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Lista de Conteúdos 

 SUGESTÕES MUSICAIS:  Pyotr  I ly ich Tchaikovsky • October -  Autumn Song; 

Fanny Mendelssohn • Das Jahr (The Year);  E l la Fi tzgerald • Autumn In New 

York; Frank Sinatra • Autumn Leaves; Pedro Barroso • Agora nunca é tarde. 

 ARTES PLÁSTICAS: "Les Alyscamps";  "The waggon tracks";  "Northern Lake". 

 APERITIVOS: Gabriel  Garcia Márquez; Val ter Hugo Mãe; Machado de Assis; 

Ernest  Hemingway; Louise Glück; José Saramago. 

 SOPA: Extrato de “Lenha Verde”, Francisco Duarte Mangas.  

  PRATO DE PEIXE: “Protopoema", José Saramago;  

 PRATO DE CARNE: Extrato de “Em Todo o Lado e em Parte Nenhuma”,  

Olga Tokarczuk. 

 PRATO VEGETARIANO:  “Abundância”, Günter Grass;  

 SOBREMESA:  “Minha Senhora de Quê”, Ana Luísa Amaral;  

“A poesia do Outono”, António Nobre; “Canção de Outono”, Cecí l ia Meireles;  

“Outono”, Miguel Torga. 

 DIGESTIVOS:  “Uma névoa de Outono o ar raro vela”, Fernando Pessoa;  

“Ruínas”, F lorbela Espanca.

 OFERTA DA CASA: Sof ia Leal Santos in  “Sotão do Pensamento I I I” ,  2012;  

Dione Barros Gomes, Estudante 4º ano MIMED; Mariana Oliveira

Estudante 6º ano MIMED.

  RESTAURANTE JOAQUIM PINTO MACHADO



Canção de Outono 

Fernando Pessoa

“No entardecer da terra,

O sopro do longo outono

Amareleceu o chão.

Um vago vento erra,

Como um sonho mau num sono,

Na l ív ida sol idão.

Soergue as folhas, e pousa

As folhas volve e revolve

Esvai- se ainda outra vez.

Mas a folha não repousa

E o vento l ív ido volve

E expira na l iv idez.

Eu já não sou quem era;

O que eu sonhei,  morr i-o;

E mesmo o que hoje sou

Amanhã direi :  quem dera

Volver a sê- lo! mais fr io.

O vento vago vol tou.”



MÚSICA

“ Todos os dias devíamos ouvir um pouco  

de música, ver um quadro bonito, e ler  

uma boa poesia” 

Johann Goethe

Sugestões musicais

Pyotr Ilyich Tchaikovsky • October-Autumn Song 

Olga Scheps • Stadthal le Germering ( l ive)

https://www.youtube.com/watch?v=P_faR8r8k4g

Fanny Mendelssohn • Das Jahr (The Year)

Guildhall  School of Music and Drama Mil ton 

• Court Concert Hall  

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

aO5hng

El la Fi tzgerald • Autumn In New York  

https://www.youtube.com/watch?v=8wfx0-7qdD8

“Autumn in New York

Why does it seem so inviting?

Autumn in New York

It spells the thrill of first-nighting (…)”

https://www.youtube.com/watch?v=P_faR8r8k4g
https://www.youtube.com/watch?v=MxlMuaO5hng
https://www.youtube.com/watch?v=MxlMuaO5hng
https://www.youtube.com/watch?v=8wfx0-7qdD8 


Frank Sinatra • Autumn Leaves  

https://www.youtube.com/watch?v=TrG6AAPPujQ

“The falling leaves drift by the window

The autumn leaves of red and gold

I see your lips the summer kisses

The sunburned hands I used to hold”

Pedro Barroso • Agora nunca é tarde 

https://www.youtube.com/watch?v=oTipo7y-pC8

“Cada um de nós nasce

Com um artista lá dentro

Um poeta, um escultor, um aventureiro

Um cientista, um pintor, um arqueólogo

Um estilista, um astronauta, um cantor (...)”

https://www.youtube.com/watch?v=TrG6AAPPujQ
https://www.youtube.com/watch?v=oTipo7y-pC8


ARTES
PLÁSTICAS

"Les Alyscamps"   

Vincent Van Gogh, 1888

https://www.vincentvangogh.org/les-alyscamps.jsp

“A pintura é poesia sem palavras” 

Voltaire

https://www.vincentvangogh.org/les-alyscamps.jsp


"The waggon tracks"  

