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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

Quatro Estações (Concerto Verão)  

do compositor italiano António Vivaldi  

(1678 - 1741)

Poemas Sinfónicos

do composi tor checo Antonín Dvorák  

(1841 -  1904)

Western Stars

Bruce Spr ingsteen, 2019

ˇ



ARTE
PLÁSTICA

(Livre Tout l'œuvre peint de 

Léonard de Vinci, introduction 

par André Chastel, documen-

tation par Angela Ottino della 

Chiesa, Paris : Flammarion, 

collection Les Classiques de l'art, 

1968. ISBN 9782080102379, 

Domínio público, https://com-

mons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=8617149)

São Jerónimo no deserto  

Leonardo da Vinci

O ano de 2019 marca os 500 anos da morte de 

Leonardo Da Vinci  (1452 - 1519),considerado, 

graças às suas contr ibuições em prat icamente 

todos os campos do conhecimento humano, 

um dos art is tas mais completos que o mundo  

já conheceu.



APERITIVOS

“A melhor impressão que a poesia nos pode dar 

é esta: f icar de coração vagabundo, deixando a 

vareja estalar na janela as asas grossas, e não 

dar por isso, como um cão surdo.”

Agust ina Bessa-Luís 

“Vou fazendo horas -  metade da vida é uma 

perdulár ia expectat iva. E tonta. E ansiosa. E 

inút i l .  Como quem se sentou numa gare de 

caminho-de-ferro, à espera de um comboio que 

não se sabe quando passará.. .”

Fernando Namora

“Adoramos a perfeição, porque a não podemos 

ter; repugná-la-íamos se a tivéssemos. O perfeito 

é o desumano porque o humano é imperfeito”

Fernando Pessoa

“Os ideais são coisas per igosas. É muito 

prefer ível  o confronto com as real idades. Estas 

ferem, mas são muito melhores”

Oscar Wilde



“Há apenas uma maneira de evi tar a cr í t ica: não fazer nada, não dizer 

nada e não ser nada”

Aristóteles

“Quem possui  a faculdade de ver a beleza, não envelhece”

Franz Kafka



SOPA

Alegria do Mundo I 

Agust ina Bessa-Luís

“Tudo se ocul ta,  mesmo um verão de Agosto; mas 

não se ocul ta o homem daqui lo que permanece. 

E ,  no entanto, é isso que prepara a catástrofe, 

essa omissão do temor e do deslumbramento 

perante o que é inal terável .  Falamos duramente 

e sem prest ígio aos ouvidos uns dos outros. 

Sem fé, sem subt i leza, sem profecia -  apenas 

com alguma habi l idade e psicologia, que é a 

campeã do aborrecimento. O que dizemos é 

mais negl igência do que aventura, e não traz 

senão outro reforço à desesperação. Chegamos 

ao momento de sent i r  como cr ianças, no intui to 

de resis t i r  como colossos.

Não sei  se os poetas puderam algum dia inf lu ir 

nos tempos, ou se, ainda que advert idos, 

protelaram as suas revelações, para assim 

assis t i rem às cóleras que se acumulam na 

consciência colect iva e que um dia explodem. 

Todo o poeta abomina o que é terrestre e 

deixa que “o espír i to de v ingança determine 

a sua medi tação”. As palavras tão argutas de 

Heidegger af loram ao rosto deste verão ocul to.”

xxxxxx

“A cólera pode bem ser caluniadora razão a 

calcar as mais del icadas coisas da terra. Nestes 

tempos tão turvos e marcados pelo terror, 

não ignoremos, porém, a luminosa presença 

do art is ta.  Ele tem verdadeira morada no 

quot idiano, e as suas obras são a consciência 

dessa famil iar idade com a vida. Quase toda 

a gente toma as s i tuações e o tempo como 

emprestados; não sentem e não agem como 

se o mundo lhes pertencesse, não fazem disso 

uma glór ia orquestral .  Passam e dizem: ‘Posso 



corromper e destruir,  pois nada dis to me diz respei to. ’  Toda a carreira 

dum homem é um longo assal to à possibi l idade de aprender pelo método 

o que se provará pelo abuso. Mas um art is ta tem a faculdade de dar 

o passo para o lado de dentro da vida. Por absurdo ou louco que ele 

nos pareça, nunca desfruta duma matér ia que lhe é estranha. Ele molda 

formas, escreve l ivros que fazem com que se pergunte: "Que real idade 

é a dele? Como pode ver tudo aqui lo? Bizarra gente nos apresenta, 

insól i tos casos nos sugere.. . "  Todavia, tudo aqui lo não passa da s imples 

ponderação do quot idiano, e é a maneira v iável  de conviver com a terra.”

