já tenho os meus anos 
lavar a gente as mãos no sol como hoje 
Donas de casa vieram encher de sol 
cântaros alguidares e mais vasos domésticos 
Nunca em tantos pés 
assim humildemente brilhou 
Orientou diz-se até os olhos das crianças 
para a escola e pôs reflexos novos 
nas míseras vidraças lá do fundo 
 
Há quem diga que o sol foi longe demais 
Algum dos pobres desta freguesia 
apanhou-o na faca misturou-o no pão 
Chegaram a tratá-lo por vizinho 
Por este andar... Foi uma autêntica loucura 
O astro-rei tornado acessível a todos 
ele que ninguém habitualmente saudava 
Sempre o mesmo indiferente 
espectáculo de luz sobre os nossos cuidados 
Íamos vínhamos entrávamos não víamos 
aquela persistência rubra. Ousaria 
alguém deixar um só daqueles raios 
atravessar-lhe a vida iluminar-lhe as penas? 
 
Mas hoje o sol 
morreu como qualquer de nós 
Ficou tão triste a gente destes sítios 
Nunca foi tão depressa noite neste bairro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



୪… Prato de peixe 
O Retrato de Dorian Gray 
Oscar Wilde 
 
“Em noites de insónia, quer nos seus aposentos delicadamente perfumados, quer no 
quarto sórdido da pequena taberna mal-afamada perto das docas, que, disfarçado e com 
um nome fictício, tinha por hábito frequentar, havia mesmo momentos em que pensava 
na ruína que infligira à sua alma, sentindo uma compaixão que era tanto mais pungente 
por ser totalmente egoísta. Mas momentos como esses eram raros. Aquela curiosidade 
sobre a vida que Lord Henry fora o primeiro a despertar nele, quando se sentaram juntos 
no jardim do amigo Basil, parecia aumentar gratificantemente. Quanto mais sabia, mais 
desejava saber. Ele tinha apetites loucos que se tornavam mais famintos à medida que os 
saciava. Porém, não era verdadeiramente um irresponsável, pelo menos nas suas relações 
sociais. Uma ou duas vezes por mês durante o Inverno, e todas as noites de quarta-feira 
durante a temporada, abria ao mundo as portas da sua belíssima casa, e mandava vir os 
músicos mais aclamados na altura, a fim de deliciarem os convidados com a magia da sua 
arte. Os seus jantares íntimos, para a organização dos quais contava sempre com as 
orientações de Lord Henry, eram afamados tanto pela esmerada selecção dos convidados 
e sua distribuição pelos lugares, como pelo requinte da decoração da mesa, com seus 
delicados arranjos sinfónicos de flores exóticas, e toalhas bordadas, e a baixela antiga de 
ouro e prata. Havia mesmo muitos homens, particularmente os muito jovens ainda, que 
viam, ou imaginavam que viam, em Dorian Gray a concepção exacta do modelo com que 
frequentemente haviam sonhado no tempo de estudantes em Eton ou Oxford: o modelo 
em que deviam coexistir a verdadeira cultura do erudito e toda a graça, distinção e 
urbanidade de um cidadão mundano. Comparavam-no àqueles de quem Dante diz que 
procuravam "tornar-se perfeitos pela adoração da beleza." Tal como Gautier, era alguém 
para quem o mundo visível existia.” 
 
 
 
 

୪… Prato de carne 
 
Elogio do subúrbio 
António Lobo Antunes, in "Crónicas" 
 
"Cresci nos subúrbios de Lisboa, em Benfica, então quintinhas, travessas, casas baixas, a ouvir as 
mães chamarem ao crepúsculo  

- Vííííííííítor,  
num grito que, partido da Rua Ernesto da Silva, alcançava as cegonhas no cume das 

