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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

Frédéric Chopin - The Nocturnes | Maria João Pires

https://www.youtube.com/watch?v=nux1u8YCJ9c

Maria Callas - Ave Maria

https://www.youtube.com/watch?v=qz4JfHlt3K4

Bonfire Heart,  James Blunt

“Your mouth is  a revolver f i r ing bul lets  in the sky

Your love is  l ike a soldier,  loyal  t i l l  you die

And I’ve been looking at the stars for a long, long time

I’ve been putt ing out f i res al l  my l i fe

Everybody wants a flame, but they don’t want to get burnt

………..”

https://www.youtube.com/watch?v=kyT5jMIaf90

The Mission Main Theme, Ennio Morricone

https://www.youtube.com/watch?v=oag1Dfa1e_E



ARTE
PLÁSTICA

A Criação de Adão (Afresco Capela Sist ina)  

Michelangelo di  Lodovico Buonarrot i  S imoni

Deus é representado como um ancião barbudo, envol to 

em um manto que div ide com alguns anjos.  O seu 

braço esquerdo está abraçado a uma f igura feminina, 

normalmente interpretada como Eva – que ainda não 

foi  cr iada e, f iguradamente, espera no céu para ganhar 

uma forma humana. O braço direi to de Deus está 

est icado para cr iar o poder da vida de seu próprio dedo 

para Adão, o qual está com o braço esquerdo estendido 

em contraposição ao do cr iador.  Os dedos de Adão e de 

Deus estão separados por uma pequena dis tância.

Existem várias teorias sobre o significado da composição 

original de “A Criação de Adão”, levantadas principalmente 

por causa do amplo conhecimento que Michelangelo 

possuía em Anatomia. Em 1990, um médico chamado 

Frank Lynn Meshberger(1),  em art igo no Journal of the 

American Medical  Associat ion, af i rma que a f igura em 

que Deus está apoiado tem o formato anatômico de um 

cérebro, incluindo o lobo frontal ,  nervo ót ico, glândula 

pi tui tár ia e o cerebelo. Também observou que o manto 

branco de Deus tem o formato de um útero, e que a 

echarpe verde que sai  de seu ventre poderia ser um 

cordão umbil ical .

(1) An Interpretation of Michelangelo’s Creation of Adam Based  

on Neuroanatomy. Frank Lynn Meshberger, MDJAMA.  

1990;264(14):1837-1841.



APERITIVOS

“Gostar ia de beber da fonte de onde brotar iam juntas a 

lógica e a fantasia”

Agost inho da Si lva

“Quando o trabalho é prazer,  a v ida é uma 

grande alegria. Quando o trabalho é dever, a vida é  

uma escravidão.”

Máximo Gorki

“A sabedoria é algo que quando nos bate à porta já não 

nos serve para nada”

Gabriel  García Márquez

“São precisamente as perguntas para as quais não  

existem respostas que marcam os limites das possibilidades 

humanas e traçam as fronteiras da nossa exis tência.”

Milan Kundera

“Os progressos da ciência obedecem à le i  da repulsão: 

para dar um passo em frente,  é preciso começar por  

derrubar o domínio do erro e das falsas teor ias.”

Boris  Pasternak

“Pensai como homens de acção, actuai como homens 

pensantes.”

Thomas Mann



“A paz não é um estado pr imit ivo paradis íaco, nem uma forma de convivência regulada 

pelo acordo. A paz é algo que não conhecemos, que apenas buscamos e imaginamos. 

A paz é um ideal.”

Hermann Hesse

“Não alcançamos a l iberdade buscando a l iberdade, mas s im a verdade. A l iberdade 

não é um f im, mas uma consequência.”

Leon Tolstói

“Traduzo assim S. Tomás de Aquino: há três coisas necessárias à beleza: integridade, 

harmonia e luminosidade. Correspondem essas coisas às fases da apreensão?”

James Joyce

“As vezes a s impl ic idade e o s i lêncio dizem mais que a eloquência planejada.”

Wil l iam Shakespeare

“Conhecemos um homem pelo seu r iso; se na pr imeira vez que o encontramos ele r i  de 

maneira agradável,  o ínt imo é excelente.”

