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Estrela da Manhã  

António Gedeão

Numa qualquer manhã, um qualquer ser,
v indo de qualquer pai,
acorda e vai .
Vai.
Como se cumprisse um dever.

Nas incógni tas mãos transporta os nossos gestos;
nas inquietas pupi las fermenta o nosso olhar.
E em seu impessoal desejo latejam todos os restos
de quantos desejos f icaram antes por desejar.

Segue o teu meridiano, esse,
o que div ide ao meio teus hemisfér ios cerebrais;
o plano de barro que nunca endurece,
onde a memória da espécie
grava os sonos imortais.

Vai.

Lábios húmidos do amor da manhã,
polpas de cereja.
Desdobra-te e bei ja
em t i  mesmo a carne sã.

Vai.

À tua cega passagem
a convulsão da folhagem
diz aos ecos
“tem que ser ”;

o mar que rola e se agi ta,
toda a música inf ini ta,
tudo gr i ta
“tem que ser ”.

Cerra os dentes,  alma af l i ta.
Tudo gr i ta
“tem que ser ”.”

(Poema término da Aula Inaugural /  Professor Pinto Machado na Sessão de 

Abertura do Curso de Medicina: "…Concluo esta Aula Inaugural  ( . . . )  em poema 

que transmite uma mensagem que a cada um de nós, em cada manhã, diz 

respei to,  poema cuja substância e beleza resist i rão,  espero,  aos estragos da 

minha desajei tada le i tura“ .  Joaquim Pinto Machado, 8 de Outubro 2001)



MÚSICA

“ poesia é o que acontece quando nada  

mais pode ” 

Char les Bukowski

Sugestões musicais

Antonio Vivaldi 

The Four Seasons, Concerto No. 4 in F minor 

(L ' inverno) •  London Symphony Orchestra

Vincent Van Gogh: Winter

https://www.youtube.com/watch?v=5aQ89w_

Ot_U

P. I .  Tchaikovsky

Suite O Lago dos Cisnes (Scene I)  •  Or -

questra Sinfônica do Rio Grande do Norte

https://www.youtube.com/watch?v=Od2uV2kX-

7E0&feature=youtu.be

Leonard Cohen 

Hal le lu jah

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? a p p = d e s k -

top&v=YrLk4vdY28Q

“I've heard there was a secret chord

That David played and it pleased the Lord

But you don't really care for music, do ya?

(...)

The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah 

(...)"



Maria Bethânia

Canções e Momentos •  ao v ivo,  concerto

 "Carta de Amor"

https://www.youtube.com/watch?v=e8xEvGGZ3J0

“Há canções e há momentos

Eu não sei como explicar

Em que a voz é um instrumento

Que eu não posso controlar

Ela vai ao infinito

Ela amarra todos nós

E é um só sentimento

Na plateia e na voz

(…)”

Jorge Palma com Sérgio Godinho

A gente vai  cont inuar •  Eléctr ico,  Antena 3

https://www.youtube.com/watch?v=-58FEMwMa0U

“(…)

Enquanto houver estrada pra andar

A gente vai continuar

Enquanto houver estrada pra andar

Enquanto houver ventos e mar

A gente não vai parar

Enquanto houver ventos e mar

(…)”



Carlos do Carmo

(1939 -  2021)

No teu poema

https://www.youtube.com/watch?v=UMz5jh3W -

Gr0

“No teu poema

Existe um verso em branco e sem medida

Um corpo que respira, um céu aberto

Janela debruçada para a vida

No teu poema existe a dor calada lá no fundo

O passo da coragem em casa escura

E, aberta, uma varanda para o mundo

(…)”



ESCULTURA

João Cut i le i ro 

1937- 2021

O bei jo,  Jardim Diana, Évora

https://amusearte.hypotheses.org/6970

Lago das Tágides, Parque das Nações, Lisboa

https://www.jf-parquedasnacoes.pt/p/arte_urbana_

joao_cutileiro



D. Afonso Henriques, Largo da Miser icórdia, 

Guimarães

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Afonso_

Henriques_por_Cutileiro.jpg



ARTE
PLÁSTICA

Tachismo

Tachismo designa uma das tendências do movimento 

da arte informal,  desenvolv ido na Europa nos anos 

cinquenta e sessenta.  L igado diretamente ao  

movimento do Expressionismo Abstrato americano, 

à Act ion Paint ing e à Arte Informal,  o Tachismo  

caracter iza-se pela espontaneidade de execução, 

pela ut i l ização l ivre das formas plást icas e dos 

mater ia is brutos.