árvores mais altas e afogava os pavões no lago sob os álamos. Cresci junto ao castelito das Portas 
que nos separava da Venda Nova e da Estrada Militar, num país cujos postos fronteiriços eram a 
drogaria do senhor Jardim, a mercearia do Careca, a pastelaria do senhor Madureira e a capelista 
Havaneza do senhor Silvino, e demorava-me à tarde na oficina de sapateiro do senhor Florindo, a 
bater sola num cubículo escuro rodeado de cegos sentados em banquinhos baixos, envoltos no 
cheiro de cabedal e miséria que se mantém como o único odor de santidade que conheço. A dona 
Maria Salgado, pequenina, magra, sempre de luto, transportava a Sagrada Família, numa caixa de 



vivenda em vivenda, e os meus avós recebiam na sala durante quinze dias essas três figuras de 
barro numa redoma embaciada que as criadas iluminavam de pavios de azeite. Cresci entre o 
senhor Paulo que consertava com guitas e caniços as asas dos pardais, e os Ferro-O-Bico cuja tia 
fugiu com um cigano e lia a sina nas praias, embuçada de negro como a viúva de um marujo que 
nunca deu à costa. Os meus amigos tinham nomes próprios tremendos  

(Lafaiete, Jaurés)  
e habitavam rés-do-chão de janelas ao nível da calçada onde se distinguiam aparelhos de 

rádio gigantescos, vasos de manjerico e madrinhas de chinelos. O cão da fábrica de curtumes 
acendia latidos fosforescentes nas noites de julho, quando o pólen da acácia me chovia nas 
pálpebras, eu, morto de amores pela mulher do Sandokan, descobria-me unicórnio trancado na 
retrete da escola, e o brigadeiro Maia, de boina basca, descia à Adega dos Ossos a gesticular contra 
o regime. Na época em que aos treze anos me estreei no hóquei em patins do Futebol Benfica, o 
guarda-redes enchumaçado como um barão medieval apontou-me ao pasmo dos colegas  

- O pai do ruço é doutor  
no que constituiu de imediato a minha primeira glória desportiva e a primeira tenebrosa 

responsabilidade, a partir do momento em que o treinador, a apalpar-me os músculos com os 
olhos, preveniu numa careta de dúvida - Sempre estou para ver se lhes chegas ó ruço que o teu pai 
no ringue era lixado para a porrada. 

O dono da Farmácia União jogava o pau, a esposa do proprietário da Farmácia Marques 
era uma grega sumptuosa de nádegas de ânfora e pupilas acesas, que me fazia esquecer a mulher 
do Sandokan ao vê-la aos domingos a caminho da igreja, o sineiro a quem chamavam Zé Martelo e 
que tocava o Papagaio Loiro na Elevação da missa do meio-dia em vez do A treze de Maio 
obrigatório, possuía uma agência funerária cujo prospecto-reclame começava «Para que teima 
Vossa Excelência em viver se por cem escudos pode ter um lindo funeral?», e eu escrevia versos no 
intervalo do hóquei, fumava às escondidas, uma das minhas extremidades tocava o Jesus Correia e 
a outra Camões, e era indecentemente feliz. 

Hoje, se vou a Benfica não encontro Benfica. Os pavões calaram-se, nenhuma cegonha na 
palmeira dos Correios  

(já não existe a palmeira dos Correios, a quinta dos Lobo Antunes foi  
vendida)  

o senhor Silvino, o senhor Florindo e o senhor Jardim morreram, ergueram prédios no 
lugar das casas, mas eu suspeito que por baixo destes edifícios de cinco e seis e sete e oito e nove 
andares, num ponto qualquer sob as marquises e sucursais de banco, o senhor Paulo ainda 
conserta, com guitas e caniços, as asas dos pardais, a dona Maria Salgado ainda trota de vivenda 
em vivenda com a Sagrada Família na sua redoma embaciada, o Lafaiete e o Jaurés jogam ao 
virinhas na Calçada do Tojal cercados de vasos de manjerico e madrinhas de chinelos. Não há 
pavões nem cegonhas e contudo a acácia dos meus pais, teimosa, resiste. Talvez que só a acácia 
resista, que só ela sobeje desse tempo como o mastro, furando as ondas, de um navio submerso. A 
acácia basta-me. Arrasaram as lojas e os pátios, não tocam o Papagaio Loiro no sino, mas a acácia 
resiste. Resiste. E sei que junto do seu tronco, se fechar os olhos e encostar a orelha ao seu tronco, 
hei-de ouvir a voz da minha mãe chamar 

- Antóóóóóóóónio  
e um miúdo ruço atravessará o quintal, com um saco de berlindes na algibeira, passará por mim 
sem me ver e sumir-se-á lá em cima no quarto, a sonhar que ao menos a mulher do Sandokan não 
o obrigaria nunca a comer puré de batata nem sopa de nabiças durante o tormento do jantar." 
 