Joan Miró, 1918  

https://www.wikiart.org/en/joan-miro/the-waggon-

tracks

"Northern Lake"  

Lawren S.  Harr is ,  1923

https://artsandculture.google.com/asset/

northern-lake-lawren-s-harris-1885-1970/

pQE58JURsnFuYw?hl=en

https://www.wikiart.org/en/joan-miro/the-waggon-tracks
https://www.wikiart.org/en/joan-miro/the-waggon-tracks
https://artsandculture.google.com/asset/northern-lake-lawren-s-harris-1885-1970/pQE58JURsnFuYw?hl=en
https://artsandculture.google.com/asset/northern-lake-lawren-s-harris-1885-1970/pQE58JURsnFuYw?hl=en
https://artsandculture.google.com/asset/northern-lake-lawren-s-harris-1885-1970/pQE58JURsnFuYw?hl=en


APERITIVOS

 

“A verdade é que as pr imeiras mudanças 

são tão lentas que mal se notam, e a gente 

cont inua se vendo por dentro como sempre foi , 

mas de fora os outros reparam.” 

Gabriel  Garcia Márquez

 

“Eu acabara de aprender que a v ida tem de 

ser mais à der iva, mais ao acaso, porque 

quem se guarda de tudo foge de tudo.”

Valter Hugo Mãe

“Tempo é um tecido invis ível  em que se pode 

bordar tudo, uma f lor,  um pássaro, uma 

dama, um castelo, um túmulo. Também se 

pode bordar nada. Nada em cima de invis ível 

é a mais sut i l  obra deste mundo, e acaso do 

outro.” 

Machado de Assis

 

"Pensei  numa declaração de amor.

Pensei  escrever uma declaração de amor.

Lembrei  v iver uma declaração de amor.”

Ernest  Hemingway

 

"Nós olhamos para o mundo uma vez, quando 

cr ianças. O resto é memória."

Louise Glück

 

"Dentro de nós há uma coisa que não tem 

nome, essa coisa é o que somos."

José Saramago



SOPA

Extrato de “Lenha Verde”  

in “Pavese no café Ceuta”,   

Francisco Duarte Mangas

“«Colhi  este ramo

Com inf ini ta melancol ia

E mais de mil  vezes

Encostei-o de encontro ao meu coração» 

Todos me passaram pelas mãos. Fui  fe l iz  com 

alguns, com outros fui  le i tor.  Parecem gente. 

Ou árvores.  Digo de outro modo: em certos 

momentos são como gente, incendeiam a 

mágoa, turvam a água da alegria. Quando 

assumem o espír i to das árvores,  este 

pequeno andar na cidade, numa rua t ímida, 

é rumorejante bosque. Do f im de março até 

o plátano sacudir  a folha, os meus l ivros 

são como árvores.  Quantos cuido, de que 

tamanho é a f loresta? Abstenho-me de o 

dizer.  Por modést ia,  que é doença benigna, 

abjuro contar os l ivros.  Contá-los,  como o 

pastor soma as cabeças do rebanho, torná-

los- ia s imples artefactos decorat ivos.  Contar, 

contabi l izar,  fora meu of íc io.  Sobrevivência 

discreta, no balcão do Banco Nacional 

Ul tramarino. Nos anos oi tenta do século 

passado, encontro Cartas  a Armando Côrtes -

Rodrigues ,  edição Livros Horizonte, e a 

v ida realumiou-se. Do Pessoa, para não ser 

ins incero, empolga-me o ramo Alberto Caeiro. 

O pormenor pouco interessa. De repente, 

fenómeno formidável,  enquanto l ia,  v iv i  a 

metamorfose pessoana. Sem del í r io de escr i tor, 

isso não me seduz, nem o engenho alçar ia a 

tanto: «eu escrevo lendo os outros».  Fiquei, 

como algures diz Aqui l ino, entroviscado. Coisa 

incomum, a epi fania derr ibou-me de cama; 

fal tas ao serviço, sucesso inédi to em quase 

quatro décadas. Um amigo e companheiro 



de of íc io estranha a ausência. Pers is tente 

a premir a campainha, me levanto. Abro a 

porta, ele l ív ido, pasmado,

 v irei  abantesma, Alberto?

Antes de Alberto sol tar o vendaval de 

perguntas (não suportar ia vendaval de 

perguntas  lendo os outros) ,  eu o i lumino com 

o assombro da not íc ia,

 sou um heterónimo.

