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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

Mozart  

Le Nozze di Figaro, Overture • East-West 

Divan Orchestra

https://www.youtube.com/watch?v=pb1tlh9xn38

P. I .  Tchaikovsky

“O Quebra-Nozes”, Valsa das Flores • Escola 

Bolshoi Brasi l 

https://www.youtube.com/watch?v=5zKJhAED-6k

Chopin

Piano Concerto n° 2, Mov 2 • Maria João Pires   

https://youtu.be/jjPA4eDYCqw

Carlos Paredes

Mudar de Vida • Álbum: Movimento  

Perpétuo 

https://youtu.be/BYTqdA7aASg

https://www.youtube.com/watch?v=pb1tlh9xn38 
https://www.youtube.com/watch?v=5zKJhAED-6k 
https://youtu.be/jjPA4eDYCqw 
https://youtu.be/BYTqdA7aASg


ARTE
PLÁSTICA

A noite de uma palavra 

Cruzeiro Seixas,  1999

https://www.artsy.net/artwork/cruzeiro-seixas-a-

noite-de-uma-palavra

Girl  with a Pearl  Earr ing 

Johannes Vermeer,  1665

https://www.mauritshuis.nl/en/our-collection/

artworks/670-girl-with-a-pearl-earring/

https://www.artsy.net/artwork/cruzeiro-seixas-a-noite-de-uma-palavra
https://www.artsy.net/artwork/cruzeiro-seixas-a-noite-de-uma-palavra
https://www.mauritshuis.nl/en/our-collection/artworks/670-girl-with-a-pearl-earring/
https://www.mauritshuis.nl/en/our-collection/artworks/670-girl-with-a-pearl-earring/


APERITIVOS

 

“Acei ta o conselho dos outros,  mas nunca 

desis tas da tua própria opinião.”

Wil l iam Shakespeare

 

“A verdadeira v iagem de descobrimento não 

consis te em procurar novas paisagens, e s im 

em ter novos olhos.”

Marcel  Proust

“(…) aqui lo que nos modif ica não são os  

factos extraordinários que acontecem uma só 

vez, mas s im esse hábi to,  essa longa acei tação 

das coisas contra as quais deixamos de  

nos revol tar ” 

Alberto Moravia

 

“Recordo-me de descobrir  que num poema era 

preciso que cada palavra fosse necessária, 

as palavras não podiam ser decorat ivas, 

não podiam servir  só para ganhar tempo até 

ao f im do decassí labo, as palavras t inham 

que estar al i  porque eram absolutamente 

indispensáveis.  Isso foi  uma descoberta..”

Sophia de Mel lo Breyner Andresen



 

“O conhecimento do próximo tem is to 

de especial:  passa necessariamente pelo 

conhecimento de s i  mesmo.”

I ta lo Calv ino

 

“O futuro tem muitos nomes. Para os 

fracos, é o inat ingível .  Para os temerosos, 

o desconhecido. Para os corajosos, a 

oportunidade.”

Victor Hugo



SOPA

Extratos do l ivro  

“A casa grande de Romarigães”  

Aqui l ino Ribeiro

“(…) O vento, que é um pincha-no-cr ivo 

devasso e cur ioso, penetrou na camarata, 

bufou, deu um abanão. O estar im parecia 

deserto. Não senhor, alguém dormia meio 

encurvado, cabeça para fora no seu decúbi to, 

que se agi tou molemente. Vol tou a soprar. 

Bul iu- lhe a veste,  deu mesmo um estal ido em 

sua tela semi-r ígida e imobi l izou-se. Outro 

sopro (…).” 

“(…) A pior pecha era a melancol ia.  Dava-

lhe para a contemplação e passaria horas, 

sozinho a olhar para uma bagatela do mundo, 

outras vezes para bagatela nenhuma, perdido 

nos meandros inter iores,  tão complexos e 

emaranhados que nem ele saberia dizer 

por onde lhe vadiara o juízo. Fora dis to, 

revelava a mais completa indi ferença pelas 

coisas do morgadio. Embora se soubesse o 

pr imogéni to, os negócios da Casa Grande não 

lhe acarretavam a mais leve dor de cabeça. 

Pessoalmente, também pouco lhe importava 

andar roto ou bem vest ido, comer do bom e 

do melhor,  ou je juar a pão e água.

 -  Está talhado para santo – diz ia D. 

Ausenda, do Couto de Sabriz,  te traneta de 

D. Ourique Velho, f idalgo da torre e castelo 

da Nóbriga, por Troi los de Araújo, senhor de 

Milmanda, Louvi l  e S.  Paio, na Gal iza, e,  em 

Portugal,  dos direi tos reais de Monção. (…)” 

“(…) Não é que tudo no mundo é molecular? 