Fiódor Dostoiévski

“Ser capaz de colocar cont inuamente em questão as próprias opiniões esta é,  para 

mim, a condição prel iminar de qualquer intel igência.”

I ta lo Calv ino

“Recomeça.. .  se puderes,  sem angúst ia e sem pressa e os passos que deres,  nesse 

caminho duro do futuro, dá-os em l iberdade, enquanto não alcances não descanses, 

de nenhum fruto queiras só metade.”

Miguel Torga

SOPA

“Esta manhã, antes do alvorecer, subi numa colina para 

admirar o céu povoado,

E disse à minha alma: quando abarcarmos esses mundos 

e o conhecimento e o prazer que encerram, estaremos 

finalmente fartos e satisfeitos?

E minha alma disse: Não, uma vez alcançados esses 

mundos prosseguiremos no caminho.” 

Walt Whitman

Eu sou o poeta do Corpo 

Walt Whitman

Eu sou o poeta do Corpo

e sou o poeta da alma,

as del íc ias do céu

estão em mim

e os horrores do inferno

estão em mim

- o pr imeiro eu enxerto

e amplio ao meu redor,

o segundo eu traduzo

em nova l íngua. 

Eu sou o poeta da mulher

tanto quanto o do homem

e digo que tanta grandeza exis te

no ser mulher

quanta no ser homem,

e digo que não há nada maior

do que uma mãe de homens.

Canto o cânt ico da expansão e orgulho:

já temos t ido o bastante

em esquivanças e súpl icas,

eu mostro que tamanho

nada mais é do que desenvolv imento.



você já passou os outros,

já chegou a Presidente?

É pouco: até aí  hão de chegar

e i rão ainda mais longe.

Eu sou aquele que vai  com a noi te

tenra e crescente,

e invoco a terra e o mar

que a noi te leva pela metade.

Aperte mais,  noi te de pei to nu!

Aperte mais,  noi te nutr iz  magnét ica!

Noite dos ventos do sul ,

noi te das poucas estrelas grandes!

Noite s i lenciosa que me acena

- alucinada noi te nua de verão!

Sorr ia,  ó terra cheia de volúpia,

de hál i to fr io!

Terra das árvores l íquidas e dormentes!

Terra em que o sol  se põe longe,

terra dos montes cobertos de névoa!

Terra do ví t reo gotejar da lua cheia

apenas t inta de azul!

Terra do br i lho e sombrio encontro

nas enchentes do r io!

Terra do cinza l ímpido das nuvens,

por meu gosto mais c laras e br i lhantes!

Terra que faz a curva bem dis tante,

r ica terra de macieiras em f lor!

Sorr ia: o seu amante vem chegando!

Pródiga, amor você tem dado a mim:

o que eu dou a você, por tanto, é amor

- indiz ível  e apaixonado amor!

PRATO
DE PEIXE

Anna Karenina 

Lev Tolstoi

“Todas as famíl ias fe l izes são parecidas, cada famíl ia 

infel iz  é-o à sua maneira.

(…) 

Quanto a Vrônski ,  apesar de ver cumprido cabalmente 

o seu desejo ant igo, não era fel iz  por completo. Deu-se  

conta, mui to depressa, de que a sat is fação do seu 

desejo não passava de um grão de areia no monte da 

fel ic idade por que ansiara, pondo-lhe a nu o eterno erro 

das pessoas ao imaginarem que a fel ic idade consis te 

na real ização do desejo. Nos pr imeiros tempos, quando 

trocou a roupa mil i tar pela c iv i l  e se juntou com ela, 

sent iu o prazer da l iberdade em geral,  que dantes não 

conhecia, e o da l iberdade do amor, e f icou contente, 

mas não por muito tempo. Não tardou a descobrir  que o 

desejo de desejar e o tédio se instalavam na sua alma. 

Começou a agarrar-se, para lá da sua vontade, a cada 

capricho momentâneo que lhe surgia, tomando-o por 

desejo e object ivo. Era necessário preencher dezasseis 

horas por dia com alguma coisa porque viv iam no 

estrangeiro, gozando de plena l iberdade, fora do círculo 

de convencional ismos sociais que lhes ocupavam o 

tempo na vida de Petersburgo.

