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୪ Apresentação ao Restaurante 

Joaquim Pinto Machado ୪ 

 
 

As ementas literárias foram uma criação do Professor Pinto Machado – Mentor 

e Obreiro da Escola de Medicina e do seu Curso de medicina - que ao longo de vários 

anos promoveu dentro da comunidade desta Escola o gosto pela literatura nas suas 

diferentes formas de expressão, porque acreditava e disso dava provas de que “Nada 

do que é humano me é estranho enquanto médico!” 

 

As artes e humanidades, sendo uma componente fundamental na cultura e 

enriquecimento pessoal de todos, e em particular do ato médico, merecem ser 

promovidas no ambiente académico, de muitas formas sendo a literatura uma delas! 

 

A literatura, na prosa e na poesia, encerra todo um potencial da mente humana, 

as suas emoções, os seus medos, as suas paixões, alegrias e tristezas. Pela escolha 

cuidada dos textos o Professor Pinto Machado foi ao longo dos anos servindo com 

paixão pratos de letras para que todos fôssemos preparando o terreno para receber a 

semente do humanismo.  

 

Passados 10 anos reabrimos o Restaurante Joaquim Pinto Machado. Sejam bem-

vindos, desta vez para saborear a Coletânea PRIMAVERA. Esperamos que a viajem por 

cada prato de letras nas páginas seguintes, acrescido de tons de música e cor, comporte 

uma agradável experiência para todos os sentidos. 

 

 

Cecília Leão 

Área Científico Pedagógica Humanidades em Medicina – Escola de Medicina 

|Cátedra Alumni Medicina-Professor Pinto Machado 



 

 

… em memória ao Professor 

Joaquim Pinto Machado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canção do Semeador 
 
Na terra negra da vida 
Pousio do desespero, 
É que o Poeta semeia 
Poemas de confiança. 
O Poeta é uma criança 
Que devaneia. 
 
Mas todo o semeador 
Semeia contra o presente. 
Semeia como vidente 
A seara do futuro, 
Sem saber se o chão é duro 
E lhe recebe a semente. 
 
 Miguel Torga 
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୪  … Música  
 

 

 

No restaurante literário em que se serve esta ementa, ouve-se (e recomenda-se a 

ouvir) de fundo, acompanhando cada colherada de leves palavras, as seguintes 

composições: 

 

 

୪  Aleluia -  Georg Friedrich Händel  

Música com a qual Professor Joaquim Pinto Machado deu início ao Curso de 

Medicina da Universidade do Minho (Aleluia!) 

 

 

୪  Arrival of the birds - The Cinematic Orchestra  
 

 

୪  Ludovico Einaudi - Una Mattina  

 

 



 

 

୪  … Arte plástica 
 

 

No horizonte de um largo salão, repleto de pessoas partilhando momentos, 

partilhando vidas, vislumbra-se a seguinte obra artística: 

 

 

୪  The Persistence of Memory  

Salvador Dali 
 

 



 

 

୪  … Aperitivos 
 

୪  “Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido”  

Fernando Pessoa 

 

୪  “Não tentes ser bem sucedido, tenta antes ser um homem de valor”  

Albert Einstein 

 

୪  “Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos”  

William Shakespeare  

 

୪  “Antes, a questão era descobrir se a vida precisava de ter algum significado para ser 

vivida. Agora, ao contrário, ficou evidente que ela será vivida melhor se não tiver 

significado”  

Albert Camus  

 

୪  “Duas coisas contribuem para o progresso: ir mais rápido do que outros, ou ir pelo 

caminho certo”  

Descarts 

 

୪  “Eu sou uma daquelas que pensam que a ciência tem uma grande beleza. Um cientista 

no seu laboratório não é apenas um técnico: ele também é uma criança colocada diante 

de fenômenos naturais que a impressionam como um conto de fadas”  

Marie Curie 

 

୪  “Ler um livro é para o bom leitor conhecer a pessoa e o modo de pensar de alguém 

que lhe é estranho. É procurar compreendê-lo e, sempre que possível, fazer dele um 

amigo”   

Hermann Hesse   

 

୪  “Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um chama-se ontem e o outro 

chama-se amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e 

principalmente viver”  

Dalai Lama  

 

୪  “Todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo» 

Leon Tolstoy 

  

 



 

 

୪  “... quando é alto e régio o pensamento,  

        Súbdita a frase o busca  

        E o escravo ritmo o serve”  

Ricardo Reis 

 

୪  “Não faças aos outros o que gostarias que te fizessem a ti. O gosto deles pode não ser 

o mesmo” 

Bernard Shaw 

 

୪  “Em toda a revolta do homem que chora, 

       na criança que grita o pavor que sente, 

       em todas as vozes na proibição da hora, 

       escuto o som das algemas da mente” 

William Blake 

 

୪  “Para começar, nós vamos fazer as pequenas coisas fáceis. 

