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É urgente o Amor 

Eugénio de Andrade, “Urgentemente”

Poesia,  Assír io & Alv im, 2017

É urgente o Amor,

É urgente um barco no mar.

É urgente destruir  cer tas palavras

ódio, sol idão e crueldade,

alguns lamentos,

muitas espadas.

É urgente inventar alegria,

Mult ipl icar os bei jos,  as searas,

É urgente mult ipl icar rosas e r ios

E manhãs c laras.

Cai o s i lêncio nos ombros,

E a luz impura até doer.

É urgente o amor,

É urgente permanecer.



MÚSICA

“ Todos os dias devíamos ouvir um pouco  

de música, ver um quadro bonito, e ler  

uma boa poesia” 

Johann Goethe

Sugestões musicais

Bach  

"Erbarme dich, mein got” • Saint Matthew 

Passion  

Magdalena Kozená

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

Knn58

Beethoven 

5th Piano Concerto 'Emperor '  

E Zimerman, Bernstein, Wiener Philharmoniker  

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

3W477w&list=PLCcCUKUyXSC-OUoLLOBzDb-

aQVi6DyRkVI&index=2&t=1647s

https://www.youtube.com/watch?v=DQUYZHKnn58 
https://www.youtube.com/watch?v=DQUYZHKnn58 
https://www.youtube.com/watch?v=hDXWK3W477w&list=PLCcCUKUyXSC-OUoLLOBzDbaQVi6DyRkVI&index=2&t=1647s
https://www.youtube.com/watch?v=hDXWK3W477w&list=PLCcCUKUyXSC-OUoLLOBzDbaQVi6DyRkVI&index=2&t=1647s
https://www.youtube.com/watch?v=hDXWK3W477w&list=PLCcCUKUyXSC-OUoLLOBzDbaQVi6DyRkVI&index=2&t=1647s


Eunice Munõz

Eunice Muñoz reci ta 10 sonetos de Florbela 

Espanca: Amiga; De joelhos; Sem remédio; 

Fanatismo; O meu orgulho; Saudades; 

Ódio?; Versos de orgulho; Rúst ica; A um 

moribundo  

https://www.youtube.com/watch?v=AzqZJVlTt7o

“Deixa-me ser a tua amiga, Amor,

A tua amiga só, já que não queres 

(…)”

“Saudades! Sim...talvez...e por que não?...

Se o sonho foi tão alto e forte

(…)”

Jorge Palma 

Bairro do Amor - SÓ ao vivo  

https://www.youtube.com/watch?v=YDU9NekOk-

d0&t=55s

“Epá, deixa-me abrir contigo

Desabafar contigo

Falar-te da minha solidão

Ah, é bom sorrir um pouco

Descontrair-me um pouco

Eu sei que tu compreendes bem”

POESIA EM 
MÚSICA

https://www.youtube.com/watch?v=AzqZJVlTt7o
https://www.youtube.com/watch?v=YDU9NekOkd0&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=YDU9NekOkd0&t=55s


ARTE
PLÁSTICA

O semeador 

Vincent Van Gogh, 1888

https://www.wikiart.org/pt/vincent-van-gogh/

semeador-com-o-por-do-sol-1888

Le Luxe 

Júl io Pomar, 1979

https://gulbenkian.pt/cam/works_cam/le-

luxe-154548/

https://www.wikiart.org/pt/vincent-van-gogh/semeador-com-o-por-do-sol-1888
https://www.wikiart.org/pt/vincent-van-gogh/semeador-com-o-por-do-sol-1888
https://gulbenkian.pt/cam/works_cam/le-luxe-154548/
https://gulbenkian.pt/cam/works_cam/le-luxe-154548/


APERITIVOS

 

“Apesar das ruínas e da morte,

Onde sempre acabou cada i lusão,

A força dos meus sonhos é tão for te,

Que de tudo nasce a exal tação

E nunca as minhas mãos f icam vazias.” 

Sophia de Mel lo Breyner Andresen

 

“Esperança é a coisa com penas

Que se empoleira na alma

E canta a melodia sem palavras

E nunca, mas nunca, pára.”

Emily Dickison

“Às vezes tenho a impressão de que escrevo 

por s imples cur iosidade intensa. É que, ao 

escrever,  eu me dou as mais inesperadas 

surpresas. É na hora de escrever que muitas 

vezes f ico consciente das coisas,  das quais, 

sendo inconsciente,  eu antes nem sabia que 

t inha.” 

