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 RESTAURANTE JOAQUIM PINTO MACHADO



Ser Responsável 

Joaquim Pinto Machado

in No sótão do Pensamento I I I ,  2012

“É responder,  é dar resposta.

Resposta pessoal.

É responder

por uma missão,

por um sent ido,

por uma razão de exis t i r.

É um sair  de s i  para os outros

e aí ,  neles,  se encontrar.

É ser para - com - pelos outros

porque ninguém pode ser quem é sozinho.

Ser responsável  é responder

pelos encontros gerados

e pelos encontros regenerados,

e também pelos encontros desfei tos

e pelos encontros perdidos.

Ser responsável  é a glór ia do Homem.”

(O Professor Joaquim Pinto Machado, Sonhador, 

Fundador e Obreiro do projeto da Escola de Ciências 

da Saúde da Universidade do Minho, será sempre 

por todos recordado! A nós cabe -nos cont inuar a 

construir  o Sonho.. . )



MÚSICA

“ Todos os dias devíamos ouvir um pouco de música, 

ler uma boa poesia, ver um quadro bonito e, se 

possível, dizer algumas palavras sensatas. ” 

Johann Goethe

Sugestões musicais

Er ic Clapton 

Autumn Leaves -  Álbum: Clapton

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

0YKlQ

“The falling leaves drift by my window

The autumn leaves of red and gold

(…)

Since you went away the days grow long

And soon I' l l hear old winter's song

But I miss you most of all, my darling

When autumn leaves start to fall

(…)”

Simon & Garfunkel

The Sounds of  Si lence -  Ao Vivo no Madison 

Square Garden

https://www.youtube.com/watch?v=L-JQ1q-13Ek 

“(…)

And in the naked light, I saw

Ten thousand people, maybe more

People talking without speaking

People hearing without listening

People writing songs that voices never share

And no one dared

Disturb the sound of silence

(…)”



The Beat les

Here Comes the Sun (Remastered 2009) -  Álbum: 

The Beat les

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

whY&list=PL10bx4Kxq8Bk_vq2uOX8tcvd-6jARL8ZE

“Here comes the sun, do, dun, do, do

Here comes the sun, and I say

It's all right

Little darling, the smile's returning to their faces

Little darling, it seems like years since it's been here

Here comes the sun, do, dun, do, do

Here comes the sun, and I say

It's all right

(…)”

Sérgio Godinho

O Novo Normal

https://www.youtube.com/watch?v=z91KL6-Y3wQ

“No novo normal

Há cidades inteiras

Por onde rasgaram

Invisíveis poeiras

Malignas benignas

Ninguém sabe se sabe

Nem que acaso ou que destino nos cabe

(...)

Um horizonte de eventos

Memorial do que

Se viveu

(…)”



Zeca Afonso

Canção de Embalar -  Álbum: Cantares do 

Andar i lho

https://www.youtube.com/watch?v=h8TpRn-

MU09M

“(...)

Outra que eu souber na noite escura

Sobre o teu sorriso de encantar

Ouvirás cantando nas alturas

Trovas e cantigas de embalar

(…)”



ARTE
PLÁSTICA

“Outono”

José Malhoa, 1918

https://pt.wikipedia.org/wiki/Outono_(Jos%C3%A9_

Malhoa)#/media/Ficheiro:Jose_malhoa_outono. jpg

“L'Étonnement ”

Júl io Pomar,  ,  1979

https://www.wikiart.org/en/julio-pomar/l-

tonnement-1979

https://www.wikiart.org/en/julio-pomar/l-tonnement-1979


Sem Título

Cruzeiro Seixas,  2008

https: / /www.cnc.pt /cruzeiro - seixas-1920-2020/

https://www.cnc.pt/cruzeiro-seixas-1920-2020/


APERITIVOS

 

“Eu acho que não há intel igência sem 

coração. A intel igência é um dom, é-nos 

concedida, mas o coração tem que a suportar 

humildemente, senão é perfei tamente votado 

às trevas.”

Agust ina Bessa-Luís

 

“Não sei  sonhar senão a v ida

[. . . ]  não sei  v iver senão o sonho.”