Alegria do Mundo I  (Escr i tos dos anos de 1965 a 1969),  

Guimarães Edi tores,  1996.



PRATO
DE PEIXE

Velejando para Bizâncio  

Wil l iam Butt ler  Yeats  

(Tradução de Augusto de Campos)

Aquela não é terra para velhos. Gente

jovem, de braços dados, pássaros nas ramas

— gerações de mortais —cantando alegremente,

salmão no sal to,  atum no mar, br i lho de 

escamas,

peixe, ave ou carne glor i f icam ao sol  quente

tudo o que nasce e morre, sêmen ou semente.

Ao som da música sensual,  o mundo esquece

as obras do intelecto que nunca envelhece.

Um homem velho é apenas uma ninharia,

trapos numa bengala à espera do f inal ,

a menos que a alma aplauda, cante e ainda r ia

sobre os farrapos do seu hábi to mortal;

nem há escola de canto, al i ,  que não estude

monumentos de sua própria magni tude.

Por isso eu v im, vencendo as ondas e a dis tância, 

em busca da cidade santa de Bizâncio.

Ó sábios,  junto a Deus, sob o fogo sagrado,

como se num mosaico de ouro a resplender,

v inde do fogo santo, em giro espiralado,

e vos tornai mestres -cantores do meu ser .

Rompei meu coração, que a febre faz doente

e, acorrentado a um mísero animal morrente,

já não sabe o que é; arrancai-me da idade

para o lavor sem f im da longa eternidade.

Livre da natureza não hei de assumir

conformação de coisa alguma natural ,

mas a que o ourives grego soube urdir

de ouro for jado e esmalte de ouro em tramas,



para acordar do ócio o sono imperial;

ou cantarei  aos nobres de Bizâncio e às damas,

pousado em ramo de ouro, como um pássa-ro, 

o que passou e passará e sempre passa.”(…)



PRATO
DE CARNE

Frankenstein 

Mary Shel ley (Tradução de João Costa)

“  U m  d o s  f e n ó m e n o s  q u e  m e  a t r a í a 

part icularmente era a estrutura do corpo 

humano e, mais geralmente, a dos seres v ivos. 

De onde provinha o próprio pr incípio da vida?, 

perguntei-me muitas vezes.  Questão audaciosa, 

jamais resolv ida; todavia, quantas coisas não 

estar iam a ponto de ser descobertas se o temor 

ou a preguiça não nos det ivessem! Ref let i  em 

tudo is to e decidi  estudar mais part icularmente 

a f is iologia. Se não t ivesse s ido impel ido por 

um entusiasmo quase sobrenatural ,  este estudo 

ser-me-ia odioso e quase intolerável .  Para 

examinar as causas da vida é preciso pr imeiro 

estudar as da morte.  Aprendi a anatomia; 

mas não foi  bastante; também necessi tava de 

observar a corrupção e a decomposição do 

corpo humano. Durante a minha infância, o meu 

pai sempre evi tara que eu fosse impressionado 

pelos horrores da morte.  Um cemitér io era para 

mim simplesmente o asi lo de corpos pr ivados 

de v ida. Agora t inha de encarar as causas dessa 

decomposição e devia passar dias e noi tes no 

meio dos túmulos e dos ossár ios.  A minha atenção 

concentrou-se em todos os objetos intoleráveis 

à del icadeza dos sent imentos humanos. Vi  como 

o corpo do homem se degradava. Vi  a podridão 

da morte suceder às cores da vida; v i  os vermes 

herdarem aqui lo que foram as maravi lhas dos 

olhos e do cérebro. Anal isava com o maior 

cuidado os elementos mais ínf imos, até ao dia 

em que, de súbi to,  uma luz brotou das trevas…

tão deslumbrante e tão maravi lhosa, porém tão 

s imples,  que, tomado de vert igem perante as 

perspet ivas que ela me oferecia, admirava-me 

que entre tantos homens de génio que haviam 



fe i to as próprias pesquisas,  nenhum t ivesse descoberto um segredo  

tão surpreendente.