Clar ice L ispector

 

"Penso na fronteira como o único ponto da 

terra que contém todos os outros lugares 

dentro de s i .”

José Tolent ino Mendonça



SOPA

“O sorriso”, Deste Mundo e do Outro   

José Saramago

“Sorr iso, diz-me aqui o dic ionário, é o acto 

de sorr i r.  E sorr i r  é r i r  sem fazer ruído e 

executando contracção muscular da boca e dos 

olhos.

O sorr iso, meus amigos, é muito mais do 

que estas pobres def inições, e eu pasmo ao 

imaginar o autor do dic ionário no acto de 

escrever o seu verbete,  ass im a fr io,  como 

se nunca t ivesse sorr ido na vida. Por aqui 

se vê até que ponto o que as pessoas fazem 

pode di fer i r  do que dizem. Caio em completo 

devaneio e ponho-me a sonhar um dic ionário 

que desse precisamente, exatamente, o sent ido 

das palavras e t ransformasse em f io-de-prumo 

a rede em que, na prát ica de todos os dias, 

e las nos envolvem.

Não há dois sorr isos iguais.  Temos o sorr iso 

de troça, o sorr iso superior e o seu contrár io 

humilde, o de ternura, o de cept ic ismo, o 

amargo e o i rónico, o sorr iso de esperança, 

o de condescendência, o deslumbrado, o de 

embaraço, e (por que não?) o de quem morre. 

E há muitos mais.  Mas nenhum deles é o 

Sorr iso.

O Sorr iso (este,  com maiúsculas)  vem sempre 

de longe. É a manifestação de uma sabedoria 

profunda, não tem nada que ver com as 

contracções musculares e não cabe numa 

Evocando Centenário de José Saramago



def inição de dic ionário. Pr incipia por um leve 

mover de rosto, às vezes hesi tante,  por um 

frémito inter ior que nasce nas mais secretas 

camadas do ser.  Se move músculos é porque 

não tem outra maneira de exprimir- se. Mas 

não terá? Não conhecemos nós sorr isos que 

são rápidos c larões, como esse br i lho súbi to 

e inexpl icável  que sol tam os peixes nas águas 

fundas? Quando a luz do sol  passa sobre os 

campos ao sabor do vento e da nuvem, que foi 

que na terra se moveu? E contudo era  

um sorr iso.”



PRATO
DE PEIXE

Trecho do l ivro “Levantado do Chão”,  

José Saramago

“O que mais há na terra, é paisagem. Por 

muito que do resto lhe fal te,  a paisagem 

sempre sobrou, abundância que só por 

mi lagre infat igável  se expl ica, porquanto a 

paisagem é sem dúvida anter ior ao homem, e 

apesar disso, de tanto exis t i r,  não se acabou 

ainda. Será porque constantemente muda: 

tem épocas no ano em que o chão é verde, 

outras amarelo, e depois castanho, ou negro. 

E também vermelho, em lugares,  que é cor de 

barro ou sangue sangrado. Mas isso depende 

do que no chão se plantou e cul t iva, ou 

ainda não, ou não já, ou do que por s imples 

natureza nasceu, sem mão de gente, e só 

vem a morrer porque chegou o seu úl t imo 

f im. Não é tal  o caso do tr igo, que ainda com 

alguma vida é cortado. Nem do sobreiro, que 

viv íss imo, embora por sua gravidade o não 

pareça, se lhe arranca a pele.  Aos gr i tos.

Não fal tam cores a esta paisagem. Porém, nem 

só de cores.  Há dias tão duros como o fr io 

deles,  outros em que se não sabe de ar para 

tanto calor:  o mundo nunca está contente,  se 

o estará alguma vez, tão certa tem a morte. 

E não fal tam ao mundo cheiros,  nem sequer 

a esta terra, parte que dele é e servida de 

paisagem. Se no mato morreu animal de 

pouco, cer to que cheirará ao podre do que 

morto está. Quando calha estar quieto o 

vento, ninguém dá por nada, mesmo passando 

perto. Depois os ossos f icam l impos, tanto lhes 

faz,  de chuva lavados, de sol  cozidos, e se 

era pequeno o bicho nem a tal  chega porque 

vieram os vermes e os insectos coveiros  

e enterrara.”



PRATO
DE CARNE

 

Trecho do l ivro “Ensaio sobre a Cegueira” , 

José Saramago

“O disco amarelo i luminou-se. Dois dos 

automóveis da frente aceleraram antes que 

o s inal vermelho aparecesse. Na passadeira 

de peões surgiu o desenho do homem verde. 