Pouco a pouco nós atacaremos as grandes. 

E...quando as coisas grandes estiverem feitas, nos empreenderemos as coisas 

impossíveis!» 

Francisco de Assis 

 

୪  “A paz não tem figura nem desejo absoluto; viver em paz não é viver; (...) a paz é um 

absurdo, como a realidade concreta é um absurdo que é preciso recriar para que se 

torne afecto do homem, obra sua. 

Augustina Bessa-Luís 

 

୪  “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. 

José Saramago 

 

୪  “Por que é que havia de me sentir sozinho? Raras vezes na minha vida, desde que me 

lembro de mim, tive um sentimento de solidão. E não me sinto mal na minha companhia, 

divertimo-nos muito os dois, eu e eu. Não me aborreço. 

António Lobo Antunes 

 

୪  “A beleza é a única coisa preciosa na vida. É difícil encontrá-la - mas quem consegue 

descobre tudo. 

Charles Chaplin 

  



 

 

୪  Sopa 

 

Caldo de galinha  

António Lobo Antunes, In 'Sátira aos Homens quando estão com Gripe'  

 

Pachos na testa, terço na mão,  

Uma botija, chá de limão,  

Zaragatoas, vinho com mel,  

Três aspirinas, creme na pele  

Grito de medo, chamo a mulher.  

Ai Lurdes que vou morrer.  

Mede-me a febre, olha-me a goela, 

Cala os miúdos, fecha a janela,  

Não quero canja, nem a salada,  

Ai Lurdes, Lurdes, não vales nada.  

Se tu sonhasses como me sinto,  

Já vejo a morte nunca te minto,  

Já vejo o inferno, chamas, diabos,  

Anjos estranhos, cornos e rabos,  

Vejo demónios nas suas danças  

Tigres sem listras, bodes sem tranças  

Choros de coruja, risos de grilo  

Ai Lurdes, Lurdes fica comigo  

Não é o pingo de uma torneira,  

Põe-me a Santinha à cabeceira,  

Compõe-me a colcha,  

Fala ao prior,  

Pousa o Jesus no cobertor.  

Chama o Doutor, passa a chamada,  

Ai Lurdes, Lurdes nem dás por nada.  

Faz-me tisana e pão de ló,  

Não te levantes que fico só,  

Aqui sozinho a apodrecer,  

Ai Lurdes, Lurdes que vou morrer.



 

 

୪  Prato de peixe 
 

A Pérola 

John Steinbeck 

 

Na cidade contam a história da grande pérola – como foi encontrada e como se perdeu. 

Contam a história de Kino, o pescador, da sua mulher, Juana, e do seu filho, Coyotito. E tantas 

vezes a história foi contada que acabou por se enraizar na mente de cada um. E, como sucede 

com todas as histórias muitas vezes contadas que o povo guarda no coração, só contém coisas 

boas e más, coisas a preto e a branco, generosas e perversas, sem tonalidades intermédias. 

Se considerarmos esta história como uma parábola, talvez seja possível extrairmos dela 

uma moral e descobrirmos nela a própria vida. Seja como for, contam na cidade que … 

 

Estava prestes a amanhecer quando Kino acordou. As estrelas ainda brilhavam e o dia 

espalhava apenas uma desbotada claridade no horizonte, para as bandas do Oriente. 

Kino abriu os olhos e, depois de olhar para o retângulo luminoso que era a porta, voltou-

os para o caixote suspenso onde Coyotito dormia. Finalmente voltou a cabeça para Juana, a sua 

mulher, deitada na esteira, ao seu lado, com o nariz, os seios e os rins cobertos com o seu xaile 

azul. Os olhos de Juana também estavam abertos. Kino não se recordava de alguma vez os ter 

visto fechados ao acordar. As estrelas pareciam refletir-se nos seus olhos escuros. Estava a olhar 

para ele como sempre fazia quando ele acordava. 