Um sexto sent ido, part icularmente apreensor 

nas mulheres,  as avisa de quem as cobiça. 

Compreende-se que, ordenadas como 

receptáculo, seja mais desenvolv ida nelas a 

faculdade de detecção. O homem pode ser 



amado e não fazer reparo. Quando se ama 

uma mulher e se está em contacto com ela, 

pode part i r- se do pr incípio que está c iente. 

Qualquer declaração de amor é redundância 

(…)”

“(…) 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 a 

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 espirras de ferro e veludo cinge e 

afoga os v identes.  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 das 

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 do mundo ser mundo, se perderam Adão 

e Eva, pois que tudo na maça era engodo dos 

sent idos  (…)”



PRATO
DE PEIXE

Extratos do l ivro “O estrangeiro”,  

Albert  Camus

“Hoje a mãe morreu. Ou talvez ontem, não sei 

bem. Recebi um telegrama do asi lo: «Sua mãe 

falecida. Enterro amanhã. Sent idos pêsames». 

Is to não quer dizer nada. Talvez tenha  

s ido ontem.

O asi lo de velhos f ica em Marengo, a oi tenta 

qui lómetros de Argel.  Tomo o autocarro das 

duas horas e chego lá à tarde. Assim, posso 

passar a noi te a velar e estou de vol ta amanhã 

à noi te.  Pedi dois dias de folga ao meu patrão 

e, com uma razão destas,  e le não mos podia 

recusar.  Mas não estava com ar lá muito 

sat is fe i to.  Cheguei mesmo a dizer- lhe: «A 

culpa não é minha». Não respondeu.

Pensei  então que não devia ter di to estas 

palavras.  A verdade é que eu não t inha nada 

que me desculpar.  Ele é que t inha de me dar 

pêsames. Mas com certeza o fará, depois de 

amanhã, quando me vir  de luto. Por agora, é 

um pouco como se a mãe não t ivesse morr ido. 

Depois do enterro, pelo contrár io,  será um 

caso arrumado e tudo passará a revest i r- se de 

um ar mais of ic ial .  (…)”

“(…) Ao acordar,  compreendi por que motivo o 

meu patrão mostrara um ar aborrecido quando 

lhe pedi os dois dias de l icença: hoje era 

sábado. Tinha-o, por ass im dizer,  esquecido, 

mas ao levantar-me, esta ideia v iera-me à 

cabeça. O patrão, muito naturalmente, pensou 

que eu disporia ass im de quatro dias de 

fer iado contando com o domingo, e isso não 

lhe podia dar prazer de espécie nenhuma. Mas 

por um lado não é culpa minha, se o enterro 



foi  ontem em vez de ser hoje,  e por outro 

lado, ter ia t ido de qualquer maneira, o  

sábado e o domingo l ivres.  Is to não me 

impede, é c laro, de compreender o ponto  

de v is ta do patrão. (…)”

“(…) Hoje trabalhei  mui to, no escr i tór io.  O 

patrão foi  amável.  Perguntou-me se eu não 

estava cansado e quis saber a idade da mãe. 

Para  não me enganar,  respondi  «Uns  

sessen ta  e  ta l  anos» ,  e ,  não se i  porquê,  

f i cou com um ar  a l i v iado,  com um ar  de 

«assun to  ar rumado» .   (…)”



PRATO
DE CARNE

Extratos do l ivro “Os miseráveis” , 

Vitor Hugo 

“(…) Ninguém é capaz de fazer marchar 

o povo por surpresa mais depressa mais 

depressa do que ele quer.  Infel iz  do que tenta 

obriga-lo! Um povo nunca se deixa levar. 

Quando o tentam ele abandona a s i  mesma a 

insurreição. (…)”

“(…) É sempre com seus r iscos e per igos que 

a utopia se transforma em insurreição, do 

protesto f i losóf ico se converte em protesto 

armado e Minerva em Palas.  A utopia que se 

impacienta e torna-se revol ta sabe o que a 

espera; de ordinário, vem cedo de mais.  Dado 

esse caso, res igna-se e estoicamente acei ta a 

catástrofe,  em vez do tr iunfo.

Serve, sem se queixar,  e até desculpando-os, 

os que a renegam e a sua magnanimidade 

consis te em sujei tar- se ao desamparo. É 

indomável contra o obstáculo e dóci l  para com 

a ingrat idão.

 Mas realmente, será ingrat idão?