Unt i t led

Georges Mathieu, 1959

https://www.christies.com/lot/lot-

4923203/?intObjectID=4923203



“L 'hommage à Rosa Luxemburg”

Jean-Paul  Riopel le,  1992

https: / /www.mnbaq.org/en/exhibi t ion/ jean-paul-

r iopel le -1213 



APERITIVOS

 

“Se não t ivéssemos inverno, a pr imavera não 

ser ia tão agradável”

Anne Bradstreet

 

“Tudo o que sei  sobre a minha vida, ao que 

parece, aprendi em l ivros.”

Jean-Paul Sartre

“Cada um tem o seu passado fechado em si , 

tal  como um l ivro que se conhece de cor,  l ivro 

de que os amigos apenas levam o t í tu lo.” 
Virginia Woolf

 

“A arte não pode ser pol í t ica, nem sujeição 

social ,  nem glosa duma ideia que faz época; 

nem mesmo pode estar de qualquer forma 

al iada ao concei to «progresso». É algo mais. 

É o próprio alento humano para lá da morte 

de todas as quimeras, da fadiga de todas as 

perguntas sem solução.”

Agust ina Bessa-Luís

 

“A cul tura serve para nos despir  de toda 

a arrogância, part icularmente essa que 

consis te em imaginar que, sendo cul t ivados, 

encontramos Deus. A cul tura é um exercíc io 

de desestruturação, não de acumulação de 

coisas.  É uma constante relat iv ização do nosso 



desejo, legí t imo, de estar em contacto com 

aqui lo que é verdadeiro, belo, bom. É esse 

exercíc io de desconf iança, masoquis ta, de 

desencantamento. Só para que não caiamos 

no único pecado, que é verdadeiramente o 

pecado contra o espír i to: o orgulho.”

Eduardo Lourenço



SOPA

Lisboa ainda   

Manuel Alegre,

20 de março de 2020

“Lisboa não tem bei jos nem abraços

não tem r isos nem esplanadas

não tem passos

nem raparigas e rapazes de mãos dadas

tem praças cheias de ninguém

ainda tem sol mas não tem

nem gaivota de Amália nem canoa

sem restaurantes sem bares nem cinemas

ainda é fado ainda é poemas

fechada dentro de s i  mesma ainda é L isboa

cidade aberta

ainda é L isboa de Pessoa alegre e t r is te

e em cada rua deserta

ainda resis te.”

Poema suger ido por estudantes MIM-EM, 5º ano

http: / /manuelalegre.com/301000/1/003626,000014/

index.htm

A vida tr iunfa em casa   

José Jorge Letr ia,

20 de março de 2020

“Esta ausência não foi  por nós pedida,

este s i lêncio não é da nossa lavra,

já nem Pessoa conversa com Pessoa,

com o fei t iço sempre imenso da palavra

Este tempo só é o nosso tempo

porque é nossa a dor que nos sufoca

e faz de cada dia a fer ida entreaberta

do assombro que esquivando-se nos toca

 

Esta ausência é dos netos,  dos f i lhos, dos 

avós,

é a casa alquebrada pelo medo,



é a febre a arder na nossa voz

por saber que o mal a magoa em segredo

Este s i lêncio é um sussurro tão ant igo

que mata como a peste já matava;

vem de longe sem nada ter de amigo

com a mesma angúst ia que nos cast igava

Esta ausência é uma pátr ia revol tada

que se fecha em casa sempre à espera

que a febre não a vença nem lhe roube

a luz mansa que lhe traz a Pr imavera

Esta casa somos nós de sent inela,

à espera que a rua de novo nos console

e que festeje debruçada à janela

a alegria que só nasce com o sol

Esta ausência mais tarde há-de ter f im,

por nada lhe fal tar nem inocência;

que se escute o desejo de saúde

anunciando que vai  pôr f im à inclemência

Que se abram as portas e as janelas,

que o medo, derrotado, parta sem dest ino

por ser esse o sonho color ido

que i lumina o r iso de um menino.”

Poema suger ido por estudantes MIM-EM, 5º ano

https: / /www.spautores.pt /comunicacao/not ic ias/a-vida-

tr iunfa-em-casa- jose - jorge - letr ia

https://www.spautores.pt/comunicacao/noticias/a-vida-triunfa-em-casa-jose-jorge-letria


PRATO
DE PEIXE

Amar  

Florbela Espanca

in "Charneca em Flor ” ,  1931

“Eu quero amar, amar perdidamente!

