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୪… Música  
 

 

୪  construção, chico buarque 

 

Amou daquela vez como se fosse a última 

Beijou sua mulher como se fosse a última 

E cada filho seu como se fosse o único 

E atravessou a rua com seu passo tímido 

Subiu a construção como se fosse máquina 

Ergueu no patamar quatro paredes sólidas 

Tijolo com tijolo num desenho mágico 

Seus olhos embotados de cimento e lágrima 

Sentou pra descansar como se fosse sábado 

Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe 

Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago 

Dançou e gargalhou como se ouvisse música 

E tropeçou no céu como se fosse um bêbado 

E flutuou no ar como se fosse um pássaro 

E se acabou no chão feito um pacote flácido 

Agonizou no meio do passeio público 

Morreu na contramão atrapalhando o tráfego 

 

Amou daquela vez como se fosse o último 

Beijou sua mulher como se fosse a única 

E cada filho como se fosse o pródigo 

(…) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=suia_i5dEZc 

 

 

 

୪  Antonio Vivaldi - "Summer" from four seasons 
https://www.youtube.com/watch?v=g65oWFMSoK0 

 

 

  



 
 

୪… Arte plástica 
 

୪  O Beijo  

Gustav Klimt 
(Galeria Belvedere de Viena) 

 

 

O Beijo (1907-1908), é uma festa reluzente de erotismo e beleza. O quadro tem um brilho sensual de 

mosaico bizantino. Um homem, envolvido num manto dourado ricamente trabalhado, inclina-se para 

beijar uma mulher que está de joelhos. Dos corpos dos amantes vemos apenas os rostos e as mãos, 

além dos pés flexionados da mulher. Tudo o resto é uma opulenta cascata de ouro ricamente engastada 

com ametistas, safiras, rubis, opalas e esmeraldas. Por baixo deles estende-se um leito de pétalas. O 

mundo do casal retratado não é o nosso, é o mundo de fantasia e da intimidade. 

  



 
 

୪… Aperitivos 
 

୪  “Não se pode criar experiência. É preciso passar por ela” 

Albert Camus 

 

୪  “A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original" 

Albert Einstein 

 

୪  “Engolimos de uma vez a mentira que nos adula e bebemos gota a gota a verdade que nos amarga” 

Denis Diderot 

 

୪  “Não há melhor fragata que um livro para nos levar a terras distantes” 

Emily Dickinson 

 

୪  “Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome” 

Clarice Lispector 

 

୪  “A liberdade é seu jardim secreto. Sua pequena conivência para consigo mesmo. Um sujeito preguiçoso 

e frio, algo quimérico, razoável no fundo, que malandramente construiu para si próprio uma felicidade 

medíocre e sólida, feita de inércia, e que ele justifica de quando em vez mediante reflexões elevadas. Não 

é isso que sou?” 

Jean-Paul Sartre 

 

୪  “É um erro ter razão cedo demais” 

Maguerite Yourcenar 

 

୪  “Quando vemos um gigante, temos primeiro de examinar 

a posição do sol e observar para termos a certeza de que  

não é a sombra de um pigmeu” 

Novalis 

 

୪  “É na arte que o homem se ultrapassa definitivamente” 

Simone deBeauvoir 

 

୪  “Não há barreira, fechadura ou ferrolho que possas impor à liberdade da minha mente” 

Virginia Woolf 

 

୪  “A mais profunda raiz do fracasso em nossas vidas é pensar, 'Como sou inútil e fraco'. É essencial 

pensar poderosa e firmemente, 'Eu consigo', sem ostentação ou preocupação. 

Dalai Lama 

 

୪  “O homem é do tamanho do seu sonho” 

Fernando Pessoa 

 

୪  “Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais 

do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver” 

Gloria Hurtado 

  



 
 

୪… Sopa 

 

Poema do Menino Jesus 

Alberto Caeiro  
 

Num meio-dia de fim de Primavera 

Tive um sonho como uma fotografia. 

Vi Jesus Cristo descer à terra. 

Veio pela encosta de um monte 

Tornado outra vez menino, 

A correr e a rolar-se pela erva 

E a arrancar flores para as deitar fora 

E a rir de modo a ouvir-se de longe. 

 

Tinha fugido do céu. 

Era nosso demais para fingir 

De segunda pessoa da Trindade. 