Almada Negreiros

“Só havia três coisas sagradas na vida: a 

infância, o amor e a doença. Tudo se podia 

atraiçoar no mundo, menos uma cr iança, o ser 

que nos ama e um enfermo. Em todos esses 

casos a pessoa está indefesa.” 
Miguel  Torga

 

“Eu gosto desta terra. Nós somos feios, 

pequenos, estúpidos, mas eu gosto dis to.”

António Lobo Antunes

 

“A arte é um resumo da natureza fei to pela 

imaginação.”

Eça de Queirós



 

“O tempo que passa não passa depressa.  

O que passa depressa é o tempo 

que passou.”

Vergí l io Ferreira

 

“Tudo o que é meu trago em mim”

Herta Mul ler



SOPA

Epitáf io  

Artur do Cruzeiro Seixas

Áfr icas 60

in Obra poét ica,  1 -  2002

“Atravessam os c iprestes

bic ic letas

com cidades velozmente ant igas

na memória.

Descem as escadas de caracol em mármore

que há por dentro de todos os c iprestes

outras paisagens

tão longas quanto transparentes

e indeci fráveis.

A hora indef inida

tem um lago em cada face

e para lá da l inha est icadíss ima do horizonte

há túmulos esventrados até ao inf ini to.

As palavras são verdes

e as horas esperam o luar

l imi tando as fontes”

Canção de outono   

Fernando Pessoa

in Semanário " I lustração Portuguesa" 

nº 833, 1922.

“No entardecer da terra,

O sopro do longo outono

Amareleceu o chão.

Um vago vento erra,

Como um sonho mau num sono,

Na l ív ida sol idão.



Soergue as folhas, e pousa

As folhas volve e revolve

Esvai- se ainda outra vez.

Mas a folha não repousa

E o vento l ív ido volve

E expira na l iv idez.

Eu já não sou quem era;

O que eu sonhei,  morr i-o;

E mesmo o que hoje sou

Amanhã direi :  quem dera

Volver a sê- lo! mais fr io.

O vento vago vol tou.”



PRATO
DE PEIXE

Carta a Emíl ia de Castro  

Eça de Queirós

in Eça de Queiroz entre os seus, 

Lel lo & Irmão Edi tores -  Porto,   5ª ed.,  1974

“Londres,  7 Outubro 1885.

Minha querida amiga

O correio, como me diz ia na sua carta, com efei to nunca 

chega! Estou receando que em vez de seguir  a direi to como 

o af iança o Estado e o “Guia dos Caminhos de Ferro”, e le 

f lana pelas estradas, para à sombra das árvores a fumar 

o seu cachimbo de vadiagem, e durma a sesta sur l ’herbe 

tendre – enquanto as pobres almas que ele devia fazer 

comunicar e que pagaram honradamente a sua estampilha 

para se comunicaram, se desespèrent et  languissent. 

Nenhuma carta sua, nem ontem, nem hoje – e todavia, por 

todos os cálculos fe i tos,  e refei tos,  contando pelos dedos que 

é um dos meus poucos processos matemáticos,  eu concluo 

que já aqui devia estar essa carta, e essas cartas (plural ) 

tão ardentemente desejadas. Mas nada! Se is to porém 

não é culpa do correio – então ret i ro todas as injúr ias a 

essa ronceira Inst i tu ição; e queixo-me de s i  – a s i  própria. 

Queixo-me com mágoa, queixo-me com alardo! Exi jo que 

se cast igue a s i  mesma; feche-se no quarto escuro, pr ive-

se de sobremesa, condene-se a conjugar oi tenta vezes o 

verbo aimer (ou neste caso mais adequadamente o verbo 

n’aimer pas) e imponha-se outras peni tências que em sua 

just iça julgar justas por ter deixado sem uma l inha, sem 

um simples “cá recebi” quem nada fez para merecer tal 

desleixo senão o adorá-la “ incorr igivelmente”.

Se – Jesus,  que di f íc i l  e embaraçosa é a l íngua portuguesa 

para duas pessoas que ainda se não tratam por “ tu” e que 

não podem decentemente tratar-se por “ você”! – Se “s i” 

fosse mais car idosa ter-me-ia realmente já escr i to.  Não por 

minha causa, oh! não! Mas por causa da chamber-maid. 

