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୪… Música  
 

 

 

Caprice no.24 de Niccolò Paganini, por David Garrett. Paganini foi um compositor e violinista italiano 

que revolucionou a arte de tocar violino e deixou a sua marca como um dos pilares da moderna técnica 

de violino. O seu estilo de vida boémio e a sua aparência mefistofélica deram origem a histórias de que 

o seu virtuosismo era devido a um pacto com o demónio. É mais provável que ele fosse portador de 

uma doença, a Síndrome de Marfan, cujos sintomas típicos são os dedos particularmente compridos e 

magros. Existe um filme sobre a sua vida, “The devil´s violonist”, em que se fantasia sobre esse suposto 

pacto diabólico. 

https://www.youtube.com/watch?v=EjAzqZMLMHY 

 

 

 

 

aBem, Rui Massena 

https://www.youtube.com/watch?v=WkwzKgnDWfw 

 

 

 

 

As Quatro Estações - O Outono - Vivaldi 

https://www.youtube.com/watch?v=nNH1uZetbro 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EjAzqZMLMHY
https://www.youtube.com/watch?v=WkwzKgnDWfw
https://www.youtube.com/watch?v=nNH1uZetbro


୪… Arte plástica 
 

୪  Noite Estrelada Sobre o Ródano, 1888. 

Vincent Van Gogh's 
(Musée d'Orsay, Paris) 

 

 

A obra retrata a paisagem vista à noite à beira do Ródano. “… o céu estrelado finalmente é pintado à 

noite, mesmo sob um lampião de gaz. O céu é azul verde, a água é azul real e o chão é malva. A cidade é 

azul e violeta e a luz do lampião é amarela com reflexos dourado, descendo até o bronze esverdeado. 

Sobre o campo azul esverdeado do céu a ursa maior tem uma cintilação verde rosa, cuja palidez discreta 

contrasta com o dourado do brutal lampião. Duas figuras de namorados estão no primeiro plano... Mas 

este maldito mistral é bem incômodo para eu dar pinceladas que se portem bem e se entrelacem com 

sentimento... faz-me bem fazer qualquer coisa difícil, mas isso não muda de forma alguma a minha 

imensa necessidade de religião, então saio para o ar livre da noite e pinto as estrelas, sonhando sempre 

com a imagem de um grupo de figuras simpáticas e animadas. 

Quando sinto uma terrível necessidade de religião, saio à noite para pintar as estrelas” Van Gogh. 

 

 

 

 

  



୪… Aperitivos 
 

୪  “Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres humanos são tão contraditórios que é impossível atender às suas 

demandas para satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro” 
Dalai Lama 

 

୪  “A ciência, meu rapaz, é feita de erros, mas de erros benéficos, já que conduzem pouco a pouco à 

verdade.” 

Júlio Verne 

 

୪  “Nossa existência é transitória como as nuvens do outono. Observar o nascimento e a morte do ser é 

como olhar os movimentos da dança. 

Uma vida é como o brilho de um relâmpago no céu. Levada pela torrente montanha abaixo.” 

Buda 

 

୪  “Pensar sem aprender torna-nos caprichosos, e aprender sem pensar é um desastre.” 

Confúcio  

 

୪  “A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem; a indignação nos ensina a não aceitar 

as coisas como estão; a coragem, a mudá-las.” 

Santo Agostinho 

 

୪  “Ouse, arrisque, não desista jamais e saiba valorizar quem te ama, esses sim merecem seu respeito. 

Quanto ao resto, bom, ninguém nunca precisou de restos para ser feliz.” 

Clarice Lispector 

 

୪  “A maioria pensa com a sensibilidade, eu sinto com o pensamento. Para o homem vulgar, sentir é 

viver e pensar é saber viver. Para mim, pensar é viver e sentir não é mais que o alimento de pensar.” 

Fernando Pessoa  

 

୪  “O dom da fala foi concedido aos homens não para que eles se enganassem uns aos outros, mas sim 

para que expressassem seus pensamentos uns aos outros.” 

Santo Agostinho  

 

୪  “Pensar é fácil. Agir é difícil. Agir conforme o que pensamos, isso ainda o é mais.” 