Amar só por amar: Aqui. . .  além...

Mais Este e Aquele, o Outro e toda a gente.. .

Amar! Amar! E não amar ninguém!

Recordar? Esquecer? Indi ferente!. . .

Prender ou desprender? É mal? É bem?

Quem disser que se pode amar alguém

Durante a v ida inteira é porque mente!

Há uma Pr imavera em cada vida:

É preciso cantá- la ass im f lor ida,

Pois se Deus nos deu voz, foi  pra cantar!

E se um dia hei  de ser pó, c inza e nada

Que seja a minha noi te uma alvorada,

Que me saiba perder. . .  pra me encontrar. . .”

Poema do Mar  

Jorge Barbosa

in “Ambiente”,  1941

“O Mar!

cercando

prendendo as nossas I lhas,

desgastando as rochas das nossas I lhas!

Deixando o esmalte do seu sal i t re nas faces dos pescadores,

roncando nas areias das nossas praias,

batendo a sua voz de encontro aos montes,

baloiçando os barquinhos de pau que vão por estas costas. . .

O Mar!

pondo rezas nos lábios,

deixando nos olhos dos que f icaram



a nostalgia res ignada de países dis tantes

que chegam até nós nas estampas das i lustrações

nas f i tas de c inema

e nesse ar de outros c l imas que trazem os passageiros

quando desembarcam para ver a pobreza da terra!

O Mar!

a esperança na carta de longe

que talvez não chegue mais! . . .

O Mar!

saudades dos velhos marinheiros contando his tór ias de 

tempos passados,

his tór ias da baleia que uma vez v irou a canoa.. .

de bebedeiras,  de r ixas,  de mulheres,  nos portos 

estrangeiros. . .

O Mar! dentro de nós todos,

no canto da Morna,

no corpo das raparigas morenas,

nas coxas ágeis das pretas,

no desejo da viagem que f ica em sonhos de muita gente!

Este convi te de toda a hora

que o Mar nos faz para a evasão!

Este desespero de querer part i r

e ter que f icar!”



PRATO
DE CARNE

Cânt ico do País Emerso  

Natál ia Correia 

in Poesia:  "ó véspera de prodígio!" ,

Sonetos Românt icos,  1990

“Creio nos

anjos que andam pelo mundo,

Creio na Deusa com olhos de diamantes,

Creio em amores lunares com piano ao fundo,

Creio nas lendas, nas fadas, nos at lantes,

Creio num engenho que fal ta mais fecundo

De harmonizar as partes dissonantes,

Creio que tudo eterno num segundo,

Creio num céu futuro que houve dantes,

Creio nos deuses de um astral  mais puro,

Na f lor humilde que se encosta ao muro,

Creio na carne que enfei t iça o além,

Creio no incr ível ,  nas coisas assombrosas,

Na ocupação do mundo pelas rosas,

Creio que o Amor tem asas de ouro. Ámen.”

Cânt ico Negro  

José Régio 

in "Poemas de Deus e do Diabo”,  1926

“Vem por aqui"  -  dizem-me alguns com os olhos 

doces

Estendendo-me os braços, e seguros

De que ser ia bom que eu os ouvisse

Quando me dizem: "vem por aqui! "

Eu olho-os com olhos lassos,

(Há, nos olhos meus, i ronias e cansaços)

E cruzo os braços,

E nunca vou por al i . . .



A minha glór ia é esta:

Criar desumanidade!

Não acompanhar ninguém.

- Que eu vivo com o mesmo sem-vontade

Com que rasguei o ventre à minha mãe

Não, não vou por aí!  Só vou por onde

Me levam meus próprios passos.. .

Se ao que busco saber nenhum de vós responde

Por que me repet is:  "vem por aqui! "?

Pref i ro escorregar nos becos lamacentos,

Redemoinhar aos ventos,

Como farrapos, arrastar os pés sangrentos,

A ir  por aí . . .

Se v im ao mundo, foi

Só para desf lorar f lorestas v irgens,

E desenhar meus próprios pés na areia 

inexplorada!

O mais que faço não vale nada.

Como, pois sereis vós

Que me dareis impulsos,  ferramentas e coragem

Para eu derrubar os meus obstáculos?.. .