É uma alemã toda gorda e toda redonda que não deixa 

de ter uma lamentável  parecença com um chouriço de 



Estrarburgo. Como há em Londres uma dis tr ibuição de 

cartas quase cada hora – eu obrigo-a cada hora, por 

um violento puxão à campainha, a rolar-se di f ic i lmente 

a s i  mesma pela escada acima. Bate à porta já a tremer 

e a arfar.  “Come in!” – “Yes, s i r ”.  Com a maior pol idez 

a que me posso forçar,  pergunto se não há cartas para 

mim. Não há. E a infel iz  patr íc ia de Goethe lá rebola, 

como pode, pela escada abaixo; mas ainda ela não 

chegou ao úl t imo degrau, já eu calculando que passou 

outra hora, me dependuro de novo ao cordão da 

sonnet te.  Nova, laboriosa ascenção do chouriço. “Are 

you sure that there are no let ters?” – Ya, shour nut.  Is to 

quer dizer,  na sua l inguagem bárbara – “Yes, sure not ”.  

E esta luta prolonga-se pelo dia adiante. Lamente a 

pobre cr iatura – e escreva-me para que ela não venha a 

perder as boas cores e o gosto à v ida, neste incessante 

trepar e rolar por uma íngreme escada inglesa.

Estes dias passados não têm sido para mim 

excessivamente br i lhantes.  Const ipação, indolência 

e desapego do trabalho; sol idão; le i turas f i losóf ico-

tr is tes;  céu já vest ido de Inverno e encapotado em 

nuvens. – Uma carta sua, querida amiga, ter ia v indo 

encher tudo de luz e de animação.

Há uma velha, sagrada, e inquebrantável  t radição em 

Inglaterra de que os noivos devem escrever-se todos 

os dias,  algumas l inhas que sejam, devendo mesmo, 

na ausência “absoluta de sent imentos a comunicar ”, 

copiar o jornal.  Ora nós que temos tanto a dizer sem 

recorrer ao “Diár io de Not íc ias”,  podíamos bem seguir 

esta encantadora tradição. Não lhe parece?  Diga-

me que “s im”, e mande-me sempre algumas l inhas au 

hasard de la plume. 

Não acrescento hoje mais nada; e para a “cast igar ” 

não digo uma só das muitas coisas de que tenho 

cheio o coração. Mas é muito realmente para s i  um 

“cast igo”? Prouvera a Deus que fosse! A inquietação 

pela desconf iança de que se não é suf ic ientemente 

amado – é já uma das mais cer tas provas de que se 

ama um pouco, ou de que se começa a amar um pouco.

Com o mais dedicado amor, sempre e profundamente 

seu        

                 JOSÉ”



PRATO
DE CARNE

Escul tura:  Uma cabeça  

Fernando Guimarães, in "Junto à Pedra", 

Edições Afrontamento,  Porto,  2019

“Que os olhos sejam brancos para que tudo

vejam: as nuvens e a terra, as casas

e a sua ausência, o homem e a mulher,  o dia

e depois a noi te.  Foi  ass im que se abriram,

iguais aos nossos. Poderemos encontrar 

a mesma curva que exis te nas pálpebras, 

a s imetr ia que já não tem peso, algumas 

imagens invis íveis,  perdidas no seu inter ior. 

Talvez sejam estes os seus pensamentos, o 

modo como os guarda ao incl inar-se o rosto 

um pouco mais.  Às vezes parece adormecido. 

Os lábios estão fechados, mas o s i lêncio não 

lhes pertence. Vê-se na fronte uma ruga. Será 

a sua idade? Sob os cabelosé o vento que 

pr incipia. De pedra.”



PRATO
VEGETARIANO

 

Nirvana  

Antero de Quental

“Viver ass im: sem ciúmes, sem saudades,

Sem amor, sem anseios,  sem carinhos,

L ivre de angúst ias e fe l ic idades,

Deixando pelo chão rosas e espinhos;

Poder v iver em todas as idades;

Poder andar por todos os caminhos;

Indi ferente ao bem e às fals idades,

Confundindo chacais e passarinhos;

Passear pela terra, e achar t r is tonho

Tudo que em torno se vê, nela espalhado;

A vida olhar como através de um sonho;

Chegar onde eu cheguei,  subir  à al tura

Onde agora me encontro - é ter chegado

Aos extremos da Paz e da Ventura!”

