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MÚSICA

“ Todos os dias devíamos ouvir um pouco  

de música, ver um quadro bonito, e ler  

uma boa poesia” 

Johann Goethe

Sugestões musicais

Vienna Phi lharmonic 

Barber: Adagio for Str ings, Op. 11 • Summer 

Night Concert 2019  

https://www.youtube.com/watch?v=WAoLJ8GbA4Y

José Vianna da Motta

Ballada, Op. 16 • Piano: Luís Pipa 

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

Fernando Lopes-Graça 

Ronda • Álbum: Gravações inéditas de Fernado 

Lopes-Graça versos de João José Cochofel  

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

3FUo&list=PL35B0A350E173671F&index=14

“Amor, já se aproxima a hora

De darmos as mãos e dançar.

A ronda que começa agora,

Eia agora!

É para nela se bailar. 

(...) ”

https://www.youtube.com/watch?v=WAoLJ8GbA4Y
https://www.youtube.com/watch?v=svzugH_byew 
https://www.youtube.com/watch?v=gxFBgle3FUo&list=PL35B0A350E173671F&index=14 
https://www.youtube.com/watch?v=gxFBgle3FUo&list=PL35B0A350E173671F&index=14 


Luís Represas & Ricardo Ribeiro

Perdidamente • Perdidamente (Live) 

https://www.youtube.com/watch?v=rGurVxV1dfo

“(…)

E é amar-te, assim, perdidamente

E é seres alma, e sangue, e vida em mim

E dizê-lo cantando a toda a gente 

(…)”

https://www.youtube.com/watch?v=rGurVxV1dfo 


Autorretrato com Chapéu de Palha 

Vincent van Gogh, 1887/88

https://ederepente50.com/van-gogh/

PINTURA

“ O olho vê, a lembrança revê,  

e a imaginação transvê.

É preciso transver o mundo” 

Manuel de Barros

https://ederepente50.com/van-gogh/


La grenoui l lère 

Claude Monet,  1869

https://mymodernmet.com/summer-impressionism/

Contemplação 

António Carneiro,  1911

http://www.museuartecontemporanea.gov.pt/

ArtistPieces/view/17

https://mymodernmet.com/summer-impressionism/
http://www.museuartecontemporanea.gov.pt/ArtistPieces/view/17
http://www.museuartecontemporanea.gov.pt/ArtistPieces/view/17


Pano da série “Cartas do Meu Jardim” 

Manuela Bronze  

(Gent i lmente cedida pela autora)



APERITIVOS

 

“Um belo dia de sol ,  e eu sem paisagem 

dentro de mim para o receber.”

Miguel Torga

 

“Escrevendo ou lendo nos unimos para além 

do tempo e do espaço, e os l imi tados braços 

se põem a abraçar o mundo; a r iqueza de 

outros nos enriquece a nós. Leia.”

Agost inho da Si lva

“Ficar ias espantado ao perceber a rapidez com 

que a mente f ica entorpecida na  

ausência de outras pessoas. Uma pessoa  

sozinha não é uma pessoa completa: nós  

exis t imos na relação com os outros.” 

Margaret A twood

 

 “Nada acontece duas vezes

nem acontecerá. Eis a nossa s ina.

Nascemos sem prát ica

e morreremos sem rot ina.

( . . . )”

Wislawa Szymborska



 

“De tudo, f icaram três coisas: a cer teza de que 

ele estava sempre começando, a certeza de 

que era preciso cont inuar e a certeza de que 

ser ia interrompido antes de terminar.  Fazer da 

interrupção um caminho novo. Fazer da queda 

um passo de dança, do medo uma escada, do 

sono uma ponte, da procura um encontro.”

Fernando Sabino



SOPA

Aqui l ino Ribeiro,
Extrato de "A Casa Grande de Romarigâes"

“Abre o capí tulo v igésimo desta fast idiosa 

mas ver ídica crónica por uma invect iva de 

ordem celest ial  contra a voluptuosidade. Tocar 

em alegrete de goivos tão fragrante ser ia 

i rreverência de sacr ipanta. Damos com toda a 

vénia o seu transunto f ie l :

Mundo, mundo, os estragos que tens sofr ido 

da luxúr ia são maiores que os da peste,  fome 

e guerra! Serpe bedionda, em suas espiras 

de ferro e veludo cinge e afoga os v iventes. 

Foi  e la que or iginou a queda de dezenas e 

dezenas de impérios,  se reparássemos bem, e 

fez com que mais santos,  do que estrelas tem a 

constelação de Plêiades,  resvalassem às penas 

eternas quando já estavam à v is ta da Cidade 

de deus.