No céu tudo era falso, tudo em desacordo 

Com flores e árvores e pedras. 

No céu tinha que estar sempre sério 

E de vez em quando de se tornar outra vez homem 

E subir para a cruz, e estar sempre a morrer 

Com uma coroa toda à roda de espinhos 

E os pés espetados por um prego com cabeça, 

E até com um trapo à roda da cintura 

Como os pretos nas ilustrações. 

Nem sequer o deixavam ter pai e mãe 

Como as outras crianças. 

O seu pai era duas pessoas - 

Um velho chamado José, que era carpinteiro, 

E que não era pai dele; 

E o outro pai era uma pomba estúpida, 

A única pomba feia do mundo 

Porque nem era do mundo nem era pomba. 

E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. 

Não era mulher: era uma mala 

Em que ele tinha vindo do céu. 

E queriam que ele, que só nascera da mãe, 

E que nunca tivera pai para amar com respeito, 

Pregasse a bondade e a justiça! 

(…) 

A mim ensinou-me tudo. 

Ensinou-me a olhar para as coisas. 

Aponta-me todas as coisas que há nas flores. 

Mostra-me como as pedras são engraçadas 

Quando a gente as tem na mão  

E olha devagar para elas. 

(…) 

Ele dorme dentro da minha alma 

E às vezes acorda de noite 



 
 

E brinca com os meus sonhos. 

Vira uns de pernas para o ar, 

Põe uns em cima dos outros 

E bate palmas sozinho 

Sorrindo para o meu sono. 

(…) 

Esta é a história do meu Menino Jesus. 

Por que razão que se perceba 

Não há-de ser ela mais verdadeira 

Que tudo quanto os filósofos pensam 

E tudo quanto as religiões ensinam? 

 

 

 

୪… Prato de peixe 
 

Extrato de “o Velho e o Mar”  

Ernest Heminguay 
 

“Era uma vez um velho que pescava sozinho num esquife na Corrente do Golgo e saíta havia já por oitenta 

e quatro dias sem apanhar um peixe. Nos primeiros quarenta dias um rapaz fora com ele. Mas, após 

quarenta dias sem um peixe, os pais do rapaz disseram a este que o velho estava definitivamente e 

declaradamente salao, o que é a pior forma de azar, … 

(…) 

O Sol nascia pela terceira vez, desde que ele saíra para o mar, quando o peixe começou às voltas.  

   Não podia pela inclinação da linha ver que o peixe começara a andar em círculo. Ainda era cedo para 

isso. Apenas sentia uma ligeira relaxação na linha, e principiou a puxá-la devagar com a mão direita. … 

 

   Depois alinha não vinha mais, e esticou-a até ver as gotas saltarem ao sol. A linha então fugiu com força 

e o velho ate ajoelhou e de má vontade deixou-a regressar à água escura- 

 - Está a percorrer a parte mais afastada do seu círculo. E pensou: «Há que segurar com quanta força 

tenho. A tensão encurtará de cada vez o círculo. Talvez daqui a uma hora eu o veja. Por agora, preciso de 

o convencer e, depois, de o matar.» 

   Mas o peixe continuava a descrever vagarosamente o seu circulo, e o velho estava encharcado em suor 

e exausto até à medula dos ossos, duas horas mais tarde. 

(…) 

Durante uma hora estivera o velho a ver malhas negras diante dos olhos, e o suor ardia-lhe nos olhos e 

no golpe da testa. Das malhas negras não tinha medo. Eram normais, à tensão a que lê estava a puxar a 

linha. Duas vezes, porém, sentiu-se desmaiar e a entontecer, e isso afligiu-o. 

   - Não podia ir.me a baixo e morrer com um peixe como este – disse. – Agora que o tenho as vir tão 

lindamente, Deus permita que eu aguente. Hei-de dizer cem Padre-Nossos e cem Ave-Marias. Mas não as 

posso dizer agora. 

   «Considera-os como ditos», pensou. «Eu digo-os depois» 

   Nesse momento, sentiu uma súbita pancada e um sacão na linha, que segurou com as mãos ambas. 

Sacão violente, áspero, pesado. 

(…) 

   - Não saltes, peixe. Não saltes. 

   O peixe atacou o arame várias vezes e, de cada vez que sacudia a cabeça, o velho dava-lhe um pouco de 

linha. 



 
 

   «Tenho de manter-lhe a dor no grau em que está», pensou. «Aminha não importa. A minha, domino eu. 