Johann Goethe  

 

୪  “Quem olha para fora, sonha; quem olha para dentro, desperta.” 

Carl Young 

 

୪  “Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos 

pensamentos, fazemos o nosso mundo." 

Buda 

 

୪  “Conte-me e eu vou esquecer. Mostre-me e eu vou lembrar. Envolva-me, e eu vou entender.” 

Confúcio 

 



୪  “A nossa dignidade consiste no pensamento. Procuremos pois pensar bem. Nisto reside o princípio da 

moral.” 

Blaise Pascal   

 

୪  “O homem que não pode acreditar em si mesmo não pode acreditar em mais nada.” 

Roy L. Smith 

 

୪  “Em muitas pessoas a palavra antecede o pensamento, sabem apenas o que pensam depois de terem 

ouvido o que dizem.” 

Gustave Le Bom 

 

୪  “É sempre assim. Morre-se. Não se compreende nada. Nunca se tem tempo de aprender. Envolvem-

nos no jogo. Ensinam-nos as regras e à primeira falta matam-nos. 

Ernest Hemingway 

 

୪  "Somos da mesma substância que os sonhos" 

William Shakespeare 

 

 

  



୪… Sopa 

 

William Shakespeare  

 

Um dia você aprende que...  

Depois de algum tempo você aprende a diferença,  

a subtil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma.  

E você aprende que amar não significa apoiar-se,  

e que companhia nem sempre significa segurança.  

E começa a aprender que beijos não são contratos  

e presentes não são promessas  

E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante,  

com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança.  

E aprende a construir todas as suas estradas no hoje,  

porque o terreno amanhã é incerto demais para os planos,  

e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão.  

Depois de um tempo você aprende que o sol queima  

se ficar exposto por muito tempo.  

E aprende que não importa o quanto você se importe,  

algumas pessoas simplesmente não se importam...  

(…) 

Aprende que falar pode aliviar dores emocionais.  

Descobre que se leva anos para se construir confiança  

e apenas segundos para destrui-la,  

(…) 

E o que importa não é o que você tem na vida,  

mas quem você tem na vida.  

E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher.  

Aprende que não temos que mudar de amigos  

se compreendemos que os amigos mudam,  

percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa,  

ou nada, e terem bons momentos juntos.  

Descobre que devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas,  

pode ser a última vez que as vejamos.  

(…) 

Começa a aprender que não se deve comparar com os outros,  

mas com o melhor que pode ser.  

Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser,  

e que o tempo é curto.  

Aprende que não importa onde já chegou, mas onde está indo,  

mas se você não sabe para onde está indo,  

qualquer lugar serve.  

(…) 

E que realmente a vida tem valor  

e que você tem valor diante da vida!  

Nossas dúvidas são traidoras  

e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar,  

se não fosse o medo de tentar.  



୪… Prato de peixe 
 

Fernando Namora 

 

“Vou fazendo horas - metade da vida é uma perdulária expectativa. E tonta. E ansiosa. E inútil. Como 

quem se sentou numa gare de caminho-de-ferro, à espera de um comboio que não se sabe quando 

passará e qual o seu destino. Certeza, e relativa, está apenas no local de espera. E às vezes na própria 

espera. Se chegamos a concretizar a viagem, o lugar aonde o comboio nos levou, desilude-nos. Isso, 

porém, não impede que tudo venha a repetir-se. Desperdiça-se o instante real e concreto, mas que, como 

areia, se nos escapa das mãos, em favor de uma ilusória vez seguinte.” 

 

 

 

Bernardo Soares, Semi-Heterónimo de Fernando Pessoa  

 

“A liberdade é a possibilidade do isolamento. És livre se podes afastar-te dos homens, sem que te obrigue 

a procurá-los a necessidade do dinheiro, ou a necessidade gregária, ou o amor, ou a glória, ou a 

curiosidade, que no silêncio e na solidão não podem ter alimento. Se te é impossível viver só, nasceste 

escravo. Podes ter todas as grandezas de espírito, todas da alma: és um escravo nobre, ou servo 

inteligente: não és livre. E não está contigo a tragédia, porque a tragédia de nasceres assim não é contigo, 

mas do destino para si somente. Ai de ti, porém, se a opressão da vida, ela própria, te força a seres escravo. 