Pela luxúr ia se perdeu David,  se perdeu 

Sansão, se perdeu Amnão. Antes de o mundo 

ser mundo, se perderam Adão e Eva, pois que 

tudo na maçã era engodo dos sent idos.  Pela 

luxur ia se afundiu no oceano de seus areais o 

Egipto com Cleópatra, e os Bárbaros do Norte 

soverteram em sangue e nojeira Roma com os 

Césares dissolutos.  Pela luxur ia se perdeu a 

monarquia gót ica, jardim das Cinco Chagas, 

e o pobre rei  Rodrigo foi  encerrado vivo numa 

sepul tura de pedra juntamente com uma cobra 

que rompeu a al imentar- se do seu corpo. – Já 

me come! Já me come! Já me come por onde 

tanto gozei!  – ouvia- se - lhe gemer,  sem a mão 

do Senhor tolerar que o guardião valesse ao 

desbaratado penitente.  Santo António a def iniu 

de modo lapidar:  Luxur ia inquinat;  i r ret i t ; 

inviscat;  foedera rumpit .  (…) 

Aguardai.  Míseros,  o cast igo do céu! Podem na 



Casa Grande as macieiras dos vergéis v içosos 

cont inuar a f lorescer e cobrir- se de pomos; 

as v ideiras a dar uvas gostosinhas; as águas 

delgadas das portelas a descer cantando para 

os prados, inebriando as t rutas br incalhonas 

e velhacas,  fazendo crescer as ervas que 

passem os poldros r inchões,  t razendo a 

fartura às arcas.  (…). Tremei,  amantes,  que 

esperais a hora em que a Casa Grande e o 

mundo submergem na noi te inviolada para vos 

entregardes às babi lónicas e loucas bacanais, 

(…). Tremei,  desventurados, que está na for ja o 

ferro que vos há-de percut i r,  brandindo por um 

anjo ou por um demónio, no vosso abominável 

le i to de torpeza!

Como se infere desta imprecação do cronis ta, 

agreste como as do profeta Ezequiel ,  não 

foram tão cautelosos os amantes que a 

verdade não transpirasse.”



PRATO
DE PEIXE

Quando 

Manuel Alegre
in “Quando”, 2020

I I

“Os glaciares estão a derreter as águas a subir

quem sabe se Amaurota a i lha da utopia

acabará engol ida pelo mar.

Al terações c l imát icas.  Furacões incêndios 

cheias.

Um vírus v ira o Mundo do avesso.

Não temos c i tações para tanta calamidade

quem sabe se é um f im quem sabe se um 

começo.

De repente f icámos sem passado. Velhos

essa grande incomodidade. Há uma sombra

a crescer por toda a parte.  O presente é o 

presente.

Nada para trás nada para a frente.

Gostava de ouvir  de novo o pica-pau

e de ver a t ia a tr icotar.  Não há futuro

sem um instante ass im há muito tempo

Ofél ia a beber da minha boca

o sumo das ameixas uma tarde de Julho.

Estátua de bronze um bocado de pedra.

Abaixo abaixo. Corta a cabeça de Colombo

corta a tua própria cabeça

e dei ta-a fora.

Rasga os l ivros sagrados

Homero Virgí l io Dante Shakespeare Camões.

Poesia a mais.  Pensamento a mais.

Palavras a mais.  Faz delete

apaga a His tór ia apaga o poema apaga o 

passado.

Twita:

v iva a noi te o vazio o copo a coca a queca.

Como encontrar os f i lósofos que não faziam 

senão

interpretar o Mundo? E os que disseram

agora trata-se de o transformar?



Então em Paris sentei-me numa igreja

estava doente e precisava de s i lêncio

e v i  os mortos a sair  da minha febre

sombras e sombras sentadas a meu lado

saíam das tr incheiras

cantavam nas paredes dos fuzi lamentos

sombras e sombras a sair  das guerras

as páginas abriam-se e os mortos caminhavam.

Quando a febre passou havia festa

Sous les pavês la plage .  Era Maio em Paris

os f i lhos da burguesia imaginavam outro poder

raparigas dançavam nos discursos

e quando o velho comunista quis falar

interromperam-no com vaias e assobios.

Mas eu fui  um chefe da Resis tência - disse  

o homem.

On s’em fout.  Que é como quem diz:  nas t intas.

Já então abaixo o passado.

Só as velhas c i tações ressusci taram.

Foi ontem e meio século depois

não há f i lósofos a transformar o Mundo.

Acabou sempre mal é verdade.

Mas dentro das horas por vezes havia música

e dentro das noi tes um cheiro de jasmim.”