Mas a dele pode enlouquece-lo.» 

(…) 

O velho suava, mas por outra causa além do sol. Em cada volta cala e plácida que p peixe dava, recuperava 

linha, e tinha a certeza de que, com mais duas voltas, teria oportunidade de se servir do arpão. 

   «Mas preciso dele bem perto, perto, perto», pensou. «Não devo apontar à cabeça. Preciso de acertar 

no coração» 

(…) 

   - Fi-lo mexer! – exclamou o velho. E é que fiz. Sentiu-se de novo a desmaiar. Mas segurou no grande 

peixe com quanta força pôde. 

(…) 

   Mas, quando empregou a fundo o seu esforço, começando muito antes de o peixe estar ao pé do barco, 

aquele voltou-se, endireitou-se e nadou para longe. 

   - Peixe! – disse o velho. – Peixe! Seja como for, tu vais morrer. Precisas também de me matar? 

(…) 

   «Tu estas a matar-me, peixe», pensou o velho. «Mas tens todo o direito. Nunca vi uma coisa maior, ou 

mais bela, ou mais serena ou mais nobre do que tu, meu irmão. Vem e mata-me. Não quero saber qual 

de nós mata.» 

   «Agora estás tu a perder a cabeça», pensou. «E não deves perder a cabeça. Não a percas, e aprender a 

sofrer como um homem. Ou como um peixe» 

(…) 

   Não me deixes perder a cabeça – disse contra a madeira da proa. – Sou um velho exausto. Mas matei 

este peixe que é meu irmão e tenho agora de fazer o trabalho vil. 

   - Anda, peixe. 

(…) 

   - Tem mais de setecentos quilos, assim como é. Talvez muito mais. Se dá dois terços limpos a sessenta 

cêntimos o quilo?… 

(…) 

Não passara uma hora quando o primeiro tubarão mordeu. 

   O tubarão não era acidental. Viera de muito fundo, ao dispersar-se no mar a escura nuvem de sangue. 

(…) 

   - Levou-me uns vinte quilos – disse o velho. «E também o meu arpão e a corda toda», pensou, «e o meu 

peixe esta outra vez a sangrar e outros virão» 

(…) 

   «Não há bem que sempre dure. Quem me dera que tivesse sido um sonho, que eu não tivesse pescado 

o peixe…» 

   - Mas o homem não foi feito para a derrota – disse. – Um homem pode ser destruído, mas não 

derrotado. Tenho pena de ter morto o peixe. …» 

… Desculpa peixe. 

(…) 

   Como o peixe não podia falar, porque o peixe estava todo estragado. Veio-lhe então uma ideia à cabeça. 

   - Semipeixe! – exclamou. – Ó peixe que tu eras! desculpa ter vindo tão para o largo. 

(…)” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

୪… Prato de carne 
José Saramago in As Intermitências da Morte 

 

“Os provérbios estão constantemente a enganar-nos, concluiu o cão. Eram onze horas quando a 

campainha da porta tocou. Algum vizinho com problemas, pensou o violoncelista, e levantou-se para ir 

abrir. Boas noites, disse a mulher do camarote, pisando o limiar, Boas noites, respondeu o músico, 

esforçando-se por dominar o espasmo que lhe contraía a glote. Não me pede que entre, Claro que sim, 

faça o favor. Afastou-se para a deixar passar, fechou a porta, tudo devagar, lentamente, para que o 

coração não lhe explodisse. Com as pernas tremendo acompanhou-a à sala de música, com a mão que 

tremia indicou-lhe a cadeira. Pensei que já se tivesse ido embora, disse, Como vê, resolvi ficar, respondeu 

a mulher, Mas partirá amanhã, A isso me comprometi, Suponho que veio para trazer a carta, que não a 

rasgou, Sim, tenho-a aqui nesta bolsa, Dê-ma, então, Temos tempo, recordo ter-lhe dito que as pressas 

são más conselheiras, Como queira, estou ao seu dispor, Di-lo a sério, É o meu maior defeito, digo tudo a 

sério, mesmo quando faço rir, principalmente quando faço rir, Nesse caso atrevo-me a pedir-lhe um favor, 