A gente que esperava começou a atravessar 

a rua pisando as faixas brancas pintadas 

na capa negra do asfal to,  não há nada que 

menos se pareça com uma zebra, porém 

assim lhe chamam. Os automobi l is tas, 

impacientes,  com o pé no pedal da 

embraiagem, mant inham em tensão os carros, 

avançando, recuando, como cavalos nervosos 

que sent issem vir  no ar a chibata. Os peões 

já acabaram de passar,  mas o s inal de 

caminho l ivre para os carros vai  tardar ainda 

alguns segundos, há quem sustente que esta 

demora, aparentemente tão ins igni f icante, 

se a mult ipl icarmos pelos milhares de 

semáforos exis tentes na cidade e pelas 

mudanças sucessivas das três cores de cada 

um, é uma das causas mais consideráveis dos 

engorgi tamentos da circulação automóvel,  ou 

engarrafamentos, se quisermos usar o termo 

corrente.

O sinal verde acendeu-se enf im, bruscamente 

os carros arrancaram, mas logo se notou que 

não t inham arrancado todos por igual.  O 

primeiro da f i la do meio está parado, deve 

haver al i  um problema mecânico qualquer, 

o acelerador sol to,  a alavanca da caixa de 

velocidades que se encravou, ou uma avaria 

do s is tema hidrául ico, blocagem dos travões, 

falha do circui to eléctr ico, se é que não se lhe 

acabou s implesmente a gasol ina, não ser ia 

a pr imeira vez que se dava o caso. O novo 

ajuntamento de peões que está a formar-

se nos passeios vê o condutor do automóvel 

imobi l izado a esbracejar por t rás do pára-



brisas,  enquanto os carros atrás dele buzinam 

frenét icos.  Alguns condutores já sal taram para a 

rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado 

para onde não f ique a estorvar o transi to,  batem 

fur iosamente nos v idros fechados, o homem que 

está lá dentro v ira a cabeça para eles,  a um 

lado, a outro, vê-se que gr i ta qualquer coisa, 

pelos movimentos da boca percebe-se que repete 

uma palavra, uma não, duas, ass im é realmente, 

consoante se vai  f icar a saber quando alguém, 

enf im, conseguir  abrir  uma porta, Estou cego. 

(…)

Vejo, vejo, em verdade começa a parecer uma 

his tór ia doutro mundo aquela em que se disse, 

Estou cego. O rapazinho estrábico murmurava, 

devia de estar met ido num sonho, talvez est ivesse 

a ver a mãe, a perguntar- lhe, Vês-me, já me 

vês.  A mulher do médico perguntou, E eles, 

e o médico disse, Este,  provavelmente, estar 

curado quando acordar,  com os outros não ser 

di ferente,  o mais cer to é que estejam agora 

mesmo a recuperar a v is ta,  quem vai apanhar 

um susto, coi tado, é o nosso homem da venda 

preta, Porquê, Por causa da catarata, depois de 

todo o tempo que passou desde que o examinei, 

deve estar como uma nuvem opaca, Vai f icar 

cego, Não, logo que a v ida est iver normal izada, 

que tudo comece a funcionar,  opero-o, ser uma 

questão de semanas, Por que foi  que cegámos, 

Não sei ,  talvez um dia se chegue a conhecer 

a razão, Queres que te diga o que penso, Diz, 

Penso que não cegámos, penso que estamos 

cegos, Cegos que vêem, Cegos que, vendo,  

não vêem.”



PRATO
VEGETARIANO

 

Trecho do l ivro “Ano da Morte  

de Ricardo Reis" , 

José Saramago

“Aqui o mar acaba e a terra pr incipia. Chove 

sobre a c idade pál ida, as águas do r io 

correm turvas de barro, há cheia nas lez ír ias. 

Um barco escuro sobe o f luxo soturno, é o 

Highland Br igade que vem atracar ao cais de 

Alcântara. O vapor é inglês,  da Mala Real, 

usam-no para atravessar o At lânt ico, entre 

Londres e Buenos Aires,  com uma lançadeira 

nos caminhos do mar, para lá,  para cá, 

escalando sempre os mesmos portos,  La 

Plata, Montevideo, Santos,  Rio de Janeiro, 

Pernambuco, Las Palmas, por esta ou inversa 

ordem, e, se não naufragar na viagem, ainda 

tocará em Vigo e Boulogne-sur-Mer, enf im 

entrará o Tamisa como agora vai  entrando o 

Tejo, qual dos r ios o maior,  qual a aldeia. (…)

(…) nome Ricardo Reis,  idade quarenta e oi to 

anos, natural  do Porto, estado civ i l  sol te iro, 

prof issão médico, úl t ima residência Rio de 

Janeiro, Brasi l ,  donde procede, v iajou pelo 

Highland Br igade, parece o pr incípio duma 

conf issão, duma autobiograf ia ínt ima, tudo o 

que é ocul to se contém nesta l inha manuscr i ta, 

agora o problema é descobrir  o resto, apenas. 