 
 
 
 
 



୪… Prato vegetariano 
 
William-Shakespeare, in Romeu e Julieta 
 
CENA II 

“  (ROMEU avança.) 
ROMEU:  Escarnece de dor quem nunca foi ferido. 

(JULIETA aparece ao alto.) 
Que luz surge lá no alto, na janela? Ali é o leste, e Julieta é o Sol. Levante, Sol, faça morrer 

a Lua (…) Porque tu, sua serva, és a mais formosa. (…) És a minha dama, oh, és o meu amor! (…) O 
brilho da tua face ofuscaria os astros como o dia faz à chama. 
JULIETA:  Ai de mim! 
ROMEU: Fala! Fala, anjo, outra vez, pois brilhas na glória desta noite, sobre a terra, como o 

celeste mensageiro alado, sobre os olhos mortais que, deslumbrados, se voltam 
para o alto, para olhá-lo, quando ele chega, cavalgando as nuvens, e vaga sobre o 
seio desse espaço. 

JULIETA: Romeu, Romeu, por que hás-de ser Romeu? Negue o teu pai, recuse-se esse 
nome; ou se não queres, jura só que me amas e eu não sereis mais dos Capuletos. 

ROMEU: Devo ouvir mais, ou falarei com ela? 
(à parte) 

JULIETA: É só o teu nome que é meu inimigo:(…) Terias o mesmo cheiro com outro nome; 
e assim Romeu, chamado de outra coisa, continuarias sempre a ser perfeito, com 
outro nome. Muda-o, Romeu, e em troca dele, que não és tu, fica comigo. 

ROMEU: Eu cobro essa jura! Se me chamares de amor, rebatizo-me: e, de hoje em diante, 
eu não sou mais Romeu. 

JULIETA: Quem é que, assim, oculto pela noite, descobre o meu segredo? (… )Nem cem 
palavras eu sorvi ainda dessa voz, mas já reconheço o som. Tu não és Romeu, e 
um Montéquio? 

ROMEU:  Nem um nem outro, se tu não gostas. 
JULIETA:  Mas como vieste aqui, e para o quê? (…) 
ROMEU; Com as asas do amor saltei o muro, pois não há pedra que impeça o amor. (…) 
JULIETA:  Mas te virem aqui, eles matam-te. 
ROMEU:  Há muito mais perigo nos teus olhos, que nas lâminas deles. O teu olhar deixa-me 

protegido do inimigo. 
JULIETA:  Eu não quero por nada que te vejam. 
ROMEU: Tenho o manto da noite para esconder-me, e se tu me amas, não me encontram. 

(…) 
JULIETA:  Quem te guiou para vires até aqui? 
ROMEU: O amor, obrigou-me a procurar: aos teus conselhos, juntei os meus olhos. (…) 
JULIETA:  Amas-me? Sei que vai dizer que sim, e aceito a tua palavra. Se jurares (…) doce 

Romeu, se me amas, mesmo, afirma-o com fé. Mas, se pensares que eu fui fácil 
demais, serei severa e má, e direi não, para que me implores; de outra forma, 
nunca. (…) 

ROMEU: Eu juro, pela Lua abençoada, que banha em prata as copas do pomar... 
JULIETA: Não jures pela Lua, que é inconstante, e muda, todo mês, a sua órbita, para o teu 

amor não ser também instável. 
ROMEU:  Por que devo jurar? 
JULIETA;  Não jures nunca. Ou, se o fizeres, jura só por ti mesmo (…) 
ROMEU:  Se meu grande amor... 
JULIETA: (…) Boa noite, ainda. Que um repouso são, venha ao meu seio e ao teu coração. 
ROMEU:  Mas vais deixar-me assim, insatisfeito? 
JULIETA:  E que satisfação posso hoje eu dar? 