Qual, Compense-me de ter faltado ontem ao concerto, Não vejo de que maneira. Tem ali um piano, Nem 

pense nisso, sou um pianista medíocre, Ou o violoncelo, E outra coisa, sim, poderei tocar-lhe uma ou duas 

peças se faz muita questão, Posso escolher, perguntou a mulher, Sim, mas só o que estiver ao meu 

alcance, dentro das minhas possibilidades. A mulher pegou no caderno da suite número seis de bach e 

disse, Isto, E muito longa, leva mais de meia hora, e já começa a ser tarde, Repito-lhe que temos tempo, 

Há uma passagem no prelúdio em que tenho dificuldades. Não importa, salta-lhe por cima quando lá 

chegar, disse a mulher, ou nem será preciso, vai ver que tocará ainda melhor que rostropovitch. O 

violoncelista sorriu, Pode ter a certeza. Abriu o caderno sobre o atril, respirou fundo, colocou a mão 

esquerda no braço do violoncelo, a mão direita conduziu o arco até quase roçar as cordas, e começou. De 

mais sabia ele que não era rostropovitch, que não passava de um solista de orquestra quando o acaso de 

um programa assim o exigia, mas aqui, perante esta mulher, com o seu cão deitado aos pés, a esta hora 

da noite, rodeado de livros, de cadernos de música, de partituras, era o próprio johann sebastian bach 

compondo em cóthen o que mais tarde seria chamado opus mil e doze, obras elas quase tantas como 

foram as da criação. A passagem difícil foi transposta sem que ele se tivesse apercebido da proeza que 

havia cometido, mãos felizes faziam murmurar, falar, cantar, rugir o violoncelo, eis o que faltou a 

rostropovitch, esta sala de música, esta hora, esta mulher. Quando ele terminou, as mãos dela já não 

estavam frias, as suas ardiam, por isso foi que as mãos se deram às mãos e não se estranharam. Passava 

muito da uma hora da madrugada quando o violoncelista perguntou, Quer que chame um táxi para a levar 

ao hotel, e a mulher respondeu, Não, ficarei contigo, e ofereceu-lhe a boca. Entraram no quarto, 

despiram-se e o que estava escrito que aconteceria, aconteceu enfim, e outra vez, e outra ainda. Ele 

adormeceu, ela não. Então ela, a morte, levantou-se, abriu a bolsa que tinha deixado na sala e retirou a 

carta de cor violeta. Olhou em redor como se estivesse à procura de um lugar onde a pudesse deixar, 

sobre o piano, metida entre as cordas do violoncelo, ou então no próprio quarto, debaixo da almofada 

em que a cabeça do homem descansava. Não o fez. Saiu para a cozinha, acendeu um fósforo, um fósforo 

humilde, ela que poderia desfazer o papel com o olhar, reduzi-lo a uma impalpável poeira, ela que poderia 

pegar-lhe fogo só com o contacto dos dedos, e era um simples fósforo, o fósforo comum, o fósforo de 

todos os dias, que fazia arder a carta da morte, essa que só a morte podia destruir. Não ficaram cinzas. A 

morte voltou para a cama, abraçou-se ao homem e, sem compreender o que lhe estava a suceder, ela 

que nunca dormia, sentiu que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras. No dia seguinte ninguém 

morreu.” 

 

 

 

 

 



 
 

୪… Prato vegetariano 
 

Júlio Cesar, William Shakespeare 

 

CENA II 

Entram Bruto e Cássio com os Plebeus 

 

PLEBEUS 

Queremos uma explicação; deem-nos uma explicação. 

 

BRUTO 

Segui-me, pois, e ouvi-me, amigos. 

Cássio, vai para a outra rua e dividamos a multidão. 

Quem quiser ouvir-me a mim, que fique aqui; 

Quem quiser seguir Cássio, vá com ele. 

E ser-vos-ão dadas publicas razões 

Da morte de César. (Bruto sobe ao púlpito.) 

 

1.º PLEBEU 

Quero ouvir Bruto falar 

(…) 

 

BRUTO 

Sede pacientes até ao fim. 