Ai de ti, tendo nascido liberto, capaz de te bastares e de te separes, a penúria te força a conviveres. Essa 

sim, é a tua tragédia, e a que trazes contigo. Nascer liberto é a maior grandeza do homem, o que faz o 

ermitão humilde superior aos reis, e aos deuses mesmo, que se bastam pela força, mas não pelo desprezo 

dela. A morte é a libertação porque morrer é não precisar de outrem. O pobre escravo vê-se livre à força 

dos seus prazeres, das suas mágoas, da sua vida desejada e continua. Vê-se livre o rei dos seus domínios, 

que não queria deixar. As que espalharam amor vêem-se livres das vitórias para que a sua vida se fadou. 

Por isso a morte enobrece, veste de galas desconhecidas o pobre corpo absurdo. É que ali está um liberto, 

embora o não quisesse ser. É que ali não está um escravo, embora ele chorando perdesse a servidão. 

Como um rei cuja maior pompa é o seu nome de rei, e que pode ser risível como homem, mas como rei é 

superior, assim a morte pode ser disforme, mas é superior, porque a morte o libertou.” 

 

 

 

Miguel Torga 

 

“Apesar da idade, não me acostumar à vida. Vivê-la até ao derradeiro suspiro de credo na boca. Sempre 

pela primeira vez, com a mesma apetência, o mesmo espanto, a mesma aflição. Não consentir que ela se 

banalize nos sentidos e no entendimento. Esquecer em cada poente o do dia anterior. Saborear os frutos 

do quotidiano sem ter o gosto deles na memória. Nascer todas as manhãs.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



୪… Prato de carne 
 

Umberto Eco in 'A Ilha do Dia Antes' 

“- Vede, caro Roberto, o senhor de Salazar não diz que o sensato deve simular. Sugere-vos, se bem 

entendi, que deve aprender a dissimular. Simula-se o que não se é, dissimula-se o que se é. Se vos 

gabardes do que não fizestes, sois um simulador. Mas se evitardes, sem fazê-lo notar, mostrar em pleno 

o que fizestes, então dissimulais. É virtude acima de todas as virtudes dissimular a virtude. O senhor de 

Salazar está a ensinar-vos um modo prudente de ser virtuoso, ou de ser virtuoso de acordo com a 

prudência. Desde que o primeiro homem abriu os olhos e soube que estava nu, procurou cobrir-se até à 

vista do seu Fazedor: assim a diligência no esconder quase nasceu com o próprio mundo. Dissimular é 

estender um véu composto de trevas honestas, do qual não se forma o falso mas sim dá algum repouso 

ao verdadeiro.  

A rosa parece bela porque à primeira vista dissimula ser coisa tão caduca, e embora da beleza mortal 

costume dizer-se que não parece coisa terrena, ela não é mais do que um cadáver dissimulado pelo favor 

da idade. Nesta vida nem sempre se deve ser de coração aberto, e as verdades que mais nos importam 

dizem-se sempre até meio. A dissimulação não é uma fraude. É uma indústria de não mostrar as coisas 

como são. E é indústria difícil: para nela ser excelente é preciso que os outros não reconheçam a nossa 

excelência. Se alguém ficasse célebre pela sua capacidade de camuflar-se, como os atores, todos saberiam 

que ele não é o que finge ser. Mas dos excelentes dissimuladores, que existiram e existem, não se tem 

notícia alguma.  

- E notai - acrescentou o senhor de Salazar -, que convidando a dissimular não vos convidamos a 

permanecer mudo como um parvo. Pelo contrário. Deveis aprender a fazer com a palavra arguta o que 

não podeis fazer com a palavra aberta; a mover-vos num mundo que privilegia a aparência, com todos os 

desembaraços da eloquência, a ser tecelão de palavras de seda. Se as flechas perfuram o corpo, as 

palavras podem trespassar a alma.” 

 

 

Eduardo Galeano in “O livro dos abraços” 

“Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. 

Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado, lá do alto, a vida humana. E disse que somos mar 

de fogueirinhas. 

– O mundo é isso – revelou. – Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. 

Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem 

fogueiras grandes e fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que 

nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos, fogos bobos, não 

alumiam nem queimam; mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para 

eles sem pestanejar, e quem chegar perto pega fogo. 

 

 

Gabriel García Marquez, in 'Eu não Venho Fazer um Discurso' 

“A humanidade entrará no terceiro milénio sob o império das palavras. Não é verdade que a imagem 

esteja a suplantá-las nem que possa extingui-las. Pelo contrário, está a potenciá-las: nunca houve no 

mundo tantas palavras com tanto alcance, autoridade e arbítrio como na imensa Babel da vida atual. 

Palavras inventadas, maltratadas ou sacralizadas pela imprensa, pelos livros descartáveis, pelos cartazes 

de publicidade; faladas e cantadas pela rádio, pela televisão, pelo cinema, pelo telefone, pelos altifalantes 

públicos: gritadas à brocha nas paredes da rua ou sussurradas ao ouvido nas penumbras do amor. Não: o 

grande derrotado é o silêncio. As coisas têm agora tantos nomes em tantas línguas que já não é fácil saber 

como se chamam em nenhuma. Os idiomas dispersam-se à rédea solta, misturam-se e confundem-se, 

desembestados rumo ao destino inelutável de uma língua global.” 



୪… Prato vegetariano 
 

 

William Shakespear in A Tempestade 

 

MIRANDA - Por que não nos tiraram logo a vida? 

 

PRÓSPERO - Bela pergunta, jovem, suscitada por minha narrativa. Não ousaram, querida – tanto o povo 

me estimava - pôr um selo tão rubro nesse assunto; mas emprestaram cores mais risonhas a seus 

nefandos fins. Em suma, à pressa, puseram-nos num barco e a algumas léguas da costa nos levaram, 

onde tinham prestes uma carcaça apodrecida de navio, sem mastros, sem cordoalha, sem vela, nada, 

enfim. Os próprios ratos o haviam, por instinto, abandonado. Guindaram-nos para aí, porque 

chorássemos às ondas mugidoras e suspiros enviássemos aos ventos, que, piedosos, devolvendo os 

suspiros, nos faziam sofrer por amizade. 

 

MIRANDA - Oh! Quanto incômodo não vos causei! 

 

PRÓSPERO - Um querubim tu foste, que a vida me salvou. Então sorrias, enquanto eu borrifava o mar 

com lágrimas salgadas, a gemer sob o meu fardo. Isso me deu a irresistível força para aguentar quanto o 

futuro incerto me reservasse ainda. 

 

MIRANDA - E de que modo fomos bater à praia? 

 

PRÓSPERO - A Providência divina nos guiou. Connosco tínhamos alimentos alguns e um pouco de água 

potável que Gonzalo, da nobreza napolitana, e que incumbido fora da execução de todo esse projeto, 

por piedade, tão-só, nos concedera, além de ricas vestes, linho, panos e muitas outras coisas, que têm 

sido de grande utilidade. Assim, por pura gentileza, sabendo quanto apego eu tinha aos livros, trouxe-

me de minha biblioteca volumes que eu prezava mais do que meu ducado. 

 

MIRANDA - Oh! Se algum dia pudesse eu ver esse homem! 

 

PRÓSPERO - Ora fico de pé outra vez. 

(Torna a vestir o manto.) 

Sentada continua, para ouvires o fim de nossos longos dissabores marítimos. Chegamos a esta ilha, e 

aqui me foi possível, como teu preceptor, fazer que progredisses mais do que outras princesas que 

dispõem de muitas horas fúteis e não contam com um mestre tão assíduo e dedicado. 

 

MIRANDA - O céu vos recompense. E ora dizei-me, por favor, que ainda tenho inquieto o espírito: por 

que essa tempestade levantastes? 

PRÓSPERO - Aprenderás mais isso. Por acaso muito estranho a Fortuna generosa, minha senhora mui 

prezada agora, trouxe os meus inimigos a esta praia. A ciência do futuro me revela que o meu zênite se 

acha dominado por um astro auspicioso, cuja influência me cumpre aproveitar, caso não queira que se 

apague de vez a minha sorte. E agora basta de perguntas. Mostras-te inclinada a dormir, sendo preciso 

ceder a esse torpor em tudo grato. Não podes escolher, tenho certeza. 