ROMEU:  A tua jura de amor, pela que eu dei. 
JULIETA:  Eu dei-te a minha antes que a pedisses. (…) 
ROMEU: E queres negá-la? Mas pra quê, amor? (…). Oh noite abençoada; eu tenho medo, 

que, por ser noite, isto seja só sonho, bom e doce demais pra ter substância. 
(JULIETA volta, ao alto.) (…) 

JULIETA:  Mil vezes boa-noite. (Sai.) 
ROMEU:  Tristes mil vezes; a minha luz foi-se! “ 
 
 
 

୪… Sobremesas 
 
POEMA AO DOENTE INCURÁVEL 
Joaquim Pinto Machado, in “No sótão do pensamento II” 
 
O DOENTE NÃO É 
Um caso 
A prazo: 
Uma cirrose, 
Uma leucose… 
 
O DOENTE NÃO É 
Material 
Investigacional 
pr´a discutir com os demais 
Em congressos internacionais. 
 
O DOENTE NÃO É 
Um chaço, 
Um chato. 
 
O DOENTE É 
UMA PESSOA, 
UM NOME QUE RESSOA 
NUM CORAÇÃO. 
É UM IRMÃO. 
É DOS MEUS. 
É MAIS QUE ISTO: 
É FILHO DE DEUS 
É JESUS CRISTO! 
 
 
Sem Palavras 
Florbela Espanca, in "A Mensageira das Violetas  
 
Brancas, suaves mãos de irmã  
Que são mais doces que as das rainhas,  
Hão de pousar em tuas mãos, as minhas  
Numa carícia transcendente e vã.  
 



E a tua boca a divinal manhã  
Que diz as frases com que me acarinhas,  
Há de pousar nas dolorosas linhas  
Da minha boca purpurina e sã.  
 
Meus olhos hão de olhar teus olhos tristes;  
Só eles te dirão que tu existes  
Dentro de mim num riso d’alvorada!  
 
E nunca se amará ninguém melhor;  
Tu calando de mim o teu amor,  
Sem que eu nunca do meu te diga nada!...  
 
 
O Dia Deu em Chuvoso 
Álvaro de Campos 
 
O dia deu em chuvoso.  
A manhã, contudo, esteve bastante azul.  
O dia deu em chuvoso.  
Desde manhã eu estava um pouco triste.  
 
Antecipação! Tristeza? Coisa nenhuma?  
Não sei: já ao acordar estava triste.  
O dia deu em chuvoso.  
 
Bem sei, a penumbra da chuva é elegante.  
Bem sei: o sol oprime, por ser tão ordinário, um elegante.  
Bem sei: ser susceptível às mudanças de luz não é elegante.  
Mas quem disse ao sol ou aos outros que eu quero ser elegante?  
Dêem-me o céu azul e o sol visível.  
Névoa, chuvas, escuros — isso tenho eu em mim.  
 
Hoje quero só sossego.  
Até amaria o lar, desde que o não tivesse.  
Chego a ter sono de vontade de ter sossego.  
Não exageremos!  
Tenho efectivamente sono, sem explicação.  
O dia deu em chuvoso.  
 
Carinhos? Afectos? São memórias...  
É preciso ser-se criança para os ter...  
Minha madrugada perdida, meu céu azul verdadeiro!  
O dia deu em chuvoso.  
 
Boca bonita da filha do caseiro,  
Polpa de fruta de um coração por comer...  
Quando foi isso? Não sei...  
No azul da manhã...  
 
O dia deu em chuvoso.  
 
 



Pérola solta 
José Régio 
 
Sem que eu a esperasse, 
Rolou aquela lágrima 
No frio e na aridez da minha face. 
Rolou devagarinho..., 
Até à minha boca abriu caminho. 
Sede! o que eu tenho é sede! 
Recolhi-a nos lábios e bebi-a. 
Como numa parede 
Rejuvenesce a flor que a manhã orvalhou, 
Na boca me cantou, 
Breve como essa lágrima, 
Esta breve elegia. 
 