Romanos, cidadãos, e amigos, ouvi-me defender a minha causa, e fazei silêncio para poderdes 

ouvir. Acreditai em mim por minha honra e respeitai a minha honra, para poderes acreditar. Julgai-

me na vossa sabedoria e despertai as vossas consciências para me julgares melhor. Se houver 

alguém nesta assembleia. Algum grande amigo de César, a esse direi que o amor de Bruto por 

César não era menor que o dele. Se então esse amigo perguntar porque é que Bruto se levantou 

contra César, aqui está a minha resposta: não que eu amasse menos César, mas amava Roma ainda 

mais. Preferíreis que César vivesse e vós morrêsseis escravos, ou que César morresse para todos 

vós viverdes livres? Porque César me amava, eu o choro; porque foi afortunado, eu por isso me 

alegro; porque foi valente, eu o venero; mas quando foi ambicioso, eu o matei. 

(…) 

Quem haverá aqui tão vil que gostasse de ser escravo? Se houver alguém, fale, porque eu o ofendi. 

… Paro para ouvir uma resposta. 

 

TODOS 

Ninguém, Bruto, ninguém. 

(…) 

 

TODOS 

Viva Bruto! Viva! Viva! 

 

BRUTO 

Bons cidadãos, deixai-me partir sozinho, 

E por amor de mim, ficai aqui com António. 

(…) 

Peço que ninguém além de mim se retire 

Até António ter acabado. 



 
 

 

ANTÓNIO 

Amigos, Romanos, cidadãos, dai-me ouvidos. 

Venho sepultar César, não venho elogiá-lo 

O mal que os homens fazem vive depois deles, 

O bem é muitas vezes enterrado com os seus ossos. 

Que assim seja com César. O nobre Bruto 

Disse-vos que César foi ambicioso. 

Se era assim, foi uma falta grave, 

E gravemente a expiou. 

Aqui, autorizado por Bruto e pelos outros, 

Porque Bruto é um homem honrado 

E assim são todos, todos eles homens honrados, 

Venho eu falar nos funerais de César. 

Era meu amigo e, para comigo, leal e justo; 

Mas Bruto diz que ele era ambicioso 

E Bruto é um homem honrado. 

Trouxe muitos cativos para Roma 

Cujo resgate encheu os cofres públicos; 

Pareceu César ambicioso por isto? 

Quando os pobres gemiam, César chorava;  

A ambição devia ser feita de matéria mais dura. 

Mas Bruto diz que ele era ambicioso, 

E Bruto é um homem honrado. 

Todos vós vistes que eu nas Lupercais 

Por três vezes lhe apresentei uma coroa real. 

Que ele por três vezes recusou. Era isto ambição? 

Mas Bruto diz que ele era ambicioso, 

E Bruto é com certeza um homem honrado. 

(…) 

 

1º PLEBEU 

Acho que tem razão naquilo que diz 

 

4º PLEBEU 

Se pensarmos bem, 

César foi tratado injustamente. 

 

5º PLEBEU 

Reparastes no que ele disse? Não aceitou a coroa. 

Portanto, de certeza não era ambicioso. 

(…) 

TODOS 

Vamos amotinar-nos 

 

1º PLEBEU 

Vamos queimar a casa de Bruto 

(…) 

 

 



 
 

୪… Sobremesas 
 

Soneto 18 
William Shakespeare 
 
Se te comparo a um dia de verão 
És por certo mais belo e mais ameno 
O vento espalha as folhas pelo chão 
E o tempo do verão é bem pequeno. 
 
Às vezes brilha o Sol em demasia 
Outras vezes desmaia com frieza; 
O que é belo declina num só dia, 
Na terna mutação da natureza. 
 
Mas em ti o verão será eterno, 
E a beleza que tens não perderás; 
Nem chegarás da morte ao triste inverno: 
 
Nestas linhas com o tempo crescerás. 
E enquanto nesta terra houver um ser, 
Meus versos vivos te farão viver. 
 

 

 

 “O tempo esse grande escultor” 

Marguerite Yourcenar 
 

«Não irei mais longe, Gherardo. 

Não te acompanho mais porque o trabalho urge 

e eu sou um homem velho. Sou um homem velho, Gherardo. 

Às vezes, quando te entregas mais à ternura, 

chegas a chamar-me teu pai. Mas eu não tenho filhos. 

Nunca encontrei mulher tão bela como as minhas figuras de pedra, 

mulher que ficasse horas imóvel sem falar, 

como coisa necessária que não precisa de agir para ser, 

e nos faz esquecer que o tempo passa porque está sempre presente. 

Mulher que se deixe olhar sem sorrir nem corar 

porque compreendeu que a beleza é qualquer coisa de grave. 