Não julgueis que relato as v isões de um louco. O que af i rmo é tão 

verdadeiro como o Sol que br i lha do céu. Devia-se talvez a um milagre, 

mas a minha descoberta era indiscut ível .  Após dias e noi tes de trabalho 

e de fadiga incr íveis,  logrei  descobrir  o segredo da geração e da vida; 

mais ainda, tornou-se-me possível  animar a matér ia.  O espanto que sent i 

ao pr incípio diante desta descoberta em breve cedeu o lugar à alegria e 

ao entusiamo. Depois de ter passado tantas horas em trabalhos penosos, 

era para mim a maior das recompensas chegar de um só impulso ao 

cume das esperanças. Mas esta descoberta era tão importante e tão 

esmagadora que esqueci  tudo quanto a ela me havia conduzido e já só 

v ia o resul tado. Conhecia agora o que os homens mais sábios t inham 

estudado e desejado desde a cr iação do mundo. Não que tudo se abrisse 

para mim como uma cort ina num palco mágico. A descoberta guiar ia 

antes os meus esforços para o que desejava real izar.  (…)

 

Quando me vi  na posse de tal  poder,  hesi te i  mui to tempo antes de 

saber como empregá-lo. Embora capaz de dar a v ida, restava-me ainda 

um trabalho longo e di f íc i l ;  cr iar o corpo que a receberia com toda 

a complicação das suas f ibras,  dos seus músculos e das suas veias. 

Interroguei-me sobre se tentar ia afeiçoar um ser à minha imagem ou 

um organismo mais s imples; mas a minha imaginação estava demasiado 

exal tada pelo pr imeiro êxi to para que duvidasse da capacidade de dar 

v ida a um ser tão complexo e maravi lhoso como o homem.

(…)

Ninguém pode imaginar os sent imentos que me animavam. Ia derramar 

uma torrente de luz sobre o nosso mundo cheio de trevas, uma nova raça 

abençoar-me-ia por tê- la cr iado. Seres bons e fe l izes dever-me-iam a 

vida- A grat idão de que eu ser ia alvo por parte deles i r ia ser inigualável . 

Pensava que, se pudesse animar matér ia inerte,  poderia igualmente a 

seguir  prolongar a v ida quando a morte parecesse ter dest inado o corpo 

ao aniqui lamento.”



PRATO
VEGETARIANO

Fausto 

Johann W. Goethe (Tradução de João Barreto)

“NOITE

Num quarto gót ico, acanhado e de abóbada 

al ta,  Fausto, inquieto, sentado à banca de 

trabalho.

FAUSTO:

Aqui estou eu: Fi losof ia,

Medicina e Jur isprudência, 

E para meu mal até Teologia

Estudei a fundo com paciência.

E reconheço, pobre diabo,

Que sei  o mesmo, ao f im e ao cabo!

Chamam-me Mestre,  Doutor,  sei  lá quê,

 Há dez anos que o mundo me vê

Levando atrás de mim a ei to

Fiéis disc ípulos a tor to e a direi to –

E af inal vejo: nosso saber é nada!

É de f icar com a alma amrgurada.

Sei  mais,  é c laro, que todos os patetas,

Mestres,  doutores,  escr ibas e padrecas;

Nem escrúpulos nem dúvidas eu temo,

E não receio nem Inferno nem demo – 

Mas não me resta rést ia de alegria,

Nem me i ludo com vâ sabedoria,

Nem creio que tenha nada a ensinar

À humanidade, que a possa salvar

Também não tenho bens nem capi tais,

Nem glór ias ou honras mundanais.

Até um cão desta v ida fugia!

Por isso me entreguei à magia,

Para ver se por força da mente

Tanto mistér io se abre à minha frente;

Para que não tenha, com o fel  que suei ,

De dizer mais aqui lo que não sei…”



SOBREMESAS

Balada de Sempre 

Fernando Namora, "Relevos"

“Espero a tua v inda 

a tua v inda, 

em dia de lua cheia. 

Debruço-me sobre a noi te 

a ver a lua a crescer,  a crescer. . . 

Espero o momento da chegada 

Com os cansaços e os ardores  

de todas as chegadas.. .

Rasgarás nuvens de ruas densas, 

alagarás v ie las de bêbados transformadores. 

Sal tarás r ibeiros,  mares,  relevos.. . 

-  A tua alma não morre 

aos mêdos e às sombras!- 

Mas.. . , 

enquanto deixo a janela aberta 

para entrares, 

o mar, 

aí  além, 

sempre duvidoso, 

desenha interrogações na areia molhada.. .“

No Fim do Verão 

Eugénio de Andrade, "O Sal da L íngua"

No f im do verão as cr ianças vol tam, 

correm no molhe, correm no vento. 

T ive medo que não vol tassem. 

Porque as cr ianças às vezes não 

regressam. Não se sabe porquê 



mas também elas 

morrem. 

Elas,  f rutos solares: 

laranjas romãs 

dióspiros.  Sumarentas 

no outono. A que vive dentro de mim 

também vol tou; cont inua a correr 

nos meus dias.  S into os seus olhos 

r i rem; seus olhos 

pequenos br i lhar como pregos 

cromados. Sinto os seus dedos 

cantar com a chuva. 

