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Lista de Conteúdos 

 SUGESTÕES MUSICAIS:  The 2022 Vienna Phi lharmonic Summer Night  

Concert  • Rossini ' s  La gazza ladra Vienna Phi lharmonic; Vivaldi  • "Summer"; 

Summert ime • El la Fi tzgerald & the Tee Carson tr io; Lê déserteur • Serge  

Reggiani;  L ike A Rol l ing Stone (L ive at  Newport  1965) • Bob Dylan;  

O Pastor • Madredeus 

 ARTES PLÁSTICAS - Evocando Paula Rego: "O Bai le";  "É Para Ti " ;  "A Dança" 

 APERITIVOS - Recordando "Receita de aperi t ivos de Joaquim Pinto Machado" : 

Charl ie Chapl in; Paul Bourget;  Dalai  Lama; André Chenier;  

Cecí l ia Meireles;  Albert  E instein 

 SOPA: Marina Tsvetáieva;  

  PRATO DE PEIXE: Extrato de “As noi tes brancas”, Fiódor Dostoiévski  

 PRATO DE CARNE: Extrato de “Kira”, Viktor Nekrassov 

 PRATO VEGETARIANO:  Extrato de “Avenida Névski”,  Nikolai  Gógol   

 SOBREMESA:  “ Invic tus”,  Wil l iam Ernest  Henley;  

“São Leonardo da Galafura”, Miguel Torga  

 DIGESTIVOS:  Soneto 18, Wil l iam Shakespeare;  

“O Canto da Chávena de Chá”, Fiama Hasse Pais Brandão

 OFERTA DA CASA: Estudantes MIMED, 1º ano e Workshops - Perf i l  Académico 

e Domínios Vert icais,  ano let ivo 2020/2021  

 RESTAURANTE JOAQUIM PINTO MACHADO



O mar dos meus olhos 

Sophia de Mel lo Breyner

Obra Poét ica, Obra Poét ica

“Há mulheres que trazem o mar nos olhos

Não pela cor

Mas pela vast idão da alma

E trazem a poesia nos dedos e nos sorr isos

Ficam para além do tempo

Como se a maré nunca as levasse

Da praia onde foram fel izes

Há mulheres que trazem o mar nos olhos

pela grandeza da imensidão da alma

pelo inf ini to modo como abarcam as coisas  

e os homens.. .

Há mulheres que são maré em noi tes  

de tardes.. .

e calma”



MÚSICA

“ Todos os dias devíamos ouvir um pouco  

de música, ver um quadro bonito, e ler  

uma boa poesia” 

Johann Goethe

Sugestões musicais

The 2022 Vienna Phi lharmonic Summer Night 

Concert • Rossini 's  La gazza ladra  

Vienna Phi lharmonic

https://www.youtube.com/watch?v=e7jYdtFWRYg

Vivaldi • "Summer" 

Mari Samuelsen

https://www.youtube.com/watch?v=g65oWFM-

SoK0

Summertime • El la Fi tzgerald & the Tee  

Carson tr io 

https://www.youtube.com/watch?v=u2bigf337aU

“Summertime, and the living is easy.

Fish are jumping, and the cotton is high.

Oh, your daddy's rich, and your ma is good-looking.

So, hush, little baby, don't you cry (…)”

https://www.youtube.com/watch?v=e7jYdtFWRYg
https://www.youtube.com/watch?v=g65oWFMSoK0
https://www.youtube.com/watch?v=g65oWFMSoK0
https://www.youtube.com/watch?v=u2bigf337aU 


Lê déserteur • Serge Reggiani  

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

2WrsA

“Monsieur le Président

Je vous fais une lettre

Que vous lirez peut-être

Si vous avez le temps (...)”

Like A Rol l ing Stone (Live at Newport 1965) • 

Bob Dylan  

https://www.youtube.com/watch?v=a6Kv0vF41Bc

“Once upon a time you dressed so fine

Threw the bums a dime in your prime, didn't you?