Corre, nas vossas veias,  sangue velho dos avós,

E vós amais o que é fáci l !

Eu amo o Longe e a Miragem,

Amo os abismos, as torrentes,  os desertos. . .

Ide! Tendes estradas,

Tendes jardins,  tendes canteiros,

Tendes pátr ia,  tendes tectos,

E tendes regras, e t ratados, e f i lósofos,  e 

sábios. . .

Eu tenho a minha Loucura !

Levanto-a, como um facho, a arder na noi te 

escura,

E s into espuma, e sangue, e cânt icos nos lábios. . .



Deus e o Diabo é que guiam, mais ninguém.

Todos t iveram pai,  todos t iveram mãe;

Mas eu, que nunca pr incipio nem acabo,

Nasci  do amor que há entre Deus e o Diabo.

Ah, que ninguém me dê piedosas intenções!

Ninguém me peça def inições!

Ninguém me diga: "vem por aqui" !

A minha vida é um vendaval que se sol tou.

É uma onda que se alevantou.

É um átomo a mais que se animou.. .

Não sei  por onde vou,

Não sei  para onde vou

- Sei  que não vou por aí!”



PRATO
VEGETARIANO

 

Porque 

Sophia De Mel lo Breyner Andresen

in “Mar Novo”,  1958

“Porque os outros se mascaram mas tu não

Porque os outros usam a vir tude

Para comprar o que não tem perdão

Porque os outros têm medo mas tu não

Porque os outros são os túmulos caiados

Onde germina calada a podridão.

Porque os outros se calam mas tu não.

Porque os outros se compram e se vendem

E os seus gestos dão sempre div idendo.

Porque os outros são hábeis mas tu não.

Porque os outros vão à sombra dos abrigos

E tu vais de mãos dadas com os per igos.

Porque os outros calculam mas tu não.”

Poema suger ido por estudantes MIM-EM, 5º ano

 

Ser l ivre como uma ave  

Günter Grass 

in “Sobre a Fini tude”,  2016

“Quando o coração, os pulmões e r ins

do fumador de cachimbo o obrigaram a ir  à 

of ic ina uma e outra vez e cada vez mais,  onde 

f icou, como mísero eu, l igado aos tubos

e obrigado a engol ir  um crescente mont ículo

de comprimidos color idos, redondos e 

alongados que sussurravam as legendas dos 

seus efei tos secundários; quando a velhice 

ins is tente e obst inada lhe colocou as questões 

«Quanto tempo ainda?» e «Valerá mesmo a 



pena?» e não lhe saíam da mão nem imagens 

traçadas nem palavras al inhadas; quando o 

mundo com as suas guerras e danos

colaterais se lhe escapou e ele já só o sono 

buscava, fragmentado e aos pedaços – 

dis tante já de s i  e lamuriento, pôs-se a lamber 

as fer idas –; quando também a derradeira 

fonte t inha já secado, humedeceu-me, como 

se ainda houvesse aquela respiração direta 

de boca a boca, o bei jo de uma musa em 

at iv idade subsidiár ia; e logo surgiram

imagens acossadas pelas palavras,  f icaram à 

mão o papel e o lápis e o pincel  e a outonal 

natureza mostrou a sua caduca ofer ta, fazendo 

f lu ir  da aguarela a aguada, e logo me pus a 

rabiscar com gozo e, temendo a recaída,

recomecei,  ávido, a v iver.

Sent i r-me. Leve como uma pena, l ivre como 

uma ave, se bem que há muito pronto a ser 

abat ido. Sem vergonha sol tar a tre la ao bicho. 

Tornar-me neste e naquele.

Ressusci tar os mortos.  Mascarar-me com os 

trapos do meu companheiro Baldanders. 

Perder-me com toda a determinação. Procurar 

refúgio por detrás dos r iscos do próprio 

sombreado. Dizer agora!

Sent i-me como se pudesse mudar de pele, 

encontrar o f io,  sol tar o nó, como se o achado 

fel ic idade t ivesse ainda um nome repet ível .”



O recreio  

Mário de Sá-Carneiro

in “ Indíc ios de Oiro”,

Presença, 1937

“Na minha Alma há um balouço

Que está sempre a balouçar

Balouço à beira dum poço,

Bem dif íc i l  de montar. . .

-  E um menino de bibe

Sobre ele sempre a br incar. . .