(…)

 «Então, em que esteva a pensar? Que não 

posso inventar uma si tuação em que a v ida não seja 

um tormento, que todos fomos cr iados para sofrer e 

que todos o sabemos e inventamos maneiras de nos 

enganar a nós próprios.  Mas o que fazer quando vemos 

a verdade?»

 - A razão foi  dada ao homem precisamente para 

se l ibertar do que o incomoda – disse a senhora em 

francês, v is ivelmente contente com a sua frase e toda em 

requebros ao dizê- la naquela l íngua.

 Estas palavras como que responderam ao 

pensamento de Anna.

 «L ibertar-se do que nos incomoda», passou a 

repet i r  Anna. E ,  ao olhar para o marido de bochechas 

coradas e para a sua mulher magra, percebeu que a 

mulher doent ia se considerava não compreendida e que 



o marido a enganava e incent ivava nela esta opinião. Anna, focando neles toda a luz, 

como que viu toda a his tór ia deles e os meandros das suas almas. Mas não havia nisso 

nada de interessante, e cont inuou a desenvolver o seu pensamento.

 «Sim, incomoda-me muito, e a razão foi-me dada para me l ibertar;  portanto, 

preciso de me l ibertar.  Porque não apagar a vela se não há mais para que olhar, 

quando é nojento olhar para tudo is to? Mas como?  Porque dei tou a correr este revisor, 

porque gr i tam eles,  esses jovens da outra carruagem? Porque falam, porque r iem? Tudo 

é ment ira, tudo falso, tudo é patranha, tudo é o mal! . . .»

 Quando o comboio chegou à estação, Anna saiu com a mult idão de outros 

passageiros e,  afastando-se deles como de leprosos, parou na plataforma, tentando 

lembrar-se porque viera e o que tencionava fazer.

(…)

PRATO
DE CARNE

Tomás Gordeiev 

Gorki

“(…)

- Ora vejam lá! … Bom, está bem …É preciso habituarmo-nos  

às pessoas, ver como elas são … Sozinho, e sem 

amizades não se pode viver.  Olha, eu há mais de 

v inte anos que sou amigo do teu padrinho; t i re i  bom 

provei to da intel igência dele.  Faz outro tanto. Trata de 

ser amigo dos que são mais intel igentes do que tu … Se 

acompanhares com os melhores acabaremos por valer 

mais do que realmente valemos.

 Rindo, Inácio acrescentou:

 -  Digo is to a br incar.  Trata de não imitar 

ninguém, mas de ser tu mesmo!.. .  É melhor não ter 

demasiado espir i to,  mas o que se tem ser bem nosso. 

Deram-te muitas l ições?

(…)

 - Bem, estuda-as. Não deves ser menos bom do 

que os outros.  Em todo o caso, aí  vai  a minha opinião: 

na escola, mesmo que houvesse v inte e c inco classes, 

não te ensinariam mais nada além de ler,  escrever e 

contar.  Pode-se aprender também toda a espécie de 

parvoíces … mas que Deus te defenda! Dar-te- ia cabo 

do canastro à chicotada. Não te lembres por exemplo, 

de te pôr a fumar … arranco-te a pele-

 -  (…) E a propósi to disso quero-te dizer que os 

l ivros de estudo são muito pouca coisa. Tens necessidade 

deles como o carpinteiro precisa da sua plaina e da sua 

goiva. São utensí l ios,  mas o modo de te serv ires deles na 

prát ica, isso o utensi l io não te ensinará. Compreendeste? 

Suponhamos, por exemplo, que pões na mão de um 

carpinteiro uma goiva e ele tem de pôr duas traves em 

esquadria … A mão e a goiva não são tudo, é preciso 

saber golpear a madeira e não a perna … Conclusão: 

os l ivros só não são grande coisa, é preciso além disso 

saber ut i l izá- los … E é justamente essa c iência que é 

mais subt i l  do que todos os l ivros,  e neles não há nada 

escr i to sobre isso … Isso, Tomás, é preciso aprendê-lo 

na própria v ida. Um l ivro é uma coisa morta, pega nele 

como entenderes,  rasga-o, dei ta-o fora. Ele não sol tará 

um gri to … Mas a v ida, desde que dás um passo em 



falso, desde que não te ocupas nela o lugar que te compete, ela arrasa-te com os seus 

gr i tos lançados por mi l  bocas e ainda por c ima bate-te,  aniqui la- te.