People call say 'beware doll, you're bound to fall '

You thought they were all kidding you (…)”

O Pastor • Madredeus 

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

“Ai que ninguém volta

Ao que já deixou

Ninguém larga a grande roda

Ninguém sabe onde é que andou (…)”

https://www.youtube.com/watch?v=xTMCWN2WrsA 
https://www.youtube.com/watch?v=xTMCWN2WrsA 
https://www.youtube.com/watch?v=a6Kv0vF41Bc 
https://www.youtube.com/watch?v=kIbzGDPdeog 


ARTES
PLÁSTICAS

"O Bai le"  

Pintura, 1988

https://www.bbc.com/culture/article/20210709-

paula-rego-is-this-britains-greatest-living-artist

“A pintura é poesia sem palavras” 

Voltaire

Evocando Paula Rego

https://www.bbc.com/culture/article/20210709-paula-rego-is-this-britains-greatest-living-artist
https://www.bbc.com/culture/article/20210709-paula-rego-is-this-britains-greatest-living-artist


"É Para Ti"  

Desenho, 1983

https://umbigomagazine.com/pt/blog/2022/01/11/

paula-rego-na-galeria-111/

"A Dança"  

Gravura, 1988

https://www.norteshopping.pt/lifestyle/articles/

paula-rego-obra-conta-historia-da-vida/

https://umbigomagazine.com/pt/blog/2022/01/11/paula-rego-na-galeria-111/
https://umbigomagazine.com/pt/blog/2022/01/11/paula-rego-na-galeria-111/
https://www.norteshopping.pt/lifestyle/articles/paula-rego-obra-conta-historia-da-vida/
https://www.norteshopping.pt/lifestyle/articles/paula-rego-obra-conta-historia-da-vida/


APERITIVOS

Receita de aperitivos de Joaquim Pinto Machado

in Ementas Literárias / 2004-2007, organizadas 

pelo Professor Joaquim Pinto Machado

 

“A vida é uma peça de teatro que não permite 

ensaios.  Por isso, cante, chore, dance, r ia e 

v iva intensamente antes que a cort ina se feche 

e a peça termine sem aplausos.” 

Charl ie Chapl in

 

“Para ref let i r  é preciso começar por observar.”

Paul Bourget

“A coisa mais importante na vida, quase 

diár ia,  a única coisa, é o carácter.” 

Paul Bourget

 

"Só exis tem dois dias no ano em que nada 

pode ser fe i to.  Um chama-se ontem e  

o outro amanhã. Portanto, hoje é o dia cer to 

para v iver.”

Dalai  Lama

 

"A arte só faz os versos; o poeta é o coração."

André Chenier

 

"Há pessoas que nos falam e nem as 

escutamos; há pessoas que nos ferem e 

nem cicatr izes deixam; mas há pessoas que 

s implesmente aparecem em nossa v ida e nos 

marcam."

Cecí l ia Meireles

 

"Apenas duas coisas são inf ini tas,  o universo e 

a estupidez humana. E não tenho a certeza em 

relação à pr imeira"

Albert  E instein

 

"Tris te época! É mais fáci l  desintegrar um 

átomo do que um preconcei to. "

Albert  E instein



SOPA

Sem tí tulo 

Marina Tsvetáieva, t raduzido por Manuel  

de Seabra

“As saudades da pátr ia,  que i lusão

há longos anos já abandonada!

Que me importa a mim em que r incão

esteja isolada

ou por que estrei tas pedras da calçada

vou com o saco de compras à i lharga

a caminho de uma estranha casa

que é como uma caserna ou hospi tal .

Que me importam os rostos entre os quais

possa v iver como um leão rugindo,

e de que povo me possam expulsar,

que me importa, cer tamente,

para dentro de mim?

Como um urso da Kamtchatka sem gelo,

para mim é sempre igual

o lugar de v ida e humilhação.

Não me seduz já o apelo lácteo

da minha bela l íngua natal .

Que me importa a l íngua

em que não sou compreendida?

O voraz le i tor dos jornais

E mungidor de intr igas

é do século v inte

e eu de todos os séculos!