As mulheres de pedra são mais castas que as outras, 

e mais fiéis, porém, são estéreis 

Não há fenda por onde se possa introduzir nelas o prazer, 

a morte, ou a semente de uma criança, 

e por isso elas são menos frágeis. 

Por vezes quebram-se e em cada pedaço de mármore 

fica contida a sua beleza inteira, como Deus 

que está em todas as coisas, 

mas nada de estranho entra nelas que dilate o seu coração. 

Os seres imperfeitos agitam-se e acasalam-se para se completarem, 

mas as coisas só belas são solitárias como a dor humana. 

 

Gherardo, não tenho filhos. 

Eu bem sei que a maioria dos homens não tem propriamente um filho: 



 
 

têm Tito, ou Caio, ou Pedro, e não é a mesma alegria. 

Se eu tivesse um filho, 

ele não se havia de parecer com a imagem que eu dele formara 

antes de existir. Assim também as estátuas que faço 

são diferentes daquelas que comecei por sonhar. 

Mas Deus permite-se ser conscientemente criador. 

Se fosses meu filho, Gherardo, eu não te amaria mais, 

mas não teria que perguntar-me porquê. 

Toda a minha vida procurei respostas a perguntas 

que talvez não tenham resposta e perscrutei o mármore 

como se a verdade se encontrasse no coração das pedras, 

e espalhei as cores para pintar muralhas 

como se se tratasse de fixar acordes sobre um enorme silêncio. 

Tudo se cala, sabes, até a nossa alma — 

ou então somos nós que não ouvimos. 

 

Assim, tu partes. 

Na minha idade já não se dá importância a uma separação, 

mesmo que definitiva. Eu bem sei que os seres que amamos e que nos amam mais 

se vão separando insensivelmente de nós a cada momento que passa. 

É também deste modo que se vão separando de si próprios. 

Estás sentado sobre essa pedra e julgas-te ainda aí, 

mas o teu ser, voltado para o futuro, não adere mais ao que foi a tua vida, 

e a tua ausência já começou. É certo que compreendo 

que tudo isto é ilusão, como o resto, e que o futuro não existe. 

Os homens que inventaram o tempo, 

inventaram por contraste a eternidade, mas a negação do tempo 

é tão vã como ele próprio. Não há nem passado nem futuro 

mas apenas uma série de presentes sucessivos, 

um caminho perpetuamente destruído e continuado 

onde todos vamos avançando. 

(...) 

Tu já não me amas. 

Se consentes em ouvir-me durante uma hora 

é porque somos sempre indulgentes com aqueles que vamos deixar. 

Ligaste-me e agora desligas-me. 

Não te censuro, Gherardo. 

O amor de alguém é um presente tão inesperado e tão pouco merecido 

que devemos espantar-nos que não no-lo retirem mais cedo. 

Não estou inquieto por aqueles que ainda não conheces, 

ao encontro de quem vais e que porventura te esperam: 

aquele que eles vão conhecer será diferente daquele 

que eu julguei conhecer e creio amar. 

Não se possui ninguém (mesmo os que pecam não o conseguem) e, 

sendo a arte a única forma de posse verdadeira, 

o que importa é recriar um ser e não prendê-lo. 

 

Gherardo, não te enganes sobre as minhas lágrimas: 

vale mais que os que amamos partam quando ainda conseguimos chorá-los. 

Se ficasses, talvez a tua presença, ao sobrepor-se-lhe, 

enfraquecesse a imagem que me importa conservar dela. 



 
 

Tal como as tuas vestes não são mais que o invólucro do teu corpo, 

assim tu também não és mais para mim 

do que o invólucro de um outro que extraí de ti e que te vai sobreviver. 

 

Gherardo, tu és agora mais belo que tu mesmo. 

Só se possuem eternamente os amigos de quem nos separamos.» 

 

 

 

Amo o que Vejo 
Ricardo Reis 
 
Amo o que vejo porque deixarei 
   Qualquer dia de o ver. 
   Amo-o também porque é. 
No plácido intervalo em que me sinto, 
   Do amar, mais que ser, 
…Amo o haver tudo e a mim. 
 
Melhor me não dariam, se voltassem, 
   Os primitivos deuses, 
   Que também, nada sabem. 
 
 

 

Colhe o Dia, porque És Ele 

Ricardo Reis 

 

Uns, com os olhos postos no passado, 

Veem o que não veem: outros, fitos 

Os mesmos olhos no futuro, veem 

O que não pode ver-se. 