 Tomás, apoiado na mesa, ouvia atentamente o pai;  ao sabor das suas palavras 

v igorosas, ora imaginava um carpinteiro ocupado em afeiçoar uma viga, ora se v ia 

a ele próprio a avançar sobre o chão incerto em direcção a um enorme corpo vivo, 

prudentemente, com as mãos estendidas para a frente,  tentando apanhar essa coisa 

assustadora …

 - O homem deve-se guardar para a sua obra e conhecer bem o seu caminho … 

O homem, meu pequeno, é o pi loto no barco … Quando se é novo, é como nas águas 

al tas,  pode ir  sempre a direi to.  O caminho está aberto … Mas é preciso saber bem 

quando chega o momento de pegar no leme … A água baixa, cuidado com o escolho, 

o penedo, o banco de areia. É preciso ter em conta todos estes obstáculos e evi tá- los 

a tempo, para chegar são e salvo ao porto.

 -  Eu chegarei!  – disse o rapaz, f ixando no pai um olhar orgulhoso e seguro.

 -  S im? Aí está o que é falar com coragem.

Inácio r iu.  E a t ia também riu,  gent i lmente.

(…)

A conversa interrompeu-se. Taras esvaziou o copo do chá e, sem dizer nada, entregando 

o copo à irmã sorr iu- lhe (…)

 - Podemos vol tar ao inic io da conversa?

 - Com certeza!  -  decidiu Taras laconicamente.

 -  Que estavas a dizer? Não compreendi … Tinha perguntado se na tua opinião 

tudo isso são utopias,  se é impossível  … se são sonhos … que deve fazer o homem a 

quem a vida não sat is faz?

 Os olhos det iveram-se, numa expressão de intensa expectat iva, no rosto sereno 

do irmão. Ele olhou-a, agi tou-se um pouco na cadeira e,  com a cabeça baixa, começou 

com um tom calmo e solene:

 -  É necessário indagar qual é a causa dessa insat is fação. Pode ser culpa de 

não se saber t rabalhar.  Fal ta de respei to pelo trabalho. Ou então aval iação errada das 

forças que se tem. A infel ic idade da maior parte das pessoas é a de se considerarem 

mais capazes do que são … E, no entanto, não se exige muito do homem: ele deve 

escolher um trabalho proporcional às suas forças e levá-lo a cabo o melhor possível  … 

É preciso gostar do que se faz,  e então mesmo a tarefa mais grosseira eleva-se até se 

tornar uma obra … (…)

PRATO
VEGETARIANO

Havia sol na praça 

Vergí l io Ferreira,  in contos

E era assim todas as manhas. Eu subia a rua para a 

repart ição, ele descia-a para a vadiagem. Vinha com 

as suas grandes barbas numa caranguejola a quatro 

rodas, puxada por um jer ico. Era velho o jer ico, devia 

ser da idade dele,  com placas lazarentas a surrarem-lhe 

o pêlo. E a caranguejola era uma espécie de jangada 

(…), em cima dela cabia tudo: manta para dormir,  vár ios 

t rastes de cozinha e às vezes roupa, como galhardetes de 

um navio, suspensa de um f io a secar.  À proa, sentado 

no traseiro, v iajava um cão a gozar a paisagem. E 

sentado no meio a tocar realejo, v iajava ele.  Na cidade 

e redondezas toda a gente o est imava muito. (…). Os 

garotos faziam-lhe uma festa quando ele aparecia com 

a viatura a tocar realejo:

 -  Eh, Fadis ta!

 «Fadis ta» propriamente era o nome do cão. Mas 

como const i tu íam uma famíl ia e a v ida do homem podia 

cantar-se no fado, o nome de Fadis ta f icou para ele.  (…). 

E um dia que eu subia a rua para a repart ição, descia 

ele outra vez para a vadiagem. Até que, depois de fazer 

a sua ronda por longe, vol tou de novo estabelecer-se na 

praça. Gostava de certo s í t io onde bat ia o sol ,  sobretudo 

no tempo fr io,  parava o burro e estava al i .  Como a caça 

do piolho o levara à cadeia, já não caçava. Gostava era 

daquele s í t io bat ido pelo sol  e de ver a gente passar. 