Perplexa como um tronco

sou o que resta duma alameda.

Que me importa tudo, que me importam todos,

e que me importa acima de tudo

a pátr ia ant iga.

Todos os s inais,  todas as marcas,

todas as datas,  tudo passou:

só resta a alma, nascida em qualquer parte.

O meu país não me soube guardar

e não há arguto cão-pol íc ia

que em toda a minha alma possa achar

qualquer marca de nascença!

Toda a casa me é alheia, todo o templo me é 

vazio

e que me importa tudo se é igual!

Mas os absurdos que avis to pela estrada

são como os da minha terra natal  . . .”



PRATO
DE PEIXE

Extrato de "As noites brancas", 

Fiódor Dostoiévski ,  t raduzido (do francês) por 

Maria João Lourenço

“As minhas noi tes acabaram da manhã. O 

dia começou tr is te e sombrio. A chuva caía 

e golpeava tr is temente as janelas; o quarto 

encontrava-se mergulhado na escur idão e, lá 

fora, nuvens c inzentas cobriam o céu; doía-

me a cabeça e t inha tonturas.  Sent ia a febre 

apoderar-se de todos os membros do meu 

corpo.

– Uma carta par s i ,  paiz inho, t rouxe-a o 

carteiro – disse, incl inada sobre mim, a 

Matr iona.

– Uma carta? De quem? – gr i te i ,  sal tando da 

cadeira.

– Não sei .  Abra-a e veja, paiz inho. Pode ser 

que esteja escr i to lá dentro de quem é.

Rompi o selo. Era dela.

L i  e rel i  a carta muitas vezes,  com os olhos 

marejados de lágrimas. Por f im, a miss iva 

caiu-me dos dedos e eu escondi a cara entre 

as mãos.

– Ouve, eu rapaz! Rapaz! – começou a 

Matr iona.

– O que foi ,  velhota?

– Já t i re i  as te ias de aranha do teto, agora já 

podes casar- te,  convidar pessoas, pela minha 

parte . . .

Olhei  para a Matr iona. Era uma velha ainda 

jovem e cheia de v igor,  mas, não sei  porquê, 

de repente t ive a impressão de estar a olhar 

para uma mulher com o olhar apagado, 

rugas na cara, curvada, decrépida . . .  Não 

sei  porquê, também o quarto me pareceu 

subi tamente envelhecido, tal  como a Matr iona. 

As paredes e o soalho t inham perdido a cor, 

tudo f icara esbat ido, as te ias de aranha 

haviam-se mult ipl icado. Não sei  expl icar,  mas, 

quando olhei  pela janela, quis -me parecer que 

o prédio em frente,  também ele,  se mostrava 

caduco e deslavado, com o estuque das suas 



colunas gretado e a cair  aos pedaços, e as 

corni jas enegrecidas e rachadas, enquanto 

as paredes, de um amarelo carregado, 

começavam a f icar manchadas . . .

Talvez fosse porque um raio de sol ,  após 

surgir  subi tamente por t rás de uma nuvem 

carregada de chuva, se escondera outra vez,  e 

tudo perdera a cor aos meus olhos. Ou talvez 

t ivesse passado diante de mim, ár ida e tr is te, 

a perspet iva inteira do meu futuro, e eu me 

est ivesse a ver agora com o aspeto que terei 

dentro de quinze anos, avelhentado, neste 

mesmo quarto, tão sol i tár io como sempre, na 

companhia da Matr iona, a quem estes anos 

todos não tornaram mais espevi tada.

Mas não penses por um momento que recordo 

com rancor a humilhação sofr ida, Nástenka! 

Longe de mim lançar sobre a tua serena e 

pura fel ic idade uma nuvem sombria, com 

acusações amargas encher de angúst ia o 

teu coração, af l ig i- lo com remorsos secretos 

e obrigá-lo a palpi tar com tr is teza nos 

momentos em que dever ia exal tar de júbi lo, 

ou tocar sequer um só daquelas ternas f lores 

que colocarás nos teus cabelos negros quando 

subires com ele ao al tar . . .  Ah, nunca, nunca! 