 

Por que tão longe ir pôr o que está perto — 

A segurança nossa? Este é o dia, 

Esta é a hora, este o momento, isto 

É quem somos, e é tudo. 

 

Perene flui a interminável hora 

Que nos confessa nulos. No mesmo hausto 

Em que vivemos, morreremos. Colhe 

O dia, porque és ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

୪… Digestivos 
 

୪  “A árvore quando está sendo cortada observa com tristeza que o cabo do machado é de madeira” 

Provérbio Árabe 

 

୪  “O fracasso é a mãe do sucesso” 

Provérbio Chinês  

 

୪  “Temos UMA boca e DOIS ouvidos, mas jamais nos comportamos proporcionalmente” 

Provérbio Chinês  

 

୪  “O sábio não se exibe, e por isso brilha. Ele não se faz notar, e por isso é notado. Eles não se elogiam 

e por isso tem mérito. E por que não está competindo, ninguém no mundo pode competir com ele” 

Provérbio Chinês  

 

୪  “ Se você quer ser feliz por uma hora, tire uma soneca; por um dia, vá pescar; por um mês, case-se; 

por um ano, herde uma fortuna; pela vida inteira, ajude os outros” 

Provérbio Chinês  

 

୪  “As virtudes dos homens são semelhantes ao voo dos pássaros. Não se prenda a coisas inferiores. A 

ave que se habitua com a paisagem rasteira, perde o gosto pelas alturas” 

Provérbio Indiano 

୪  “Há apenas duas coisas com que se deve preocupar. 

Se está bem ou se está doente. 

Se está bem, não há nada com que se preocupar. 

Se está doente, há duas coisas com que se deve preocupar. 

Se se vai curar ou se vai morrer. 

Se se vai curar, não há nada com que se preocupar. 

Se vai morrer, há duas coisas com que se preocupar 

Se vai para o céu ou para o inferno. 

Se for para o céu, não há nada com que se preocupar 

Agora se for para o inferno, estará tão ocupado cumprimentando seus velhos amigos que nem terá 

tempo de se preocupar. 

ENTÃO PREOCUPAR-SE PARA QUÊ?” 

Provérbio Chinês  

 

୪  “As virtudes dos homens são semelhantes ao voo dos pássaros. Não se prenda a coisas inferiores. A 

ave que se habitua com a paisagem rasteira, perde o gosto pelas alturas” 

Provérbio Indiano 

 

୪  “Pobres são aqueles que não têm talentos; fracos são os que não tem aspirações” 

Provérbio Indiano 

 

୪  “O homem comum fala, o sábio escuta, o tolo discute” 

Provérbio Japonês 

 

୪  “Não confie na sorte. O triunfo nasce da luta” 

Provérbio Português 

୪  “Pequenos riachos formam grandes rios” 



 
 

Provérbio Português 

 

୪  “Dinheiro perdido, nada perdido; Saúde perdida, muito perdido; Carácter perdido, tudo perdido” 

Provérbio Tibetano  

 

୪  “Eu estava furioso por não ter sapatos; mas encontrei um homem que não tinha pés, então, dei-me 

por muito satisfeito” 

Provérbio Tibetano 

 

 

 

୪ … oferta da casa 
 

୪  'Textos e Ensaios Filosóficos' 

Agostinho da Silva  
“Creio que uma das atitudes fundamentais do homem humano deve ser a de reconhecer em si, numa 

falta de compreensão ou numa falta de Acão, a origem das deficiências que nota no ambiente em que 

vive; só começamos, na verdade, a melhorar quando deixamos de nos queixar dos outros para nos 

queixarmos de nós, quando nos resolvemos a fornecer nós mesmos ao mundo o que nos parece faltar-

lhe; numa palavra, quando passamos de uma atitude de pessimista censura a uma atitude de criação 

otimista, otimista não quanto ao estado presente, mas quanto aos resultados futuros. O mesmo terá já 

dado um grande passo para impedir os ataques, quando aceitar que só puderam existir porque a sua ação 

não foi o que deveria ter sido; quando se lembrar ainda de que toda a sua coragem se não deve empregar 

a combater, mas a construir.” 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“Nada do que é humano…  

….me é estranho enquanto médico!” 

 

Joaquim Pinto Machado 

 