PRATO
DE CARNE

Aprendamos o Rito 

José Saramago

in “Aprendamos o Ri to”,  

Os Poemas Possíveis ,  2014 

“Põe na mesa a toalha adamascada

Traz as rosas mais frescas do jardim

Deita o v inho no copo, corta o pão

Com a faca de prata e de marf im

 

Alguém veio sentar-se à tua mesa

Alguém a quem não vês,  mas que pressentes

Cruza as mãos no regaço.. .  não perguntes

Nas perguntas que fazes é que mentes

Prova depois o v inho, come o pão

Rasga a palma da mão no caule agudo

Leva as rosas à fronte, cobre os olhos

Cumpris te o r i tual  e sabes tudo.”

 

L ivro do Desassossego 

Bernardo Soares (Fernando Pessoa)

in L ivro do Desassossego, 2012

“Todos os movimentos da sensibi l idade, por 

agradáveis que sejam, são sempre interrupções 

de um estado, que não sei  em que consis te,  que 

é a v ida ínt ima dessa própria sensibi l idade. Não 

só as grandes preocupações, que nos dis traem 

de nós, mas até as pequenas arrel ias,  perturbam 

uma quietação a que todos, sem saber, 

aspiramos.

Vivemos quase sempre fora de nós, e a mesma 

vida é uma perpétua dispersão. Porém é para  

nós que tendemos, como para um centro em 

torno do qual fazemos, como os planetas,  

e l ipses absurdas e dis tantes”



“Tenho sonhado muito. Estou cansado de ter 

sonhado, porém não cansado de sonhar. De 

sonhar ninguém se cansa, porque sonhar é 

esquecer,  e esquecer não pesa e é um sono sem 

sonhos em que estamos despertos.  Em sonhos 

consegui tudo. Também tenho despertado, mas 

que importa? Quantos Césares fui !”



PRATO
VEGETARIANO

 

As árvores e os l ivros  
Jorge Sousa Braga
in “As árvores e os l ivros”,  1999

“As árvores como os l ivros têm folhas

e margens l isas ou recortadas,

e capas ( is to é copas) e capí tulos

de f lores e letras de oiro nas lombadas.

E são his tór ias de reis,  his tór ias de fadas,

as mais fantást icas aventuras,

que se podem ler nas suas páginas,

no pecíolo, no l imbo, nas nervuras.

As f lorestas são imensas bibl iotecas,

e até há f lorestas especial izadas,

com faias,  bétulas e um letreiro

a dizer:  «Floresta das zonas temperadas».

É evidente que não podes plantar

no teu quarto, plátanos ou azinheiras.

Para começar a construir  uma bibl ioteca,

basta um vaso de sardinheiras. .”



A Luz que vem das Pedras 

Pedro Tamen

“A luz que vem das pedras, do ínt imo da pedra,

tu a colhes,  mulher,  a dis tr ibuis

tão generosa e à janela do mundo.

O sal do mar percorre a tua l íngua;

não são de mais em t i  as coisas mais.

Melhor que tudo, o voo dos insectos,

o r i tmo nocturno do girar dos bichos,

a chave do momento em que começa o canto

da ave ou da cigarra

— a mão que tal  comanda no mesmo gesto fere

a corda do que em t i  faz acordar

os olhos densos de cada dia um só.

Quem está salvando nesta respiração

boca a boca real com o universo?”

SOBREMESA



DIGESTIVOS

Os Justos 

Jorge Luís Borges

(Tradução de Fernando Pinto do Amaral)

"Um homem que cul t iva o seu jardim, como 

queria Vol taire.

O que agradece que na terra haja música.

O que descobre com prazer uma et imologia.

Dois empregados que num café do Sul jogam 

um xadrez s i lencioso.

O ceramista que premedita uma cor e  

uma forma.

O t ipógrafo que compõe bem esta página, que 

talvez não lhe agrade.

Uma mulher e um homem que leem os tercetos 

f inais de certo canto.

O que acarinha um animal adormecido.

O que just i f ica ou quer just i f icar um mal que 

lhe f izeram.

O que agradece que na terra haja Stevenson.

O que prefere que os outros tenham razão.

Essas pessoas, que se ignoram, estão a salvar 

o mundo.”

Viagem 

Miguel Torga

"Um homem Aparelhei  o barco da i lusão

E reforcei  a fé de marinheiro.

Era longe o meu sonho, e t raiçoeiro

O mar…

(Só nos é concedida

Esta v ida

Que temos;

E é nela que é preciso

Procurar

O velho paraíso

Que perdemos).