(Miranda adormece.) 

 

 

 

 



Gil Vicente in O Velho da Horta 

 

VELHO - Óh! Coitado! 

Ai triste desatinado! 

Ainda torno a viver? 

Cuidei que já era livrado. 

ALCOVITEIRA - Que esforço de namorado e que prazer! Que hora foi aquela! 

VELHO - Que remédio me dais vós? 

ALCOVITEIRA - Vivereis, prazendo a Deus, e casar-vos-ei com ela. 

VELHO - É vento isso! 

ALCOVITEIRA - Assim seja o paraíso. Que isso não é tão extremo! Não curedes vós de riso, que 

eu farei tão de improviso como o demo. E também doutra maneira se eu me 

quiser trabalhar. 

VELHO - Ide-lhe, logo, falar e fazei com que me queira, pois pereço; e dizei-lhe que lhe 

peço se lembre que tal fiquei estimado em pouco preço, e, se tanto mal mereço, 

não no sei! E, se tenho esta vontade, não deve ela s’agastar; antes deve de folgar 

ver-nos morto nesta idade. E, se reclama que sendo tão linda dama por ser velho 

me aborrece, dizei-lhe: é um mal quem desama porque minh’alma que a ama 

não envelhece. 

ALCOVITEIRA - Sus! Nome de Jesus Cristo! Olhai-me pela cestinha. 

VELHO - Tornai logo, fada minha, que eu pagarei bem isto. 

 

 

 

୪… Sobremesas 
 

“Nunca serei vencida” 

Marguerite Yourcenar,  

 

Nunca serei vencida.  

Não o serei  

senão à força de vencer.  

Cada armadilha estendida  

fechando-me cada vez mais  

no amor  

que acabará por ser o meu  

túmulo,  

acabarei a minha vida numa cela  

de vitórias.  

Sozinha,  

a derrota encontra chaves,  

abre portas.  

A morte,  

para atingir o fugitivo,  

tem de se pôr em movimento,  

perder essa fixidez  

que nos faz reconhecer  

que ela é o duro contrário  



da vida.  

Ela dá-nos o fim do cisne  

atingido em pleno voo,  

de Aquiles agarrado pelos cabelos  

por não sabermos que sombria Razão.  

Como a mulher asfixiada no vestíbulo  

da sua casa de Pompeia,  

a morte não faz mais do que prolongar  

no outro mundo os corredores  

da fuga.  

A minha morte será  

de pedra.  

Conheço as passagens,  

as curvas,  

as armadilhas,  

todas as minas da Fatalidade.  

Não posso perder-me.  

A morte,  

para me matar,  

terá necessidade da minha  

cumplicidade. 

 

 

Álvaro de Campos in "Poemas" 

O que há em mim é sobretudo cansaço —  

Não disto nem daquilo,  

Nem sequer de tudo ou de nada:  

Cansaço assim mesmo, ele mesmo,  

Cansaço.  

 

A subtileza das sensações inúteis,  

As paixões violentas por coisa nenhuma,  

Os amores intensos por o suposto em alguém,  

Essas coisas todas —  

Essas e o que falta nelas eternamente —;  

Tudo isso faz um cansaço,  

Este cansaço,  

Cansaço.  

 

Há sem dúvida quem ame o infinito,  

Há sem dúvida quem deseje o impossível,  

Há sem dúvida quem não queira nada —  

Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles:  

Porque eu amo infinitamente o finito,  

Porque eu desejo impossivelmente o possível,  

Porque quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser,  

Ou até se não puder ser...  

 

E o resultado?  

Para eles a vida vivida ou sonhada,  



Para eles o sonho sonhado ou vivido,  

Para eles a média entre tudo e nada, isto é, isto...  

Para mim só um grande, um profundo,  

E, ah com que felicidade infecundo, cansaço,  

Um supremíssimo cansaço,  

Íssimno, íssimo, íssimo,  

Cansaço...  

 

 

Florbela Espanca 

“Meu coração da cor dos rubros vinhos 

Rasga a mortalha do meu peito brando 

E vai fugindo, e tonto vai andando 

A perder-se nas brumas dos caminhos. 