Às vezes,  quando chegava, atravancando quase toda 

arua, os carros buzinavam à vol ta dele com uma fúr ia 

de canzoada, mas ele nem ouvia. (…). De modo que 

as forças v ivas da cidade, para c larearem um pouco o 

aspeto da praça e prat icarem a just iça social ,  meteram-no  

no asi lo.  (…). De uma vez que passei  ao pé, lá o v i  ao 

al to no muro, sentado ao sol  com os colegas. (…)

 - Eh, Fadis ta!

 Ele rodou a cabeça devagar, fez-me um gesto 

brusco com o queixo como a mandar-me aonde não 

devia. Depois,  como havia sempre outras coisas para 

lembrar,  acabei por esquecê-lo. Até que um dia, subia 

eu a rua para a repart ição, descia-a ele outra vez 

na caranguejola. (…). Quando tempo depois vol tou 



a aparecer,  na praça, como havia muita coisa burocrát ica a pôr em andamento, 

largaram-no de mão. Assim Fadis ta se estabeleceu de novo na ordem da vida e vol tou à 

praça outra vez.  Os motoris tas buzinavam à vol ta dele,  diz iam-lhe à passagem muitas 

ordinarices,  e le nem ouvia. (…). E foi  ass im que, para aclarar a l impeza da praça e pôr 

em acção a just iça social ,  empalmaram-no outra vez e meteram-no outra vez no asi lo. 

Um dia que eu passava cá em baixo do muro, lá o v i  ao al to,  sentado com uma farda 

nova entre os colegas. Por impulso irres is t ível  de sol idariedade humana e porque já me 

fazia fal ta a sua passagem na rua, parei  e disse- lhe lá para c ima

 - Eh, Fadis ta!

 Ele rodou o pescoço, olhou-me algum tempo cá em baixo e fez-me um gesto 

brusco com o queixo a mandar-me aonde não achei bem que mandasse. (…). Eu, como 

t inha também sempre coisas novas a lembrar,  acabei outra vez por esquecê-lo.

(…)

 Até que um dia o director do asi lo se veio sentar de novo à nossa mesa de café. 

(…). E então lembrei-me do Fadis ta. Que era fei to dele? (…)

 - Morreu – c lamei eu, i luminado de evidência.

 -  Mas diga-me o meu amigo o que é que a gente havia de fazer.  Nós a querer 

fazer- lhe bem, ele a te imar. A gente a lavá-lo, e le a encher-se de bicharia. A gente a 

querer a l impeza da cidade, ele a dizer que não. Foi  ass im.

(…)

 Levantou-se, t inha agora uma reunião.

 Estava um dia boni to.  Havia sol  na praça.

SOBREMESAS

Tabacaria 

Fernando Pessoa (Trecho)

Não sou nada.

Nunca serei  nada.

Não posso querer ser nada.

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Janelas do meu quarto,

Do meu quarto de um dos milhões do mundo.

que ninguém sabe quem é

( E se soubessem quem é, o que saberiam?),

Dais para o mistér io de uma rua cruzada constantemente 

por gente,

Para uma rua inacessível  a todos os pensamentos,

Real,  impossivelmente real,  cer ta, desconhecidamente 

certa,

Com o mistér io das coisas por baixo das pedras e dos 

seres,

Com a morte a por umidade nas paredes

e cabelos brancos nos homens,

Com o Dest ino a conduzir  a carroça de tudo pela estrada 

de nada.

Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.

Estou hoje lúcido, como se est ivesse para morrer,

E não t ivesse mais i rmandade com as coisas

Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado 

da rua

A f i le ira de carruagens de um comboio, e uma part ida 

api tada

De dentro da minha cabeça,

E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos 

na ida.

Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e 

esqueceu.

Estou hoje div idido entre a lealdade que devo

À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por 

fora,

E à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por 

dentro.

Falhei  em tudo.

Como não f iz  propósi to nenhum, talvez tudo fosse nada.

A aprendizagem que me deram,

Desci  dela pela janela das traseiras da casa.