Prestes,  larguei a vela

E disse adeus ao cais,  à paz tolhida.

Desmedida,

A revol ta imensidão

Transforma dia a dia a embarcação

Numa errante e alada sepul tura…

Mas corto as ondas sem desanimar.

Em qualquer aventura,

O que importa é part i r,  não é chegar. "

O poema ensina a cair 

Luiza Neto Jorge

"O poema ensina a cair

sobre vár ios solos

desde perder o chão repent ino sob os pés

como se perde os sent idos numa

queda de amor, ao encontro

do cabo onde a terra abate e

a fecunda ausência excede

até à queda vinda

da lenta volúpia de cair,

quando a face at inge o solo

numa curva delgada subt i l

uma vénia a ninguém de especial

ou especialmente a nós uma homenagem

póstuma."



OFERTA
DA CASA

Barco da esperança 

Diana Fernandes de Carvalho,  

Maria Inês Esteves Braga  

(Estudantes 1º ano, EM-MIM)

“Neste barco da esperança

O mar que o espera é s inuoso

Não há f im à v is ta para tanto tumulto

E o mapa, guia para um dest ino tão incerto

Quando a luz parece estar tão perto.

Mas, ao amanhecer não há mais escur idão

O sol i rradia a esperança de um novo acordar

As oportunidades e a certeza de sempre 

acredi tar,

Já não há mais espaço para a sol idão

Há a certeza de que a v ida não será em vão.

Neste caminho desvenda-se agora o amor

Ref let ido no azul do mar

Embebido nos teus cabelos loiros

O sol está a desaparecer

Agora envol to no entardecer.

O céu está recoberto pela sombra

E neste barco da esperança

Agora estás tu na lembrança!”

Despertar 

Madga Fi l ipa Macedo Costa  

(Estudante 4º ano, EM-MIM)

“No iníc io,  a exis tência era o nada

E o nada era o serenamente tudo.

Nesse lugar,

a v ida crescia l ivremente, 

a esperança formava pontes entre o sonhar  



e o cr iar

e o tempo apenas exis t ia com o coração,

que bat ia com o agora.

Mas uma curiosidade inocente,

fez o dono desse lugar duvidar.

E a ânsia de aumentar o tudo,

para acompanhar o que não precisava de ser 

acompanhado,

fez o dono desse lugar duvidar.

Plantou-se a dúvida onde já exis t ia a cer teza.

As f lores do jardim murcharam.

As ervas daninhas cresceram.

O som do s i lêncio desapareceu.

As palavras cr iaram ruído.

E o mundo … 

Antes tão belo e promissor

tornou-se terra sol i tár ia condenada à ar idez.

E o dono desse lugar,

inconscientemente e sem compreender,

cr iou espessas nuvens negras que escureceram 

o mundo.

Na escur idão,

confuso e desorientado,

o dono desse lugar acabou por se perder.

Mas uma voz sussurrava

“vol ta… porque no iníc io, 

a exis tência era o nada e o nada,

o serenamente tudo”.

Com dor,

o dono daquele lugar estrangulou e enterrou a voz.

Depois,  os seus pés pisaram a terra

para que não mais se lembrasse que ela al i 

repousava.

No meio da escur idão, 

o dono daquele lugar fez-se ao caminho,

esquecido do iníc io e receando o f im.

Deambulou com fome e com sede

e ainda que cansado,

proibiu-se a descansar.

Mas o corpo do dono daquele lugar, 

magoado e ofendido



recusou-se a cont inuar.

Pela pr imeira vez, 

o dono daquele lugar chorou

E chorou

E chorou

E chorou sem parar.

Quase submerso no r io que as suas lágrimas 

cr iaram, 

o dono daquele lugar fechou os olhos.

Sem forças para nadar

deixou a corrente o levar

enquanto desejava que exis t isse um lugar

onde pudesse serenamente estar.

E nesse momento, 

algo fez o dono daquele lugar relembrar

que exis t iu uma voz que sussurrava

“vol ta… porque no iníc io, 

a exis tência era o nada e o nada,

o serenamente tudo”.

O dono daquele lugar vol tou.

Abriu os olhos e começou a nadar. "

Aparição 

Afonso Fernandes,   

(Estudante 5º ano, EM-MIM)

“A rebentar de maresia

longe das paredes do meu exí l io

a v ida me aparecia

coberto de sal  e água fr ia

por entre as palavras do Vergí l io.”



O Eco

Ana Cláudia Rodrigues Gomes,  

(Estudante 5º ano, EM-MIM)

“Vai e vol ta.  Pers is te

Vol ta e vai .  Ins is te

Transcende o tempo

O tempo, esse tempo

Que teima. Que dói.