Que seja c laro o teu céu, que seja luminoso e 

sereno o teu doce sorr iso e bendi ta sejas pelo 

minuto de fel ic idade e de alegria que deste a 

outro coração sol i tár io e agradecido.

Meu Deus! Um minuto inteiro de fel ic idade! 

Não será isso o bastante para preencher toda 

a v ida de um homem?

«Oh, perdoe-me, perdoe-me», escrevia 

Nástenka. «Supl ico- lhe de joelhos que me 

perdoe. Enganei-o e também me enganei a 

mim própria! Foi  um sonho, uma i lusão . . . 

Não pode imaginar o que hoje sofr i  por sua 

causa; perdoe-me, perdoe-me!

«Não me censure, porque os meus sent imentos 

a seu respei to em nada mudaram; disse- lhe 



que ir ia amá-lo, e amo-o, s into até que é mais 

do que isso. Oh, meu Deus! Se eu pudesse 

amar os dois!  Oh, se você fosse ele!

[«Ah! Porque é que ele não é igual a s i?!» 

Aquela frase ecoou na minha cabeça. As tuas 

próprias palavras v ieram-me à memória, 

Nástenka.]

«Deus é testemunha do que eu gostar ia de 

fazer por s i .  Sei  que sofre neste momento e 

que está tr is te.  Ofendi-o, mas por quanto 

tempo recordamos a ofensa quando amamos? 

E você ama-me.

«Agradeço-lhe, s im, estou-lhe grata por 

este amor! Porque f icou gravado na minha 

memória como um sonho doce, que recordo 

muito depois de ter acordado; porque me 

lembrarei  para sempre do instante em que, 

fraternalmente, me abriu o coração e, dando 

mostras da mesma generosidade, acei tou 

o meu, destroçado, a f im de o proteger, 

acarinhar e curar . . .  Se me perdoar, a sua 

recordação transformar-se-á, de forma 

subl ime, num sent imento de eterna grat idão, 

um sent imento que nunca se apagará da 

minha alma. Vou guardar esta lembrança, 

ser- lhe-ei  f ie l ,  não a trairei ,  não trairei  o 

meu coração: é demasiado constante. Ontem 

mesmo, o meu coração vol tou para aquele a 

quem pertencia desde sempre.

«Havemos de encontrar-nos, você v irá a nossa 

casa, não nos abandonará, será eternamente o 

meu amigo, o meu irmão . . .  E quando me vir, 

dar-me-á a sua mão . . .  S im? Dá-me a mão, 

em sinal de que me perdoou, não é verdade? 

Cont inuará a amar-me como antes?

«Oh, ame-me, não me abandone, pois eu 

amo-o muito neste momento, porque sou 

digna do seu amor, porque quero merecê-lo . . . 

meu querido amigo! Na próxima semana caso-

me com ele.  Vol tou e cont inuou apaixonado, 

nunca me esqueceu . . .  Não se zangue por eu 



falar nele.  Quero ir  com ele a sua casa, fazer-

lhe uma vis i ta; vai  gostar dele,  não é ass im?

«Perdoe-me, não me esqueça e queira sempre 

bem à sua

Nástenka”



PRATO
DE CARNE

Extrato de "Kira", 

Viktor Nekrassov,  t raduzido (do francês) por 

Patr íc ia Joyce

“O temporal desvanecera-se tão depressa 

como viera. O ar adquir i ra uma frescura 

e uma pureza novas; subia da terra um 

cheiro a ervas e,  sobrevoando o betume, um 

vaporzinho transparente elevava-se das poças 

de água. Kira saiu do restaurante depois de 

baixar a cabeça ao gent i l  par encharcado pela 

chuva, que lhe retr ibuiu acenando um adeus, 

a logo desatou novamente a r i r ;  depois foi 

andando ao longo da Moskova, até à Ponte da 

Crimeia.