Kino ouvia o rebentar sereno das ondas matinais na praia. 

Naquele momento, por exemplo, havia uma canção nova, pura e doce, na cabeça de 

Kino, e, se soubesse falar dela, ter-lhe-ia chamado Canção da Família. 

O Sol estava a aquecer a cabana, penetrando através das fendas em longos raios. E um 

dos raios caiu sobre o caixote suspenso onde Coyotito dormia e sobre as cordas que o 

seguravam. … 

Pela corda que suspendia o caixote do bebé do teto da cabana descia lentamente um 

escorpião. Tinha a cauda erguida, mas poderia cravá-la numa fração de segundo. 

O escorpião movia-se cuidadosamente pela corda, descendo em direção ao caixote. 

Juana repetiu interiormente um antigo esconjuro que protegia de todo o mal, murmurando 

simultaneamente uma ave-maria entre os dentes cerrados. … Dentro do seu caixote, Coyotito 

ria-se e estendia a mão para o animal. 

Kino ficou perfeitamente imóvel. Ouvia Juana a murmurar de novo o antigo esconjuro e 

escutava a música maléfica do inimigo. 

E, nesse momento, Coyotito, a rir, agitou a corda e o escorpião caiu. 

Kino estendeu a mão para o agarrar, mas o animal escapou-se-lhe por entre os dedos, 

caiu sobre o ombro da criança, fincou-se e picou-o. 

(…) continua (…) 

 

 



 

 

୪ …Prato de carne 
 

A Galinha 

Vergílio Ferreira 

 

 Minha mãe e minha tia foram à feira. Minha mãe com o meu pai e minha tia com o meu 

tio. Mas todos juntos. Na   camioneta da carreira. Na feira compraram muitas coisas e a certa 

altura minha mãe viu uma galinha e disse: 

- Olha que galinha engraçada. 

 E comprou-a também. Estava agachada como se a pôr ovos ou a chocá-los. Era castanha 

nas asas, menos castanha para o pescoço, e a crista e o bico tinham a cor de um bico e de uma 

crista. … . Minha tia, que se tinha afastado, veio ver, estava a minha mãe a pagar depois de 

discutir. E perguntou quanto custava. A mulher disse que vinte mil réis, minha tia começou aos 

berros, que aquilo só se o fosse roubar, e a mulher vendeu-lhe uma outra igual por sete mil e 

quinhentos. Minha mãe aí não se conformou, porque tinha regateado, mas só conseguira baixar 

para doze e duzentos. A mulher disse: 

- Foi por ser a última, minha senhora. 

 Minha tia confrontou as duas galinhas, que eram iguais, achando que a de minha mãe 

era diferente. 

- Só se foi por ser mais cara - disse minha mãe com a ironia que pôde. 

 Minha tia aqui voltou a erguer a voz. Não se via que era diferente? Não se via que tinha 

o bico mais perfeito? E o rabo? 

- Isto é lá rabo que se compare? 

 E tais coisas disse e tantas, com gente já a chegar-se, que minha mãe pôs fim ao sermão, 

por não gostar de   trovoadas: 

 - Mas se gostas mais desta, leva-a, mulher. 

 Foi o que ela quis ouvir. Trocou logo as galinhas, mas ainda disse: 

- Mas sempre te digo que a minha é de mais dura, basta bater-lhe assim (bateu) para se 

ver que é mais forte. 

- Então fica com ela outra vez - disse minha mãe.  

- Não, não.  Trafulhices, não. Está trocada, está trocada. 

- Tu podias levar-me a galinha, para não andar com ela o dia inteiro   num braçado, que 

até se pode partir. 

 Minha mãe trouxe, pois, as duas galinhas na carroça do António Capador, e a minha tia 

ficou. E quando à tarde ela voltou da feira, foi logo buscar a sua. Minha mãe já a tinha ali, 

embrulhada e tudo como minha tia a deixara, e deu-lha. Mas minha tia olhou a galinha de minha 

mãe, que já estava exposta no aparador, e, ao dar meia volta, quando se ia embora, não resistiu: 

 - Tu trocaste, mas foi as galinhas. 

- Trocaste, trocaste. Mas fica lá com a galinha, que não fico mais pobre por isso. 