(…)

(…) Se somente is to sou, pensa Ricardo 

Reis depois de ler,  quem estará pensando 

agora o que eu penso, ou penso que estou 

pensando no lugar que sou de pensar,  quem 

estará sent indo o que s into, ou s into que 

estou sent indo no lugar que sou de sent i r, 

quem se serve de mim para sent i r  e pensar, 

e,  de quantos inúmeros que em mim vivem, 

eu sou qual,  quem, Quain, que pensamentos 

e sensações serão o que não part i lho por só 



me pertencerem, quem sou eu que outros não 

sejam ou tenham sido ou venham a ser.  Juntou 

os papéis,  v inte anos dia sobre dia, folha após 

folha, guardou-os numa gaveta da pequena 

secretár ia,  fechou as janelas,  e pôs a correr a 

água quente para se lavar.  Passava um pouco 

das sete horas. (…)

(…) Ricardo Reis pára diante da estátua de Eça 

de Queirós,  ou Queiroz, por cabal respei to da 

ortograf ia que o dono do nome usou, ai  como 

podem ser di ferentes as maneiras de escrever, 

e o nome ainda é o menos, assombroso é 

falarem estes a mesma l íngua e serem, um 

Reis,  o outro, Eça, provavelmente a l íngua 

é que vai  escolhendo os escr i tores de que 

precisa, serve-se deles para que exprimam 

uma parte pequena do que é, quando a l íngua 

t iver di to tudo, e calado, sempre quero ver 

como iremos nós v iver.  (…)

(…) Saíram de casa, Fernando Pessoa ainda 

observou, Você não trouxe chapéu, Melhor da 

que eu sabe que não se usa lá.  Estavam no 

passeio do jardim, olhavam as luzes pál idas 

do r io,  a sombra ameaçadora dos montes. 

Então vamos, disse Fernando Pessoa, Vamos, 

disse Ricardo Reis.  O Adamastor não se vol tou 

para ver,  parecia- lhe que desta vez ia ser 

capaz de dar o grande gr i to.  Aqui,  onde o mar 

se acabou e a terra espera.”



Trecho do l ivro “A Sibi la”,  

Agust ina Bessa-Luís

“Aos quinze anos foi  acometida duma síncope 

grave, prelúdio de uma longa doença.

A enferma foi  cercada de mimos, mal 

disfarçadas venerações.

Ela, tão pouco dada a afagos . . .

E la, que até al i  ju lgara prescindir  dos respei tos, 

das atenções, do amor, que apenas fora uma 

rapariguinha act iva na obediência, apagada 

mesmo por ser demasiado exacta, por temer 

sal ientar-se, incorrer em fal tas,  susci tar uma 

cr í t ica, um reparo nem que fosse de louvor, 

compreendeu como a sua natureza vibrava 

com afecto, a admiração, e como se expandia 

em energias apaixonadas, até derramar em 

vol ta uma inf luência de s impat ia, de força, de 

irrecusável  imperat ivo. Ela compreendeu is to, 

não pela razão, mas pelo sent imento. Sent iu 

que não podia perder jamais aquele pr iv i légio 

que subi tamente a revelava como algo de 

dis t into e à parte de todos os outros.  A doença 

fez-se inval idez, estorvo para o regresso à v ida 

normal que a devolver ia à mediocr idade e à 

sombra; adquir iu uma forma de se expressar 

s ibi l ina e del icada, que deixava suspensos os 

ouvintes,  as almas estremecendo numa volúpia 

de inquietação, cur iosidade e esperança.”

SOBREMESA

Evocando Centenário de Agustina Bessa-Luís



Trecho do l ivro “Santo António",

Agust ina Bessa-Luís

 

“Se considerarmos os sermões apenas como 

obra l i terár ia,  e les parecem-nos uma obra 

precária, carregada de erudição fast idiosa e 

de s imbol ismo desesperante. Mas, como diz 

o próprio S.  António: “o teu rosto, ó homem, 

é outro homem” É preciso encontrar nessa 

face construída, marchetada, encontrar a 

respiração, o sangue, a força da compaixão. A 

sua l inguagem é mais com o som da trombeta 

e raramente s igni f ica outra coisa a não ser a 

esperança. O povo ouve-a, não para medi tar, 

não para consumar a busca do próprio 

coração, mas para al imentar a esperança. 