Tudo era c laro, tudo era c laro, tudo era c laro 

. . .

Entrou na ponte, parou no local onde t inham 

parado na véspera. A proa de um grande 

barco emergiu de sob a ponte. Quatro 

mocetões de camisolas brancas, batendo na 

água, em cadência, com os remos, f izeram-

no voar como um relâmpago, no sent ido da 

corrente.

Tudo era c laro, tudo era c laro, tudo era c laro 

. . .

Kira regressava a casa e repet ia de s i  para s i , 

maquinalmente, pôs-se mesmo a cantarolar: 

«Tudo é c laro, tudo é c laro, tudo é c laro 

. . .»  Enquanto subia ao seu quinto andar (o 

ascensor estava avariado) cont inuava a repet i-

lo.

 Nicolau Ivanovi tch entrara já.  Estava a pôr 

a mesa. Era a sua obrigação r i tual ,  ass im 

como cortar o l imão e o quei jo em fat ias, 

f inas, t ransparentes.  Estas t rês ocupações 

domést icas,  é preciso dizer que ele as 

desempenhava com muito br i lho. Desta vez, 

além dos saleiros,  pimenteiros e frasco 

da mostarda met iculosamente dispostos, 



ostentava-se sobre a mesa uma garrafa esguia 

de Tokay.

– Em honra de quem? – perguntou Kira, 

surpreendida, mesmo um pouco assustada, sem 

bem saber porquê.

Nicolau Ivanovi tch dir igiu- lhe um sorr iso 

mister ioso.

– Não adiv inhas?

Cuidadosamente, colocou os guardanapos 

engomados, resplandentes de brancura, ao lado 

dos talheres,  dir igiu-se depois ao seu escr i tór io, 

sem deixar o ar mister ioso, vol tou daí a poucos 

minutos,  diss imulando atrás das costas um 

objecto rectangular.

Kira tentava adiv inhar:

– Espera . . .  mas que aconteceu hoje?

– Não me digas que te esqueceste.

– Mas esqueci .

– Que dia é hoje?

– Não sei .  Quinta-feira, creio eu, ou sexta . . .

Sem deixar de sorr i r,  Nicolau Ivanovi tch 

apresentou-lhe solenemente o objecto 

rectangular que escondia atrás das costas.

– Tenho a honra de informar V. Ex.ª que estamos 

a 4 de Julho, Kira Gueorguievna.

Santos Deus! O seu aniversár io!

Nicolau Ivanovi tch aproximou-se dela e bei jou-a 

no rosto.

– Quanto a is to,  há já t rês meses que o tenho 

comigo. Pedi especialmente ao ant iquário do 

Arbat que me reservasse o pr imeiro Sarian que 

aparecesse. Como sabia que apreciavas . . .

– É verdade. – Kira olhou para o desenho tão 

fresco e cheio de sol  dos contrafortes do Alagheiz 

cercados de jardins f lor idos, e levou-o para o 

seu quarto.”



PRATO
VEGETARIANO

Extrato de "Avenida Névski" , 

Nikolai  Gógol,  t raduzido por Nina Guerra e 

Fi l ipe Guerra

“Não há nada melhor do que a Avenida 

Névski ,  pelo menos em Petersburgo; ela é 

tudo para esta c idade. Não há esplendor que 

não br i lhe nesta artér ia,  beldade da nossa 

capi tal !  Sei  que nenhum dos seus habi tantes 

pál idos e funcionários públ icos t rocará a 

Avenida Névski  por todos os bens do mundo. 

A Avenida Névski  arrebata não só quem 

tenha vinte e c inco anos, excelente bigode e 

sobrecasaca espantosamente talhada, mas 

também todo aquele a quem já cresçam no 

queixo pêlos brancos e tenha um crânio l iso 

como uma bandeja de prata. E as senhoras! 