 

Meu coração o místico profeta, 

O paladino audaz da desventura, 

Que sonha ser um santo e um poeta, 

Vai procurar o Paço da Ventura... 

 

Meu coração não chega lá decerto... 

Não conhece o caminho nem o trilho, 

Nem há memória desse sítio incerto... 

 

Eu tecerei uns sonhos irreais... 

Como essa mãe que viu partir o filho, 

Como esse filho que não voltou mais!” 

 

 

Fernando Pessoa 

“Há tanta coisa que, sem existir, 

Existe, existe demoradamente, 

E demoradamente é nossa e nós... 

Por sobre o verde turvo do amplo rio 

Os circunflexos brancos das gaivotas... 

Por sobre a alma o adejar inútil 

Do que não foi, nem pôde ser, e é tudo. 

Dá-me mais vinho, porque a vida é nada.” 

 

 

 

୪… Digestivos 
 

୪  "Não digas tudo quanto sabes 

não faças tudo quanto podes 

não creias em tudo quanto ouves 

não gastes tudo quanto tens 

 

porque 



quem diz tudo quanto sabe 

quem faz tudo quanto pode 

quem crê em tudo quanto ouve 

quem gasta tudo quanto tem 

 

muitas vezes 

diz o que não convém 

faz o que não deve 

julga o que não vê 

gasta o que não pode" 

Provérbio Árabe 

 

୪  “Quem conhece os outros, é inteligente. Quem conhece a si mesmo, é iluminado. Quem vence os 

outros, é forte. Quem vence a si mesmo, é invencível.” 

Lao Tsé 

 

୪  "A palavra é prata, o silêncio é ouro." 

Provérbio Chinês 

 

୪  "Um homem feliz é como um barco que navega com vento favorável." 

Provérbio chinês 

 

୪  "Os ignorantes, que acham que sabem tudo, privam-se de um dos maiores prazeres da vida: 

APRENDER" 

Provérbio Popular 

 

୪  "Jamais se desespere em meio as sombrias aflições de sua vida, pois das nuvens mais negras cai água 

límpida e fecunda." 

Provérbio Chinês 

 

୪  "Se você quer manter limpa a sua cidade, comece varrendo diante de sua casa" 

Provérbio chinês 

 

୪  "Não basta dirigir-se ao rio com a intenção de pescar peixes; é preciso levar também a rede" 

Provérbio chinês 

 

୪  "Não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado" 

Provérbio árabe 

 

୪  "Não ergas alto um edifício sem fortes alicerces; se o fizeres viverás com medo"  

Sabedoria persa 

 

 

 

 

 

 

 



୪ … oferta da casa 
 

Mia Couto, in “E Se Obama Fosse Africano?” 

 

Falamos em ler e pensamos apenas nos livros, nos textos escritos. O senso comum diz que lemos apenas 

palavras. Mas a ideia de leitura aplica-se a um vasto universo. Nós lemos emoções nos rostos, lemos os 

sinais climáticos nas nuvens, lemos o chão, lemos o Mundo, lemos a Vida. Tudo pode ser página. 

Depende apenas da intenção de descoberta do nosso olhar. Queixamo-nos de que as pessoas não leem 

livros. Mas o deficit de leitura é muito mais geral. Não sabemos ler o mundo, não lemos os outros. 

Vale a pena ler livros ou ler a Vida quando o ato de ler nos converte num sujeito de uma narrativa, isto 

é, quando nos tornamos personagens. Mais do que saber ler, será que sabemos, ainda hoje, contar 

histórias? Ou sabemos simplesmente escutar histórias onde nos parece reinar apenas silêncio? 

 

 

 

Ernest Hemingway, in “Paris é uma Festa” 

 

A gente já espera ficar triste no outono 

Uma parte da gente morre a cada ano, 

quando as folhas caem das árvores e seus 

galhos ficam nus, batidos pelo vento e a 

luz torna-se fria, invernal. 

Mas sabíamos que haveria sempre outra 

primavera..." 

 

  



 

 

 

“Nada do que é humano…  

….me é estranho enquanto médico!” 

 

Joaquim Pinto Machado 

 