 É, no ponto de v is ta do género humano.

 Não é, no ponto de v is ta do indiv íduo.

O progresso é o modo do homem. A vida geral 

da humanidade chama-se Progresso; o passo 

colet ivo da humanidade chama-se igualmente 

Progresso. O progresso marcha; faz a grande 

viagem humana e terrestre para o celeste e o 

div ino; tem os seus lugares de passagem onde 

reúne o rebanho demorado; (…)”

“(…) Ninguém entrevê o s inis tro inter ior 

de uma pessoa. E quem, na verdade 

poderia adiv inhar semelhante coisa? Há 

destes pântanos na Índia; a água parece 

extraordinária, inexpl icável ,  t rémula, sem, 



contudo, correr vento, agi tada onde dever ia estar 

serena. Vê-se na superf íc ie aquela efervescência 

sem causa; não se div isa a hidra que se arrasta 

no fundo.

Assim também há muitos homens que têm um 

monstro secreto, um mal que eles al imentam, 

um dragão que os di lacera, uma angust ia que 

habi ta as suas trevas. Mas vemo-los passar e 

repassar,  e parece-nos que nada os dis t ingue dos 

outros homens. Porque ninguém sabe que aquele 

infel iz  tem dentro de s i  mesmo uma horrorosa 

dor parasi ta que com os seus mil  dentes o 

lacera e mata. Porque ninguém sabe que esse 

homem é um abismo. Apresenta-se sereno, mas 

é profundo. De espaço a espaço, produz-se na 

superf íc ie cer ta agi tação para nós inteiramente 

incompreensível .  Forma-se uma mister iosa ruga 

que desaparece em seguida para tornar ainda 

a aparecer;  vem à superf íc ie uma bolha de ar 

e rebenta. É uma coisa de pouca monta e é 

terr ível .  É a respiração do monstro ocul to.  (…)”



PRATO
VEGETARIANO

 

Extratos do l ivro  

“O Jogo das Contas de Vidro” , 

Hermann Hesse

“(…) Admitamos que exis te l iberdade, mas 

que ela se l imi ta à escolha da prof issão. 

Depois disso acabou-se a l iberdade. Desde 

os estudos fei tos na univers idade, o médico, 

o advogado, os técnicos estão presos a um 

curr ículo escolar muito r ígido, que termina 

com uma sér ie de exames. Caso eles passem 

nos exames, recebem seu diploma e poderão 

exercer sua prof issão com aparente l iberdade. 

Serão, porém, escravos de poderes baixos, 

vão depender do sucesso, do dinheiro, do seu 

orgulho, da procura da fama, da s impat ia ou 

ant ipat ia que despertarão nos outros.  Têm que 

se candidatar a eleições, ganhar dinheiro, 

tomar parte na luta brutal  das castas,  das 

famíl ias,  dos part idos e dos jornais.  Em 

compensação, têm a l iberdade de obter 

sucesso e for tuna e ser odiados pelos que não 

os t iveram, ou vice-versa. (…)” 

“(…) Não vás r i r  de mim, mas esses meninos 

que part i ram têm para mim, apesar de tudo, 

algo de imponente, ass im como o anjo rebelde 

Lúci fer tem certa grandiosidade. Talvez tenham 

fei to uma coisa errada, podemos admit i r 

que cometeram um erro, mas, seja como 

for,  f izeram alguma coisa, real izaram algo, 

ousaram dar um sal to e é preciso coragem 

para isso. ( . . . )  Isso s igni f ica a possibi l idade de 

abandonar qualquer coisa, levar as coisas a 

sér io,  ora.. .  dar um sal to! Eu não tenho desejo 

de dar um sal to para vol tar ao meu ant igo lar 

e à minha ant iga vida, eles não me atraem, 

eu quase os esqueci .  Mas gostar ia,  quando 

chegar a hora e for necessário, desapegar-me 

também e sal tar,  não para vol tar a um estado 

infer ior,  mas para a frente e para c ima. (…)”



“(…) – Muitas vezes – disse ele res ignado – 

tudo se af igura não só como se t ivéssemos 

duas maneiras di ferentes de exprimir-nos 

e falar,  cada uma delas só podendo ser 

t raduzida na outra na forma de ins inuações, 

porém, mais ainda, como se fôssemos dois 

seres absoluta e radicalmente dis t intos, 

que jamais poderão chegar a se entender 

mutuamente. Parece-me extremamente 

duvidoso apurar quem de nós dois ser ia 

propriamente o ser humano, autênt ico e de 

pleno direi to,  tu ou eu, se é que um dos dois o 

é realmente. (…)”