Se a corda se parte um dia

(E já vai  estando esgarçada),

Era uma vez a fol ia:

Morre a cr iança afogada.. .

-  Cá por mim não mudo a corda,

Ser ia grande estopada.. .

Se o indez morre, deixá-lo.. .

Mais vale morrer de bibe

Que de casaca.. .  Deixá-lo

Balouçar-se enquanto v ive.. .

-  Mudar a corda era fáci l . . .

Tal  ideia nunca t ive. . .”

Bernardo Soares 

in "Livro do Desassossego",  Fernando Pessoa

“O coração, se pudesse pensar,  pararia. ( . . . )

Considero a v ida uma estalagem onde 

tenho que me demorar até que chegue 

a di l igência do abismo. Não sei  onde 

me levará, porque não sei  nada. Poderia 

SOBREMESA



considerar esta estalagem uma prisão, porque 

estou compel ido 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, dei tados 

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.

Para todos nós descerá a noi te e chegará a 

di l igência. Gozo a br isa que me dão e a alma 

que me deram para gozá-la, e não interrogo 

mais nem procuro. Se o que deixar escr i to no 

l ivro dos v iajantes puder,  rel ido um dia por 

outros,  entretê- los também na passagem, será 

bem. Se não o lerem, nem se entret iverem, 

será bem também."



DIGESTIVOS

Eduardo Lourenço

“O que mais me surpreende nos outros: a 

autent ic idade. Cada pessoa é um mundo. 

Mesmo as pessoas que têm momentos de 

menos v is ibi l idade e relevo, as pessoas são um 

mistér io a que nunca daremos a vol ta.”

in podcast “A beleza das Pequenas  

Coisas”,  in Expresso, 2016

“Na verdade, não temos saudades, é a 

saudade que nos tem, que faz de nós o seu 

objecto. Imersos nela, tornamo-nos outros. 

Todo o nosso ser ancorado no presente f ica, 

de súbi to,  ausente.”

in “Mitologia da Saudade”,  1999

“Nós somos tempo. Compreender aqui lo que 

nós somos é compreender o tempo que nós 

somos, aqui lo que o tempo exter ior,  o tempo 

da his tór ia,  o tempo da sociedade é em nós. 

Não se faz essa aprendizagem sem que ela 

seja uma metamorfose permanente daqui lo 

que nós somos.”

in Públ ico,  2003



Ana Claudia Gomes, 5º ano

"Janelas.

Janelas que outrora sorr iam 

Hoje, lamentando, choram 

Janelas que outrora br i lhavam, 

Hoje, entr is tecidas, são opacas à luz 

Janelas que outrora chamavam 

Hoje, enraivecidas, ignoram 

Janelas que outrora cantavam 

Hoje, temendo, sussurram 

Janelas que outrora abraçavam 

Hoje, lembrando, sonham. 

Quem sabe, amanhã vol te a ser outrora."

Sinestesias 

Diogo Miguel  Soares Caetano, 1º ano

"Se a v ida é poesia,

Sejamos o poeta

E escrevamos como sinfonia

Anúncios de profeta.

Seja nobre, fút i l ,  banal,

É nossa, daí tão especial .

S i lencioso jogo intelectual,

Onde nenhum bri lho é igual.

Cantemos estrofes luzentes.

Sejamos o tal  pioneiro.

O importante é o bom fonema

E, c laro, o amor verdadeiro.

Não temos de seguir  padrões,

Tela de uma só cor é t r iv ial .

A poesia é fe i ta de exceções

E… SER fel iz  é essencial! "
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Poema 1 

Luana Passos, 1º ano

"Ler 

Ler faz-nos voar pelo mundo,  

Conduzindo-nos para o nosso ínt imo mais profundo.  

Não sei  se estou a falar bem,  

Mas é is to que penso 

Para ir  mais além,  

Basta ler que venço.  

E tudo o que le io, interpreto 

Para o meu ser não f icar incompleto 

Porque ir  não é chegar,  

E o f im é só quando tudo terminar. "

Poema 2 

Luana Passos, 1º ano

"  A morte 

A morte é permatura,  

Pois fugaz é toda a v ida.  

Um instante que não perdura  

Esta é a verdade garant ida!  

Quando a Sombra não esperar mais 

Não há nada que possamos fazer 

É como o mar que ameaça o cais 

E nós a proa a tremer 

Tenho receio de morrer,  mas se este medo permanecer  

Pref i ro nem viver. "