Oh, e às senhoras a Avenida Névski  agrada 

ainda mais.  De resto, a quem não agradará 

ela? Mal entramos na Avenida Névski ,  cheira-

nos a passeio. Nem que tenhamos um assunto 

premente e indispensável  para tratar,  quando 

entramos por ela afora esquecemo-nos de 

todo e qualquer assunto. É o único s í t io 

aonde as pessoas não vão por necessidade, 

para onde não as enxotaram os problemas 

e o interesse mercant i l  que domina toda a 

Petersburgo. Dá a ideia de que o homem 

que encontremos na Avenida Névski  é 

menos egoís ta do que nas ruas Morskala, 

Gorókhovaia, L i té inaia, Mechánskaia e outras, 

onde a cobiça e a ganância marcam os rostos 

dos peões e dos passageiros de coches e 

carros l igeiros.  A Avenida Névski  é o lugar 

da comunicação geral  em Petersburgo. Aqui, 

o morador dos bairros Peterbúrgskaia ou 

Víborgskaia, que leva já vár ios anos sem ver 

o seu amigo do bairro Pesski  ou do bairro 

da Barreira de Moscovo, pode ter a cer teza 

de que, infal ivelmente, o encontrará. Não 

exis te cadastro de moradas ou gabinete de 



informações que forneçam esclarecimentos 

mais correctos do que a Avenida Névski .  Oh, 

nossa omnipotente Avenida Névski!  Única 

dis tracção da nossa capi tal ,  tão pobre em 

divert imentos! E que bem varr idos os seus 

passeios,  e quantos pés, meu Deus, deixaram 

nela as suas marcas! A bota suja e disforme 

do soldado desmobi l izado, sob o peso da 

qual parece que o próprio grani to se racha, e 

o minúsculo sapat inho, leve com o fumo, da 

senhora jovenzinha que vira a cabeci ta para 

as montras reluzentes das lojas,  qual girassol 

para o sol ,  e o sabre t i l in tante do al feres 

cheio de esperanças, que r isca no passeio um 

brusco arranhão – tudo marca na avenida a 

potência da força ou a potência da fraqueza. 

Ao longo de um único dia, quanta veloz 

fantasmagoria se desenrola aqui!  Quantas 

mudanças acontecem em vinte e quatro horas! 

Comecemos pelo amanhecer,  quando toda 

a Petersburg cheira a pão quente acabado 

de cozer,  quando se enche de velhas com 

os seus vest idos e capas esfarrapadas, em 

incursões pelas igrejas e contra o transeunte 

compassivo. A esta hora, a Avenida Névski 

está vazia: os corpulentos proprietár ios das 

lojas e seus caixeiros ainda dormem metidos 

nas suas camisas de noi te holandesas ou 

ensaboam a bochecha nobre e tomam café; 

os pedintes são aos bandos às portas das 

pastelar ias,  onde o Ganimedes sonolento, que 

ainda ontem voava como uma mosca servindo 

o chocolate,  sai  à rua com a vassoura na 

mão e sem gravata e lhe at i ra bolos secos 

e restos de pet iscos.  Arrasta-se pelas ruas 

a gente necessi tada, às vezes atravessam a 

avenida muj iques russos que se apressam 

para o trabalho, com as botas tão sujas de 

cal  que bem o Canal de Catar ina, famoso 

pela pureza das suas águas, ser ia capaz de 

as deixar l impas. A esta hora é inconveniente 



que se passeiem por aqui as senhoras, 

porque o povo russo gosta de ut i l izar umas 

expressões tão r íspidas que é pouco provável 

as senhoras terem-nas alguma vez ouvido, 

mesmo no teatro. Às vezes arrasta por aqui os 

pés um funcionário sonolento com uma pasta 

debaixo do braço, caso o seu caminho rumo 

ao departamento passe pela Avenida Névski . 

( . . . )””



" Invictus", 

Wil l iam Ernest  Henley

“Do fundo desta noi te que pers is te

A me envolver em breu - eterno e espesso,

A qualquer deus - se algum acaso exis te,

Por mi’alma insubjugável agradeço.

Nas garras do dest ino e seus estragos,

Sob os golpes que o acaso at i ra e acerta,

Nunca me lamentei  -  e ainda trago

Minha cabeça - embora em sangue - ereta.