“A ventania que precede um temporal prestes 

a desabar, que nos leva apressadamente para 

casa e que tenta arrancar-nos das mãos a 

porta da frente,  ou uma forte dor de dentes 

que parece concentrar em nossas maxi lares 

todas as tensões, sofr imentos e conf l i tos 

do universo, são coisas cuja real idade ou 

importância nós poderemos depois discut i r,  se 

é que nos incl inamos a este t ipo de ocupação, 

mas que na hora da experiência concreta não 

toleram a menor sombra de dúvida, pois estão 

arrebentando de real idade. (…)”

“(…) Nada mais desejava a não ser calma, 

a não ser um f im, nada mais desejava além 

de fazer cessar a rotação dessa roda, esse 

inf indável desf i lar de imagens, suprimindo-

os. Desejava alcançar a paz inter ior,  desejava 

desaparecer ( . . . )”



Poema da Profundidade Horizontal  

Artur do Cruzeiro Seixas

“Pintem uma paisagem dentro de outra

porque nisso está a verdade.

Olhem como avançam cautelosamente

pela falés ia a pique;

uma curta aprendizagem

na agulha da torre

bastou.

Olho-te como para uma lente de aumentar,

uma luz para mais i luminar,

como se fosses antes de haver luz

uma pedra preciosa,

a causa das guerras:

dorme sobre os joelhos

e sente

revir  ao mesmo tempo

automaticamente

os braços superiores laterais

enferrujados,

como a luz do velho farol .

Bei ja os dez cães que há dentro de um cão va-

dio,

os cem homens que há dentro de um homem,

de tal  maneira que

o ar f ique em chamas

e seja a única salvação

a mão do mar eternamente

na nossa fronte.”

Desencontro

Jorge de Sena

 

“Só quem procura sabe como há dias

de imensa paz deserta; pelas ruas

a luz perpassa div idida em duas:

a luz que pousa nas paredes fr ias,

SOBREMESA



outra que osci la desenhando estr ias

nos corpos ascendentes como luas

suspensas, vagas, desl izantes,  nuas,

alheias,  recortadas e sombrias.

E nada coexis te.  Nenhum gesto

a um gesto corresponde; olhar nenhum

perfura a placidez, como de incesto,

de procurar em vão; em vão desponta

a sol idão sem f im, sem nome algum -

- que mesmo o que se encontra não se 

encontra.”

Pátr ia

Sophia de Mello Breyner Andresen

 

“Por um país de pedra e vento duro

Por um país de luz perfei ta e c lara

Pelo negro da terra e pelo branco do muro

Pelos rostos de s i lêncio e de paciência

Que a misér ia longamente desenhou

Rente aos ossos com toda a exact idão

Dum longo relatór io i rrecusável

E pelos rostos iguais ao sol  e ao vento

E pela l impidez das tão amadas

Palavras sempre di tas com paixão

Pela cor e pelo peso das palavras

Pelo concreto s i lêncio l impo das palavras

Donde se erguem as coisas nomeadas

Pela nudez das palavras deslumbradas



— Pedra r io vento casa

Pranto dia canto alento

Espaço raiz e água

Ó minha pátr ia e meu centro

Me dói a lua me soluça o mar

E o exí l io se inscreve em pleno tempo.”

Canção do Outono

Paul Verlaine in  

https://www.pensador.com/poemas_de_paul_ver-

laine/

 

“Os soluços graves

Dos v iol inos suaves

Do outono

Ferem a minh'alma

Num langor de calma

E sono.

Sufocado, em ânsia,

Ai!  quando à dis tância

Soa a hora,

Meu pei to magoado

Relembra o passado

E chora.

Daqui,  dal i ,  pelo

Vento em atropelo

Seguido,

Vou de porta em porta,

Como a folha morta

Bat ido.. .

https://www.pensador.com/poemas_de_paul_verlaine/) 
https://www.pensador.com/poemas_de_paul_verlaine/) 


DIGESTIVOS

José 

Carlos Drummond de Andrade

“E agora, José?

A festa acabou,

a luz apagou,

o povo sumiu,

a noi te esfr iou,

e agora, José?

e agora, você?

Você que é sem nome,

que zomba dos outros,

Você que faz versos,

que ama, protesta?

e agora, José?

Está sem mulher,

está sem discurso,

está sem carinho,

já não pode beber,

já não pode fumar,

cuspir  já não pode,

a noi te esfr iou,

o dia não veio,

o bonde não veio,

o r iso não veio,

não veio a utopia

e tudo acabou

e tudo fugiu

e tudo mofou,

e agora, José?