Os f i lósofos procuram verdades, pensam e 

amadurecem as suas ideias,  constroem um 

sis tema; mas as mult idões só esperam, e esse 

é o sent ido do seu caminho e é todo o seu 

encontro. Para elas,  Deus é a relação com a 

esperança. Se vemos nos textos de S. António 

só a prosopopeia edi f icante, ou a redacção do 

mestre de teologia, ou o precei to do vigi lante, 

não vemos quase nada do seu rosto. É preciso 

s i tuá-lo na praça paduana, à luz das mil 

candeias abrigadas com a concha da mão do 

vento da madrugada; é preciso ver o paral í t ico 

no seu estrado de rodas e que levanta para 

o ar a cara ávida, cheia de dureza estranha, 

pois a atenção é rude e v iolento o movimento 

de quem se quer salvar.  É preciso pensar numa 

terra div idida, num mundo que não compensa 

já a imaginação das pessoas que tudo usaram 

e que esperam a ave v iva sol ta no campo. 

“A ave v iva é o espír i to” – diz o Santo. Assim 

se entende a prodigiosa fama desse homem, 

mas não apenas em parte dele,  na cul tura, 

na ascese, na vir tude, na prudência; não no 

l ivro somente, mas no mundo inteiro de que 



se revest iu.  Não na palavra que deixou aos 

copis tas,  mas na incondic ional relação com 

todas as coisas.

A ordem do mundo não está na medida com 

que o ordenamos. Às vezes,  determinados 

homens deci fram para nós a ordem do 

mundo na maneira como conf iam nele,  mais 

ainda do que na maneira de o anal isarem e 

conspirarem sobre o bem e o mal ( . . . )

Entende-se hoje que a His tór ia se engrandece 

muitas vezes com o desment ido dos grandes 

factos cuja luz encandeadora adul tera com 

a conf issão do próprio homem. Esta é uma 

época em que toda a matér ia que nos revela 

o passado está sujei ta a revisão; não só 

porque as mult idões têm necessidade de 

ser informadas numa consciência menos 

part idária, mas também porque surgiram 

outros factores,  ét icos e c ient í f icos,  que abrem 

mais amplo horizonte à intel igência dos 

estudiosos. Importa menos propor um herói 

para exemplo imperat ivo duma sociedade, do 

que def inir  a qual idade humana que nos é 

comum, desprendida, tanto quanto possível , 

das inf luências dum sis tema t ípico que a pode 

ut i l izar ou deformar."



DIGESTIVOS

O Principezinho 

Antoine de Saint-Exupéry

“Nunca se deve dar ouvidos às f lores.  Deve-se 

é olhar para elas e cheirá- las.  A minha, per-

fumava-me o planeta todo, mas eu não sabia 

dar valor a isso. E aquela fanfarronice de 

garras,  que me irr i tou tanto, devia era ter-me 

enternecido.

( . . . )  Não fui  capaz de entender nada. Devia 

tê- la aval iado não pelas palavras,  mas pelos 

actos.  Ela perfumava-me e dava-me luz.  Eu 

nunca devia ter fugido! Devia ter s ido capaz 

de adiv inhar toda a ternura escondida por 

detrás daquelas pobres manhas. As f lores são 

tão contradi tór ias! Mas eu era novo de mais 

para saber gostar dela.”

Soneto do amigo  

Vinicius de Moraes 

 

“Enf im, depois de tanto erro passado

Tantas retal iações, tanto per igo

Eis que ressurge noutro o velho amigo

Nunca perdido, sempre reencontrado.

É bom sentá- lo novamente ao lado

Com olhos que contêm o olhar ant igo

Sempre comigo um pouco atr ibulado

E como sempre s ingular comigo.

Um bicho igual a mim, s imples e humano

Sabendo se mover e comover



E a disfarçar com o meu próprio engano.

O amigo: um ser que a v ida não expl ica

Que só se vai  ao ver outro nascer

E o espelho de minha alma mult ipl ica ( . . . )”

Deserto

Jorge Sousa Braga

 

“Dantes havia homens que se ret i ravam para o

deserto. Para melhor se conhecerem, para

comunicarem com Deus, mas nenhum – penso 

– para conhecer o deserto. Al imentavam-se  

de mel e gafanhotos,  quando não je juavam.