  Minha mãe, cheia de compreensão cristã e de horror às trovoadas, ainda pensou em 

destrocar tudo outra vez. Mas aquilo já ia tão para além do que Cristo previra, que bateu o pé: 

- Pois fico com ela, não a quisesses trocar. Só tens gosto naquilo que é dos outros. (…) 

continua (…) 



 

 

୪  …Prato vegetariano 
 

Rei Lear (extratos da obra) 

William Shakespeare 

 

“Rei Lear é uma tragédia teatral de William Shakespeare, considerada uma de suas 

obras-primas. No argumento da obra, o rei enlouquece após ser traído por duas de suas três 

filhas, às quais havia legado seu reino de maneira insensata.” 

 

(….) 

 

LEAR:  A ti e aos teus, hereditário para sempre, 

Fica este bom terço do nosso belo reino, 

Não menor em espaço, valor e prazer 

Que o da tua irmã. E tu, nossa alegria 

Inda que ultima e pequena, cujo amor 

Vinhas da França e mel da Borgonha 

Discutem para casar. O que tensa tu a dizer 

Em troca de melhor parte que a delas? Fala. 

 

CORDÉLIA: Nada, meu senhor. 

 

LEAR:   Nada? 

 

CORDÉLIA: Nada. 

 

LEAR:  Do nada, nada se cria. Volta a falar. 

 

EDMUNDO: E esta é a formidável burrice do mundo – que quando estamos de mal 

com a fortuna, tantas vezes fruto da nossa escolha, fazemos culpados do nosso desastre o Sol, 

a Lua e as estrelas, como se fossemos vilões por necessidade, tolos por vocação celeste; falsos, 

ladrões e traidores por ascendência das esferas; bêbados, mentirosos e adúlteros por 

obediência forçada à influência planetária, e tudo, enfim, em que somos maus, por empurrão 

divino. Admirável arte da fuga humana, essa de apontar a culpa do seu génio cabrão à primeira 

estrela do céu! O meu pai combinou-se com a minha mãe sob o signo da Cauda do Dragão, e eu 

nasci sob a Ursa Maior – segue daí que sou bruto e lascivo. ….. 

 

BOBO (para KENT): Sim, se não souberes sorrir para o lado de onde sopra o vento, 

não tarda constipas-te. 

 

BOBO:  Ouve bem, tio. 

Tem mais do que o que gabes, 



 

 

Fala menos do que o que sabes, 

Fecha a bolsa mais do que abres, 

Monta mais, deixa andar os frades, 

Estuda mais, o resto são vaidades, 

E joga menos que os compadres. 

Deixa o teu corpo e a rameira, 

E tranca-te em casa à lareira, 

E hás-de ter muito mais de teu 

Do que a tua sorte prometeu. 

 

EDGAR:  Mais vale estar assim, e dado por perdido, 

Do que perdido e cheio de louvores. No pior, 

A mais baixa e humilde coisa diante da fortuna 

Ainda tem esperança, e não vive no medo. 

Mudança lamentável é descer do alto: 

O pior tem o riso pela frente. Bem-vindo, então, 

Ó ar insubstancial a que eu abro os braços! 

O triste que despojaste com o teu sopro 

Não tem mais que possas levar. 

(Entra GLOUCESTER (guiado por) um VELHO) 

 

GLOUCESTER: Eu não tenho caminho, portanto não peço olhos. 

Quando os tinha, tropeçava. É sempre assim, 

Os meios dão segurança, mas são as faltas 

Que nos trazem armas …. 

EDGAR:  E pior ainda poderei ficar. Não há pior 

enquanto não pudermos dizer: “Isto é o pior”. 

 

GLOUCESTER: Essa é a praga deste tempo, em que loucos guiam cegos. 

 

ALBANIA:  O saber e a bondade, aos maus, parecem maus. 

A porcaria só gosta de si própria. O que fizestes? 

Tigres, e não filhas, o que foi esta vossa obra? 

Um pai, e um homem velho e gracioso, 

Cuja seriedade até um urso das lutas beijava. 

As duas, selvagens, degeneradas, tornaste louco. 

 

LEAR:  

E porque há-de um cão, um cavalo, um rato ter vida, 

E tu sopro nenhum na boca? Já não voltas mais, 

Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. 

 

… (LEAR morre) …. 



 

 

୪  … Sobremesas 

 

Quando Vier a Primavera 

Alberto Caeiro 
 

Quando vier a Primavera,  

Se eu já estiver morto,  

As flores florirão da mesma maneira  

E as árvores não serão menos verdes que na Primavera passada.  