E agora, José?

Sua doce palavra,

seu instante de febre,

sua gula e je jum,

sua bibl ioteca,

sua lavra de ouro,

seu terno de v idro,

sua incoerência,

seu ódio, -  e agora?  



Com a chave na mão

quer abrir  a porta,

não exis te porta;

quer morrer no mar,

mas o mar secou;

quer i r  para Minas,

Minas não há mais!

José, e agora?

Se você gr i tasse,

se você gemesse,

se você tocasse,

a valsa v ienense,

se você dormisse,

se você cansasse,

se você morresse.. .

Mas você não morre,

você é duro, José!

Sozinho no escuro

qual bicho-do-mato,

sem teogonia,

sem parede nua

para se encostar,

sem cavalo preto

que fuja do galope,

você marcha, José!

José, para onde?.”

O lír io prateado

Louise Glück 

 

“As noi tes f icaram fr ias de novo, como as 

noi tes

de começo de pr imavera, e quietas de novo. 

Será

que a conversa te incomoda? Estamos

sozinhos agora; não temos razão para s i lêncio.



Vês, sobre o jardim — a lua cheia nasce.

Não verei  a próxima lua cheia.

Na primavera, quando a lua nascia, signif icava

que o tempo era inf ini to.  Anêmonas

abriam e fechavam, as sementes

em cachos caíam dos bordos em pálidas lufadas.

Branco sobre branco, a lua nascia sobre  

o v idoeiro.

E no arco em que a árvore se div ide,

folhas dos pr imeiros narcisos,  ao luar

prata-verde-claras.

Juntos, chegamos perto demais do fim para agora

temermos o f im. Nessas noi tes,  não estou nem 

mesmo certa

de que sei  o que s igni f ica o f im. E tu,  

que est iveste com um homem —

depois dos pr imeiros gr i tos,

não faz a alegria, como o medo,  

barulho algum?”



OFERTA
DA CASA

Vazio existencial  

Joaquim Pinto Machado

in No Sotão do Pensamento I I

Cada novo dia

começa-nos como outro qualquer,

acaba-se-nos como outro qualquer.

É-nos velho ao acabar,

É-nos já velho

- é-nos até já velho! –

Ao começar.

Cada Novo dia.

O Nosso dia.

O dia-a-dia.

E , contudo, cada dia

Não é ass im, de s i :

Velho por s i .

Em si ,

Até,  nada é.

Não! É muito!

Pode ser tudo!

Uma possibi l idade, 

uma oportunidade

De magni tude.

De pleni tude.

Uma causal idade.

De total idade.

Uma oportunidade,

uma possibi l idade,

de Graça.

Gratui ta!

Fortui ta.

Por graça

Que passa …

Nós é que fazemos assim.

O dia ass im.



Cada dia ass im.

Assim – ass im.

Nem – nem.

Nada – nada.

Matamos a Promessa dada,

A Graça prometida,

Oferecida.

Pior!  P ior!

Nem as pressent imos:

Nem Promessa nem graça

Oferecidas, estendidas.

Garant idas!

A Promessa que cada dia quer ser.

A Graça que cada dia quer ser.

Que cada dia é.

Que quer ser e é!

Nós é que somos velhos.

Is to é: estéreis e suic idas.

Pior!  Revelhos.

Is to é: ester i l izantes,  homicidas.

Não geramos.

Matamos.

Desfazemos.

Fazemos

Igual do que pode ser di ferente.

Transcendente!

Refazemos

No hoje, o ontem.

Que era o ante-ontem.

Que era o tresantontem.

Que era já! O tresantontem.

Somos pela igualdade da vacuidade.



Da nul idade.

Somos construtores do nulo.

Unif icadores do nulo.

Anuladores

Do que é p´ra ser di ferente,

Do quem vem p´ra ser di ferente,

P´ra sermos di ferentes!

Censores

Do que é p´ra ser único.

P´ra sermos únicos!

Ext intores

Do que pode ser decis ivo,

Do que deve ser decis ivo,

Do que quer ser decis ivo:

P´ra que cada um de nós decida.

SE DECIDA:

a ser o que pode ser,

o que deve ser.

O que veio p´ra ser.

O que é!

Seguimos ao lado da Vida …

Fechamos os olhos à v ida …

Nem vivos somos sequer!

Cada dia

- NOVO DIA! –

Um dia como outro qualquer!



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

enquanto médico! ”

Joaquim Pinto Machado 

(1930-2011)

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 Outono | Setembro 2021 - Dezembro 

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