Agora foi  o deserto que se instalou no meio  

de nós. E os seus desígnios não são  

menos obscuros.”

Companheiros 

Mia Couto

“quero

escrever-me de homens,

quero

calçar-me de terra,

quero ser

a estrada marinha

que prossegue depois do úl t imo caminho.

e quando f icar sem mim,

não terem escr i to

senão por vós,

i rmãos de um sonho.

por vós

que não sereis derrotados



deixo

a paciência dos r ios

a idade dos l ivros

mas não lego

mapa nem bússula

porque andei sempre sobre meus pés

e doeu-me

às vezes 

v iver

hei-de inventar

um verso que vos faça just iça

por ora

basta-me o arco-ír is

em que vos sonho

basta-te saber que morreis demasiado

por v iverdes de menos

mas que permaneceis sem preço

companheiros.”



OFERTA
DA CASA

Poesia

Lúgubre (poeta) 

Fi l ipe Falcão  

(estudante doutoramento, EMed)

As cordas da tua gui tarra v ibram cromatica-

mente.

Seres que bai lam em harmonia inf inda, 

Ao som dos teus dedos aveludados.

O audi tór io jaz em quietude.

Fantasmas aplaudem-te de pé.

Memórias que não consigo exorcizar.

Uma afemia mórbida,

Um pesadelo do qual não quero despertar.

A tua voz, mel e frutos s i lvestres.

Uma f loresta Outonal v iva de cor.

A chuva de estrelas que bei ja os teus ombros.

O cachecol encarnado que dedi lha os teus 

caracóis dourados.

Entro de soslaio.

Sento-me na pr imeira f i la.

Naquele lugar que reservaste para mim.

Escuto, atentamente, o teu fei t iço.

Pergunto-me quem te perdeu.

Alma vadia e cega.

Criatura odiosa revest ida em pedra!

Os lábios dela não cantam nos teus jamais!

Cinges-te ao s i lêncio.

Ergo-me para t i .

Entrego-te este poema,

Ó Deia do meu Eu mais profundo.

Despedimo-nos deste fado,

Fazes-me uma vénia,

Bei jo- te pela úl t ima vez,

No úl t imo verso que te escrevi .



ODE ÀS MÃOS

adaptado, por Kaliis  

(estudante MIM, 2ºAno)

 

Mãos, 

L inhas, curvas

Mãos.

Pers is tência, elegância

Pronação, supinação

Flexão, extensão

Abdução e adução

Tudo uso de ação

Mas nada do coração…

Mãos que pintam

Mãos que escrevem

Que curam

E transcrevem

Mãos que tocam

Mãos que dançam

Que constroem

E se opõem 

Mãos que ajudam

Mãos que agarram

Que matam

E que afogam

8 e 80

8 ou 80

Parai!  Ouvi! 

Inspirai

E expirai

Olhai para as mãos!

OLHAI!

Mãos são mãos

Nada menos

E nada mais 



A sua ação

É diretamente proporcional

À intenção do coração.

São apenas uma ref lexão| oãxel fer

Pego no pincel

No lápis,  no papel

Sou um portal  mortal

Mas as mãos

Conduzem o imortal

Palavras,  cores 

e o mais tenro

campo do sent imental

Cul t ivam o prazer

Pelo fazer e desfazer

Mãos armadas, 

Mãos queimadas

Subest imadas

E caladas

Tirai  essas algemas

At irai  com elas!

LIBERAI AS MÃOS!

Liberai-as da pr isão

Sofr imento e indignação

Dai asas à imaginação

e boa vontade ao coração!

Deixai  tudo para trás

Pegai numa tela branca

Innnspirai  e exxxpirai

Ouvi as musas a chamar

Quais s i renas a hipnot izar

Se se opuserem,

Chamai pelo vosso Deus

(se ass im quiserem)

Mas Deus,

É a obra, é a cr iação

É a boa vontade do coração!



Artes p lás t icas

Estudantes Workshops - 

Perf i l  Académico e Domínios Vert icais

Ano let ivo 2020/2021

Estudantes Percursos Complementares - 

Artes e Humanidades

Ano let ivo 2021/2022



Mariana Oliveira  

(estudante MIM, 5ºAno)



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

enquanto médico! ”

Joaquim Pinto Machado 

(1930-2011)

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 Primavera | Abril 2022, 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