A realidade não precisa de mim.  

 

Sinto uma alegria enorme  

Ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma  

 

Se soubesse que amanhã morria  

E a Primavera era depois de amanhã,  

Morreria contente, porque ela era depois de amanhã.  

Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo?  

Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo;  

E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse.  

Por isso, se morrer agora, morro contente,  

Porque tudo é real e tudo está certo.  

 

Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem.  

Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele.  

Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências.  

O que for, quando for, é que será o que é.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Terra Desolada 

T. S. Eliot 
 

Abril é o mais cruel dos meses, germina 

Lilases da terra morta, mistura 

Memória e desejo, aviva 

Agônicas raízes com a chuva da primavera. 

O inverno nos agasalhava, envolvendo 

A terra em neve deslembrada, nutrindo 

Com secos tubérculos o que ainda restava de vida. 

O verão; nos surpreendeu, caindo do Starnbergersee 

Com um aguaceiro. Paramos junto aos pórticos 

E ao sol caminhamos pelas aleias de Hofgarten, 

Tomamos café, e por uma hora conversamos. 

Big gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt deutsch. 

Quando éramos crianças, na casa do arquiduque, 

Meu primo, ele convidou-me a passear de trenó. 

E eu tive medo. Disse-me ele, Maria, 

Maria, agarra-te firme. E encosta abaixo deslizamos. 

Nas montanhas, lá, onde livre te sentes. 

Leio muito à noite, e viajo para o sul durante o inverno. 

Que raízes são essas que se arraigam, que ramos se esgalham 

Nessa imundície pedregosa? Filho do homem, 

Não podes dizer, ou sequer estimas, porque apenas conheces 

Um feixe de imagens fraturadas, batidas pelo sol, 

E as árvores mortas já não mais te abrigam, 

nem te consola o canto dos grilos, 

E nenhum rumor de água a latejar na pedra seca. Apenas 

Uma sombra medra sob esta rocha escarlate. 

(Chega-te à sombra desta rocha escarlate), 

E vou mostrar-te algo distinto 

De tua sombra a caminhar atrás de ti quando amanhece 

Ou de tua sombra vespertina ao teu encontro se elevando; 

Vou revelar-te o que é o medo num punhado de pó. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Segue o teu destino  

Ricardo Reis, in "Odes"  
 

Segue o teu destino,  

Rega as tuas plantas,  

Ama as tuas rosas.  

O resto é a sombra  

De árvores alheias.  

  

A realidade  

Sempre é mais ou menos  

Do que nós queremos.  

Só nós somos sempre  

Iguais a nós-próprios.  

  

Suave é viver só.  

Grande e nobre é sempre  

Viver simplesmente.  

Deixa a dor nas aras  

Como ex-voto aos deuses.  

  

Vê de longe a vida.  

Nunca a interrogues.  

Ela nada pode  

Dizer-te. A resposta  

Está além dos deuses.  

  

Mas serenamente  

Imita o Olimpo  

No teu coração.  

Os deuses são deuses  

Porque não se pensam.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

୪  … Digestivos 
 

“Aquele que não sabe 

e sabe que não sabe 

é humilde. 

Ajuda-o! 

 

Aquele que não sabe 

e pensa que sabe 

é ignorante. 

Evita-o! 

 

Aquele que sabe 

E pensa que não sabe 

Está dormindo. 

Desperta-o! 

 

Aquele que sabe 

e sabe que sabe 

é sábio! 

Segue-o!” 

Provérbio chinês 

 

୪ “As dificuldades são como as montanhas. Elas só se aplainam quando avançamos 

sobre elas.” 

Provérbio japonês 

 

୪ “Quando um sábio aponta o céu o ignorante olha o dedo.” 

Provérbio japonês 

 

୪ “O homem é senhor do que pensa e escravo do que fala” 

Provérbio português 

 

୪ “Se dois homens que vêm andando por uma estrada, cada um com um pão, quando 

se encontrarem, trocarem os pães, cada um vai embora com um.  

 Se dois homens que vêm andando por uma estrada, cada um com uma ideia, quando 

se encontrarem, trocarem as ideias, cada um vai embora com duas. 

Provérbio chinês 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ementas Literárias  

2018 

 

“Nada do que é humano me é 

estranho enquanto médico!” 

Joaquim Pinto Machado 

      