 

Sussurro 

Fernando Guimarães, in "Limites para  

uma Árvore"

“Is to é um poço. Há sempre quem nele se 

debruce. A água cont inua a correr sem 

qualquer dest ino, e sabemos como se afasta 

devagar para ser igual às vestes caídas, talvez 

abandonadas. Assim tu podes ver o que se 

confunde al i  com a luz e,  depois,  se torna

mais nosso. Sem pressa aproximas-te agora 

desse espelho vazio e sent i rás que só a br isa 

desce até f icarmos perto de alguns sulcos.  Eles 

tornaram-se maiores,  humedecidos.

Incl inas-te um pouco mais como se f inalmente 

escutasses uma conf idência. Sabemos que é 

em vão porque ninguém se encontra  ao teu 

lado e já não é suf ic iente o sussurro da água.”



 

O teu r iso  

Pablo Neruda, in “Poemas de Amor  

de Pablo Neruda”

“Tira-me o pão, se quiseres,

t i ra-me o ar,  mas

não me t i res o teu r iso.

Não me t i res a rosa,

a f lor de espiga que desf ias,

a água que de súbi to

jorra na tua alegria,

a repent ina onda

de prata que em t i  nasce.

A minha luta é dura e regresso

por vezes com os olhos

cansados de terem vis to

a terra que não muda,

mas quando o teu r iso entra

sobe ao céu à minha procura

e abre-me todas

as portas da vida.

Meu amor, na hora

mais obscura desf ia

o teu r iso, e se de súbi to

vires que o meu sangue mancha

as pedras da rua,

r i ,  porque o teu r iso será para as minhas mãos

como uma espada fresca.

Perto do mar no outono,

o teu r iso deve erguer

a sua cascata de espuma,

e na pr imavera, amor,

quero o teu r iso como

a f lor que eu esperava,

a f lor azul ,  a rosa

da minha pátr ia sonora.

SOBREMESAS/
DIGESTIVOS 



Ri- te da noi te,

do dia, da lua,

r i- te das ruas

curvas da i lha,

r i- te deste rapaz

desajei tado que te ama,

mas quando abro

os olhos e os fecho,

quando os meus passos se forem,

quando os meus passos vol tarem,

nega-me o pão, o ar,

a luz,  a pr imavera,

mas o teu r iso nunca

porque sem ele morrer ia.”

Aprender a estudar  

Ary dos Santos

“Estudar não é só ler nos l ivros 

que há nas escolas. 

É também aprender a ser l ivres, 

sem ideias tolas. 

Ler um l ivro é muito importante, 

às vezes,  urgente, 

mas os l ivros não são o bastante 

para a gente ser gente. 

É preciso aprender a escrever, 

mas também a viver, 

mas também a sonhar. 

É preciso aprender a crescer, 

aprender a estudar. 

Aprender a crescer quer dizer: 

Aprender a estudar,  a conhecer os 

outros a ajudar os outros, 

a v iver com os outros. 

E quem aprende a v iver com os outros, 

aprende sempre a v iver bem consigo próprio. 

Não merecer um cast igo é estudar. 



Estar contente consigo é estudar. 

Aprender a terra, aprender o tr igo 

e ter um amigo também é estudar 

Estudar também é repart i r 

também é saber dar 

o que a gente souber div idir 

para mult ipl icar. 

Estudar é escrever um di tado 

Sem ninguém nos di tar; 

E se um erro nos for apontado 

é sabê-lo emendar. 

É preciso, em vez de um t inteiro, 

ter uma cabeça que saiba pensar, 

pois,  na escola da vida, 

pr imeiro está saber estudar. 

Contar todas as papoi las de um tr igal 

é a mais l inda conta de somar 

que se pode fazer. 

Dizer apenas música, 

quando se ouve um pássaro, 

pode ser a mais bela redação do mundo.. . 

Estudar é muito 

Mas pensar é tudo!”

Poema suger ido por Inês Barbosa Costa,  1º ano.

Fronteira  

Miguel  Torga

“De um lado terra, doutro lado terra;

De um lado gente, doutro lado gente;

Lados e f i lhos desta mesma serra,

O mesmo céu os olha e os consente.