A Máquina do Mundo 

Carlos Drummond de Andrade (Trecho)

E como eu palmilhasse vagamente

uma estrada de Minas, pedregosa,

e no fecho da tarde um sino rouco

se misturasse ao som de meus sapatos

que era pausado e seco; e aves pairassem

no céu de chumbo, e suas formas pretas

lentamente se fossem di luindo

na escur idão maior,  v inda dos montes

e de meu próprio ser desenganado,

a máquina do mundo se entreabriu

para quem de a romper já se esquivava

e só de o ter pensado se carpia.

Abriu-se majestosa e c ircunspecta,

sem emit i r  um som que fosse impuro

nem um clarão maior que o tolerável

pelas pupi las gastas na inspeção

cont ínua e dolorosa do deserto,

e pela mente exausta de mentar

toda uma real idade que transcende

a própria imagem sua debuxada

no rosto do mistér io,  nos abismos.

Abriu-se em calma pura, e convidando

quantos sent idos e intuições restavam

a quem de os ter usado os já perdera

e nem desejar ia recobrá-los,

se em vão e para sempre repet imos

os mesmos sem roteiro tr is tes pér iplos,

convidando-os a todos, em coorte,

a se apl icarem sobre o pasto inédi to

da natureza mít ica das coisas.

Os Homens Ocos 

T. S.  E l iot

Nós somos os homens ocos

Os homens empalhados

Uns nos outros amparados

O elmo cheio de nada. Ai  de nós!

Nossas vozes dessecadas,

Quando juntos sussurramos,

São quietas e inexpressas

Como o vento na relva seca

Ou pés de ratos sobre cacos

Em nossa adega evaporada

Fôrma sem forma, sombra sem cor

Força paral isada, gesto sem vigor;

Aqueles que atravessaram

De olhos retos,  para o outro reino da morte

Nos recordam — se o fazem — não como violentas

Almas danadas, mas apenas

Como os homens ocos

Os homens empalhados.

I I

Os olhos que temo encontrar em sonhos

No reino de sonho da morte

Estes não aparecem:

Lá, os olhos são como a lâmina

Do sol  nos ossos de uma coluna

Lá, uma árvore brande os ramos

E as vozes estão no frêmito

Do vento que está cantando

Mais dis tantes e solenes

Que uma estrela agonizante.

Que eu demais não me aproxime

Do reino de sonho da morte

Que eu possa trajar ainda

Esses táci tos disfarces

Pele de rato, plumas de corvo, estacas cruzadas

E comportar-me num campo

Como o vento se comporta

Nem mais um passo

— Não este encontro derradeiro

No reino crepuscular



Mar Português 

Fernando Pessoa

Ó mar salgado, quanto do teu sal

São lágrimas de Portugal!

Por te cruzarmos, quantas mães choraram,

Quantos f i lhos em vão rezaram!

Quantas noivas f icaram por casar

Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena

Se a alma nao é pequena.

Quem quer passar além do Bojador

Tem que passar além da dor.

Deus ao mar o per igo e o abismo deu,

Mas nele é que espelhou o céu.

Chuva 

João Cerqueira in “No sótão do pensamento”

A chuva cai  lá fora, no jardim,

Com o canto encharcado das trombetas.

Vai com ela o ser que sai  de mim,

Convocado a escorrer pelas sar jetas.

O choro do que sou cheira a c lar im,

Quando abraça a poeira das valetas.

Exis to porque sei ,  sou porque vim.

Convocado p´lo sabor de haver profetas.

Meu corpo é levado p´la enxurrada,

Mas minha alma f icou. Está cansada,

Saudosa do bater do coração.

Termina, oh chuva eterna, os teus compassos

E devolve-me os meus olhos, os meus braços,

Que eu não posso v iver sem emoção!

SOBREMESA
“REVISTA HAJA SAÚDE”

A Expl icação da Gravitação Universal 

Rui Nobre Chaves (Poema vencedor da Pr imeira edição 

do Concurso Haja Poesia,  Revista HajaSaúde, NEMUM)

Amo-te nessa 

ideia absurda

da eternidade

entre os dedos

e da chuva

no chão.

Amo-te nessa

ideia muda

da gravidade

da lua

do inevi tável

dest ino

sem mão.