A cr iança vol tou. Corre no vento.”



DIGESTIVOS

“Há três coisas que jamais vol tam: a f lecha  

lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida”

Provérbio Tibetano

“Ninguém experimenta a profundidade do r io 

com os dois pés”

Provérbio Afr icano

“Melhor é acender uma vela do que amaldiçoar 

a escur idão.”

Provérbio Chinês

“Depois da batalha aparecem os valentes.”

Provérbio Português

“Tudo quanto fazemos, na arte ou na vida, é 

a cópia imperfei ta do que pensámos em fazer. 

Desdiz não só da perfeição externa, senão da 

perfeição interna; falha não só à regra do que 

dever ia ser,  senão à regra do que julgávamos 

que poderia ser.  Somos ocos não só por dentro, 

senão também por fora, párias da antecipação 

e da promessa.”

Bernardo Soares,  ´O Livro do Desassossego´



OFERTA
DA CASA

Poema da Madrugada 

José Miguel  Pêgo ( "No sótão do Pensamento", 

2003)

Quis- lhe dar um sent ido,  0:45

Por me sent i r  perdido!  1:00

Quis voar como as gaivotas           1:40

Mas cedo descobri  que os Homens não voam.

E então amei todas as coisas.

Dei- lhes car inho e v i  …

Que amar é ass im… uma forma de ser.

Do ser.  De viver.

Desta forma percebi            2:05

Esta forma que sent i

Do inic iar do f im

À espera do não num sim.

Vim em busca de t i ,

Por estar sent ido.

Por me sent i r  perdido.

Para te dar um sent ido.

Por me sent i r  querido.

Te amar enf im…”

Devemos amar os homens  

Recei ta de (José Eustáquio) Ferreira de Castro, 

t i rada do seu l ivro ´A curva da Estrada´ 

(  Ementas L i terár ias ,  organizadas pelo 

Professor Pinto Machado, Janeiro de 2006)

“Pepe Mart inez encontrava-se na cama, 

recostado em duas almofadas. Quando fazia 

algum movimento, os muúsculos doiam-lhe , 

mas ele já t inha experiência disso e movia-se  

o menos possível. Quieto, conseguia esquecer-se 



do mal,  e,  nessa manhâ, sent ia-se mesmo contente.  Ao seu lado, numa 

cadeira, a neta escrevia o que ele di tava:

Não sei  ainda quando poderei  i r  ver- te,  pois o reumatismo cont inua. 

Deu-me, porém, uma grande sat is fação saber que vol taste a encontrar 

o equi l íbr io moral.  Qualquer coisa sempre me disse que nõ levarias até 

ao f im a at i tude que, em certo momento, tomaste,  pois parecia-me quase 

inverosími l  não veres que o essencial  é alargar cada vez mais o horizonte 

humano e não fechá-lo. Nós, os que conhecemos o drama da nossa 

espécie,  devemos amar os homens pelas suas próprias dores e esforçarmo-

nos para a cr iação de um mundo onde, suprimidas as injust iças que os 

separam, todos os homens se possam amar uns aos outro. Para isso é 

preciso i r  cada vez mais longe…

A sombra fugidia de umas asas passou sobre a cama. Mart inez interrompeu-

se e olhou para fora. Outras asas passavam. Os pardais t inham-se posto 

a chi l rear sobre o beiral  e desciam, de quando em quando, até à janela.

“El  pan para os gorr iones” – disse Mart inez, com pena dele próprio não 

poder i r  fazer aqui lo,  como era seu hábi to.

A neta levantou-se, foi  a casa de jantar e volveu. Abriu a janela e 

esmigalhou sobre o pei tor i l  o pedaço de pão que trouxera. As grandes 

árvores da Cal le Almargo chegavam quase até al i  e nos seus ramos 

começavam a brotar t ímidas folhi tas de pr imavera. No quarto entrava 

um olor de Abri l ,  com todas as suas promessas. Os pardais desceram 

rapidamente e pousaram na janela.

Pepe Mart inez comtemplou-os um momento, com uma ternura agradecida 

pela fel ic idade que eles lhe davam, v indo al i  todos os dias.  Depois,  

vol tou-se para a neta e cont inuou o seu di tado:

Nós devemos amar os homens, porque…

- Já escrevi  isso – previu a neta.

- Não faz mal.  Repete:

Nós devemos amar os homens.”



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

enquanto médico! ”

Joaquim Pinto Machado