 
Poesia 
Sophia de Mello Breyner Andresen  
 
Se todo o ser ao vento abandonamos 
E sem medo nem dó nos destruímos, 
Se morremos em tudo o que sentimos 
E podemos cantar, é porque estamos 
Nus em sangue, embalando a própria dor 
Em frente às madrugadas do amor. 
Quando a manhã brilhar refloriremos 
E a alma possuirá esse esplendor 
Prometido nas formas que perdemos. 
Aqui, deposta enfim a minha imagem, 
Tudo o que é jogo e tudo o que é passagem. 
No interior das coisas canto nua. 
Aqui livre sou eu — eco da lua 
E dos jardins, os gestos recebidos 
E o tumulto dos gestos pressentidos 
Aqui sou eu em tudo quanto amei. 
Não pelo meu ser que só atravessei, 
Não pelo meu rumor que só perdi, 
Não pelos incertos atos que vivi, 
Mas por tudo de quanto ressoei 
E em cujo amor de amor me eternizei. 
 
 
 

୪… Digestivos 
 
୪  “O passado é história, o futuro é mistério, e hoje é uma dádiva, por isso é que se chama 
presente!” 
Provérbio Chinês 
 



“Por causa da rosa, a erva daninha acaba por ser regada.” 
Provérbio Árabe 
 
“Não importa o tamanho da Montanha, ela nunca poderá tapar o sol.” 
Provérbio Chinês 
 
“Há uma luz do sol após cada temporal.”  
Provérbio Alemão 
 
“Sábio não é aquele que sabe de tudo e sim usa tudo que sabe.” 
Provérbio Chinês 
 
“As palavras voam, a escrita fica.” 
Provérbio Português 
 
"Palavras verdadeiras podem não ser agradáveis, palavras agradáveis podem não ser verdadeiras." 
Provérbio Chinês 
 
“A palavra foi dada ao homem para disfarçar o seu pensamento” 
Provérbio Português 
 
 
 

୪ … oferta da casa 
 
Livro do Desassossego  
Bernardo Soares  
“Considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que chegue a diligência do 
abismo. Não sei onde ela me levará, porque não sei nada. Poderia considerar esta estalagem uma 
prisão, porque estou compelido a aguardar nela; poderia considerá-la um lugar de sociáveis, 
porque aqui me encontro com outros. Não sou, porém, nem impaciente nem comum. Deixo ao 
que são os que se fecham no quarto, deitados moles na cama onde esperam sem sono; deixo ao 
que fazem os que conversam nas salas, de onde as músicas e as vozes chegam cómodas até mim. 
Sento-me à porta e embebo meus olhos e ouvidos nas cores e nos sons da paisagem, e canto lento, 
para mim só, vagos cantos que componho enquanto espero.” 

 
José Saramago, in 'O Ano da Morte de Ricardo Reis' 
“Ora, a solidão, ainda vai ter de aprender muito para saber o que isso é, Sempre vivi só, Também 
eu, mas a solidão não é viver só, a solidão é não sermos capazes de fazer companhia a alguém ou a 
alguma coisa que está dentro de nós, a solidão não é uma árvore no meio duma planície onde só 
ela esteja, é a distância entre a seiva profunda e a casca, entre a folha e a raiz, Você está a 
tresvariar, tudo quanto menciona está ligado entre si, aí não há nenhuma solidão, Deixemos a 
árvore, olhe para dentro de si e veja a solidão, Como disse o outro, solitário andar por entre a 
gente, Pior do que isso, solitário estar onde nem nós próprios estamos.” 
 
Gonçalo M. Tavares, in "Uma Viagem à Índia" 
“A vida, meu caro, é ilegível. Acontece e desaparece. Não há inteligência que a descodifique: vem 
em linguagem-nada, surge no corpo como surge o dia, e como se dia e vida individual fossem 
materiais paralelos.  A vida não surge em prosa nem em poesia — e a existência não fala inglês, 
apesar de tudo. A natureza dos acontecimentos resiste às invasões matreiras da publicidade e dos 
filmes. Já não é mau.”  



 
 

 

“Nada do que é humano…  

….me é estranho enquanto médico!” 

 

Joaquim Pinto Machado 

 