DIGESTIVOS

“Os provérbios são sempre chavões até você experimentar 

a verdade cont ida neles”

Aldous Huxley

“Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados 

a colher aqui lo o que plantamos”

Provérbio chinês

“Se ferradura trouxesse sorte,  burro não puxava carroça”

Provérbio português

“O maior erro é a pressa antes do tempo e a lent idão 

antes da oportunidade”

Provérbio árabe

“Não basta dir igir- se ao r io com a intenção de pescar 

peixes; é preciso levar também a rede”

Provérbio chinês

“Não declares que as estrelas estão mortas só porque o 

céu está nublado”

Provérbio árabe

“Quando o jogo termina, o rei  e o peão vol tam sempre 

para a mesma caixa”

Provérbio i tal iano



“Começar já é metade de toda a ação”

Provérbio grego

“Se não é certo, não faça;

se não é verdade, não diga”

Provérbio japonês

“Se teu cão passa fome, qualquer pessoa que oferecer 

um pedaço de comida consegue afastá- lo de t i”

Provérbio árabe

“Jamais se desespere em meio as sombrias af l ições de 

sua vida, pois das nuvens mais negras cai  água l ímpida 

e fecunda”

Provérbio chinês

 

“A reputação de mil  anos pode ser determinada pelo 

comportamento de uma única hora”

Provérbio japonês

“Mais vale pouco do que nada”

Provérbio espanhol

“M a i s  v a l e  u m  t e m p e s t u o s a  l i b e r d a d e ,  q u e  u m a  

tranqui la escravidão”

Provérbio português

OFERTA
DA CASA

Aventuras de Tchítchikov, Almas mortas 

Nikolai  Gógol

“(…) Oxalá todos fossem agricul tores.

 -  O senhor é então da opinião que a agricul tura 

é uma act iv idade mais lucrat iva do que tudo o resto?  

Perguntou Tchí tchikov

 - Sou da opinião que é a mais legí t ima, não a 

mais lucrat iva. Foi  di to: cul t iva a terra com o suor do 

teu rosto. Não há necessidade de entrar em sof ismas. 

Foi  provado pela experiência de séculos que, na sua 

condição de semeador, o homem é mais moral,  mais 

puro, mais nobre e elevado. Não quero com is to dizer 

que não se possa fazer outras coisas,  quero apenas dizer 

que a base de tudo é o cul t ivo da terra, só isso! … (…)

O fado e a alma portuguesa 

Fernando Pessoa

Toda a poesia - e a canção é uma poesia ajudada - reflecte  

o que a alma não tem. Por isso a canção dos povos 

tr is tes é alegre e a canção dos povos alegres é t r is te.

 O fado, porém, não é alegre nem tr is te.  É um 

episódio de intervalo. Formou-o a alma portuguesa 

quando não exis t ia e desejava tudo sem ter força para  

o desejar.

 As almas for tes atr ibuem tudo ao Dest ino; 

só os fracos conf iam na vontade própria, porque ela  

não exis te.

 O fado é o cansaço da alma forte,  o olhar de 

desprezo de Portugal ao Deus em que creu e também  

o abandonou.

 No fado os Deuses regressam legí t imos e 

longínquos. É esse o segredo sent ido da f igura de El-Rei 

D. Sebast ião.



As três vidas 

João Tordo

(…)

«Quando deixei  este país,  pouco mais velho do que tu és agora, ainda desconhecia o 

efei to que o mundo tem em nós. Part imos de um lugar achando eu um dia vol taremos; 

v ivemos tudo de coração aberto; e,  quando damos por nós, somos incapazes de 

regressar.»

 «O avô já regressou há muitos anos.»

 «Regressei? Será mesmo verdade?»

 «Está aqui não está?»

 «A presença f ís ica não é prova de nada. O lugar onde vivemos é o lugar que 

habi tamos em espír i to.  E ,  em espír i to nunca regressei .  Estou espalhado pelas almas de 

todas as pessoas que conheci ,  de todas as coisas que, por lhes ter tocado, modif iquei. 

I rás aprender isso com o tempo. Um homem não é uma ent idade, são muitas e,  se não 

nos decidimos, a tempo certo, por uma delas,  acabamos fei tos em retalhos.»

 «O que é que quer dizer?»

 «Quero dizer- te»,  cont inuou ele,  (…).





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

enquanto médico! ”

Joaquim Pinto Machado