O mesmo bei jo aqui,  o mesmo bei jo além;

Uivos iguais de cão ou de alcateia.

E a mesma lua l í r ica que vem

Corar meadas de uma velha te ia.



Mas uma força que não tem razão,

Que não tem olhos, que não tem sent ido,

Passa e reparte o coração

Do mais pequeno tojo adormecido.”

Poema suger ido por Eduarda Simões, 1º ano.



OFERTA
DA CASA

Natal  todos os dias

João Cerqueira,  in No sótão do 

Pensamento I I ,  2006

"Quando não souberes o que hás-de dar

Não te assustes:

Dá-te!

Tu és bem mais importante do que as  

tuas coisas.

Quando não souberes o que hás-de dizer

Não te assustes:

Escuta!

O teu s i lêncio é mais importante do que  

a tua fala.

Quando não souberes para onde hás-de ir

Não te assustes:

Fica!

A tua presença é bem mais importante do que  

o teu dest ino.

E quando não souberes o que fazer,

Não olhes para o lado em busca de  

um refúgio:

Olha o outro, olhos nos olhos,

E sorr i !

Sorr i ,  s implesmente!

Esse é o mais importante de todos  

os teus gestos! "

Anatomia do eu  

Emanuel Si lva,  in No sótão 

do Pensamento I I ,  2006

"Es tava um dia, s isudo, talhado e sempre Entrei 

um dia em mim, como quem entra

Num túmulo sem luz,  gelado, mudo

E quis saber quem sou, saber quis tudo,

Tudo o que este corpo concentra



Então osso por osso, f ibra a f ibra

Todo me estudei,  numa sede cega:

Vi que glândula a sal iva segrega!

E v i  que musculo o bei jo v ibra!

E ass im como o bis tur i  a carne corta

Decompus a matér ia v iva e morta:

O nervo, a artér ia,  o quimo, o qui lo,  os sais …

No f inal,  procurei  no crânio insaciavelmente

O Eu que em mim ama, pensa e quer … somente

O cérebro encontrei ,  e … nada mais. "

Música

Sof ia Leal  Santos,  in No sótão  

do Pensamento I I I ,  2012

"Nas ruas o s i lêncio adensa-se,

Que mistér io é este?

Que, sem tocar,

Toca o que de ínt imo houver em mim,

Reverberando nas cordas do meu corpo

Osci lante

Na calma ou tormenta

- Fei t iço do som.

Pano de viagens ao f im do (meu) mundo,

Ao pr incípio das gentes;

Fi lha de Homens incandescentes

De um div ino que não sei  se é;

Irmã nascida sem encomenda

Que me espelha, me condena e

Liberta.

Onde começa a arte,  se a magia

Brota antes de ser descoberta?"



“  Nada do que é humano.. .  me é estranho  

enquanto médico! ”

Joaquim Pinto Machado 

(1930-2011)

Restaurante Joaquim Pinto Machado

As Ementas Li terár ias foram uma cr iação do Professor Pinto Machado – Mentor e 

Obreiro da Escola de Medicina e do seu Curso de Medicina -  que ao longo de vár ios 

anos promoveu dentro da comunidade desta Escola o gosto pela l i teratura nas suas 

di ferentes formas de expressão. As artes e humanidades, sendo uma componente 

fundamental  na cul tura e enr iquecimento pessoal  de todos, e em part icular do ato 

médico, merecem ser promovidas no ambiente académico, de muitas formas sendo a 

l i teratura uma delas! 

A l i teratura,  na prosa e na poesia,  encerra todo um potencial  da mente humana, 

as suas emoções, os seus medos, as suas paixões, alegr ias e t r is tezas. 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 (34 edições, entre a cr iação até 2007) 

Em Abri l  de 2018 reabr imos o Restaurante Joaquim Pinto Machado com a edição 

per iódica de 4 Ementas Li terár ias por ano – Pr imavera,  Verão, Outono e Inverno. 

Apresentamos desta vez a edição Coletânea Outono |  Dezembro 2020, esperando  

que a v iagem, por cada prato de letras nas suas páginas acrescido de tons de música 

e cor,  comporte uma agradável  exper iência para todos os sent idos.
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