Além deste oceano de lamúria,

Somente o Horror das trevas se div isa;

Porém o tempo, a consumir-se em fúr ia,

Não me amedronta, nem me mart i r iza.

Por ser estrei ta a senda - eu não decl ino,

Nem por pesada a mão que o mundo espalma;

Eu sou dono e senhor de meu dest ino;

Eu sou o comandante de minha alma.”

“São Leonardo da Galafura",

Miguel Torga

 

“À proa dum navio de penedos,

A navegar num doce mar de mosto,

Capi tão no seu posto

De comando,

S. Leonardo vai  sulcando

As ondas

Da eternidade,

SOBREMESA



Sem pressa de chegar ao seu dest ino.

Ancorado e fel iz  no cais humano,

É num antecipado desengano

Que ruma em direcção ao cais div ino.

Lá não terá socalcos

Nem vinhedos

Na menina dos olhos deslumbrados;

Doiros desaguados

Serão charcos de luz

Envelhecida;

Rasos, todos os montes

Deixarão prolongar os horizontes

Até onde se ext inga a cor da vida.

Por isso, é devagar que se aproxima

Da bem-aventurança.

É lentamente que o rabelo avança

Debaixo dos seus pés de marinheiro.

E cada hora a mais que gasta no caminho

É um sorvo a mais de cheiro

A terra e a rosmaninho!"



DIGESTIVOS

Soneto 18 

Wil l iam Shakespeare

“Se te comparo a um dia de verão

És por cer to mais belo e mais ameno

O vento espalha as folhas pelo chão

E o tempo do verão é bem pequeno.

Às vezes br i lha o Sol em demasia

Outras vezes desmaia com fr ieza;

O que é belo decl ina num só dia,

Na terna mutação da natureza.

Mas em t i  o verão será eterno,

E a beleza que tens não perderás;

Nem chegarás da morte ao tr is te inverno:

Nestas l inhas com o tempo crescerás.

E enquanto nesta terra houver um ser,

Meus versos v ivos te farão viver ”

"O Canto da Chávena de Chá"  

Fiama Hasse Pais Brandão

 

“Poisamos as mãos junto da chávena

sem saber que a porcelana e o osso

são formas próximas da mesma substância.

A minha mão e a chávena nacarada

– se eu temperar o l i r ismo com a ironia –

são, ainda, famil iares dos pterossáurios.

A tranqui la tarde enche as v idraças.

A água escorre da bica com ruído,



os melros espiam-me na latada seca.

É ass im que muitas vezes o chá evoca:

a minha mão de pedra, tarde serena,

olhar dos melros,  som leve da bica.

A Natureza copia esta pintura

do f im da tarde que para mim pintei ,

retr ibui-me os poemas que eu lhe f iz

de novo dando-me os meus versos ao vivo.

Como se eu merecesse esta paisagem

a Natureza dá-me o que lhe dei .

No entanto algures,  num poema, ouvi

rodarem as roldanas do cenário,

em que as palavras representavam

a cena da pintura da paisagem

num telão constantemente vár io.

Só o chá me traz a minha tarde,

com a chávena e a minha mão que são

o mesmo pedaço de calcár io.

Hoje a bica refresca a água do tanque,

os melros descem da latada para o chão,

e as v idraças devagar escurecem.

As palavras movem-se e repõem

no seu imóvel eixo de rotação

o espaço onde esta mesa de verga

gira nas grandes nebulosas.”



OFERTA
DA CASA

Artes plást icas

Mariana Pinto, aluna 1º ano MIMED  

Mensagem de esperança no contexto  

da Guerra na Ucrânia

Estudantes MIMED

Workshops de Perf i l  Académico e Domínios 

Vert icais,  ano let ivo 2020/2021
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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 Verão | Julho 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

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

enquanto médico! ”

Joaquim Pinto Machado 

(1930-2011)

Joaquim Pinto Machado 

(1930-2011)