Esse tempo

Que desespera. Que desis te.

Esse tempo

Que larga. Que vagueia.

Esse tempo

Que f inge. Que fraqueja.

- Tempo, ó tempo

Vai e vol ta.  Pers is te.

Vol ta e vai .  Ins is te.”

Pai  

Ana Cláudia Rodrigues Gomes,  

(Estudante 5º ano, EM-MIM)

“Pai,

O comandante do navio,

Daquele navio que não naufraga,

Venham tempestades, venham trovões

No leme ele se mantém.

Teme, mas não desmancha

Teme, porque sente

Sente por mim, sente por nós

Pai,

O comandante do navio,

Do cansaço, ele se esquece

Da tr is teza, ele se lembra



Na coragem, ele se agarra

Agarra por mim, agarra por nós

Venham tempestades, venham trovões

O comandante não larga

Aquele navio não naufragará.”

Ready, Set,  Go  

Diogo Miguel  Soares Caetano,  

(Estudante 1º ano, EM-MIM)

“Eis que chegamos ao f im do pr imeiro ano de 

univers idade. E que ano!

Um ano com muita turbulência, é verdade, tal 

como esperado no pr imeiro voo de um pi loto e 

num novo avião. Um ano em que fui  às nuvens 

e vol te i ,  mas sempre com os pés bem assentes 

na terra. Foi  uma viagem dura, com uma 

descolagem dif íc i l ,  e,  apesar de me ter v indo a 

habi tuar a toda a maquinaria, nunca consegui 

pôr o avião em modo pi loto automático. Fui 

sempre agarrado à alavanca de comando, 

com medo de errar.  Com o tempo, consegui 

começar a estabelecer contacto com a base 

aérea e com outros pi lotos que, como eu, 

também estavam a fazer o seu pr imeiro voo, 

num avião da mesma companhia, esta que, 

até hoje,  só nos teve a nós, pi lotos estreantes, 

no cockpi t  destes seus gigantes com asas. 

Quantos mais amigos fazia do outro lado da 

l inha (porque, infel izmente, não dava para 

os conhecer pessoalmente),  mais fáci l  se 

tornava todo o percurso, pois cada um de 

nós era per i to em diferentes partes do avião. 

Ao part i lharmos conhecimento, conseguimos 

faci l i tar a v iagem de todos, e,  como esperado, 

tudo se tornou mais t ranqui lo.

Depois de nove meses no ar,  f inalmente 

aterrei .  Foi  uma manobra calma e sem 



quaisquer percalços. Tenho, agora, uns meses 

de fér ias,  que aprovei tarei  para descansar e 

conhecer melhor os que me ajudaram durante 

o voo. Ut i l izarei  este tempo para relembrar 

todos os mares em que me sent i  inseguro, de 

forma que, na minha próxima viagem, consiga 

lá passar sem problemas. Claro está, também 

irei  anotar todos os locais onde me sent i , 

metafor icamente, nas nuvens, pois,  quem 

sabe, no futuro poderei  ter de passar por lá 

novamente.

E é já em setembro que eu, e todos os 

meus colegas pi lotos,  i remos para o ar pela 

segunda vez. Esta v iagem já terá um gosto 

di ferente,  pois teremos, connosco, a fazer o 

pr imeiro voo, a segunda recruta de pi lotos 

da companhia, estes que precisarão da nossa 

ajuda, pois fomos os únicos a ter o pr iv i légio 

de a conhecer na sua essência. Mal posso 

esperar pela próxima descolagem, mas, até lá, 

aprovei tarei ,  da melhor maneira, o meu tempo 

com os pés, l i teralmente, assentes na terra.

Um bom descanso a todos!”



Restaurante Joaquim Pinto Machado

As Ementas Li terárias foram uma criação do Professor Pinto Machado – Mentor e 

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

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

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

fundamental na cultura e enriquecimento 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, alegrias e tr 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 reabrimos o Restaurante Joaquim Pinto Machado com a edição 

periódica de 4 Ementas Li terárias por ano – Primavera, Verão, Outono e Inverno. 

Apresentamos desta vez a edição Coletânea Primavera | Abril 2021, esperando  que 

a viagem, por cada prato de letras nas suas páginas acrescido de tons de música e 

cor,  comporte uma agradável experiência para todos os sent idos.

Espaço Cul tural  Artes e Humanidades em Medicina

Cátedra Alumni Medicina-Professor Pinto Machado | Escola de Medicina, Univers idade do Minho

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

enquanto médico! ”

Joaquim Pinto Machado 

(1930-2011)