Meu amigo sorr i ,  e força levemente a entrada 

em casa: a del icadeza da conversa c lama 

recato. Neste momento já nos encontramos 

na sala, sentados; ele indaga o avanço da 

f loresta no talhão poesia, o que mais cul t ivo 

desde a juventude. Narrat iva, temas or ientais, 

ar tes plást icas,  obras da Guerra Civ i l  de 

Espanha (a fer ida aberta da minha geração) 

t razia também para casa. Eu l ia.

( . . . )

Heterónimo é doença desoriginal,  sem direi to 

a baixa. Deves ter uma depressão.

Curioso, diagnost icamos quase sempre 

depressão a melancol ia dos outros.  Evi to,  por 

del icadeza, rebater os dotes taumaturgos do 

meu amigo, verdadeiro. Sincero como uma 

maça,

talvez me t ivesse expl icado mal,  Alberto. Sou 

outro, sendo a mesma pessoa que conheceste.

No dia do velho a cheirar alecr im falhei  a 

ronda das l ivrar ias,  não anoi teci  em conversa 

de café na mesa do Alberto. Ele fazia-me 

companhia, depois entrava no comboio e ia 

para o outro lado do r io.  Eu encaminhava 

a conversa para o prado f lor ido dos l ivros, 

Alberto descia a voz e falava de pol í t ica. 

«Di tadura é dormir o inverno numa casa sem 

telhado». O entendia bem, mas, nesse tempo, 

acredi tava: le i tor há-de vencer o di tador. 

Alberto foi  preso, eu t inha l ivros proscr i tos em 

casa: temi,  não pela minha l iberdade, temi 

pelo dest ino daquele talhão da f loresta.”



PRATO
DE PEIXE

“Protopoema”  

in “Provavelmente Alegr ia”,  

José Saramago

“Do novelo emaranhado da memória, da 

escur idão dos nós cegos, puxo um f io que me 

aparece sol to.

Devagar o l iberto, de medo que se desfaça 

entre os dedos.

É um fio longo, verde e azul, com cheiro de limos,

e tem a macieza quente do lodo vivo.

É um r io.

Corre-me nas mãos, agora molhadas.

Toda a água me passa entre as palmas 

abertas,  e de repente não sei  se as águas 

nascem de mim, ou para mim f luem.

Cont inuo a puxar,  não já memória apenas, 

mas o próprio corpo do r io.

Sobre a minha pele navegam barcos, e sou 

também os barcos e o céu que os cobre e os 

al tos choupos que vagarosamente desl izam 

sobre a pel ícula luminosa dos olhos.

Nadam-me peixes no sangue e osci lam entre 

duas águas como os apelos imprecisos da 

memória.

Sinto a força dos braços e a vara que os 

prolonga.

Ao fundo do r io e de mim, desce como um 

lento e f i rme pulsar do coração.

Agora o céu está mais perto e mudou de cor.

É todo ele verde e sonoro porque de ramo  

em ramo

acorda o canto das aves.

E quando num largo espaço o barco se 

detém, o meu corpo despido br i lha debaixo 

do sol ,  entre o esplendor maior que acende a 

superf íc ie das águas.

Aí se fundem numa só verdade as lembranças 

confusas da memória e o vul to subi tamente 

anunciado do futuro.



Uma ave sem nome desce donde não sei  e vai 

pousar calada sobre a proa r igorosa do barco.

Imóvel,  espero que toda a água se banhe de 

azul e que as aves digam nos ramos por que 

são al tos os choupos e rumorosas as suas 

folhas.

Então, corpo de barco e de r io na dimensão 

do homem, s igo adiante para o fulvo remanso 

que as espadas vert icais c ircundam.

Aí,  t rês palmos enterrarei  a minha vara até à 

pedra viva.

Haverá o grande s i lêncio pr imordial  quando 

as mãos se juntarem às mãos.

Depois saberei  tudo."



PRATO
DE CARNE

Extrato de “Em Todo o Lado e  

em Parte Nenhuma”  

in “Viagens”,  Olga Tokarczuk , t raduzido (do 

polaco) por Teresa Fernandes Swiatkiewicz 

“Quando viajo, desapareço do mapa. 

Ninguém sabe onde estou. Se estou ainda 

no ponto de part ida ou se estou já no ponto 

de chegada. Será que exis te «entre» as duas 

coisas? Ou serei  eu como aquele dia perdido 

que acontece quando se v iaja para leste ou 

aquela noi te recuperada quando se v iaja para 

oeste? Será que sou regida por aquela le i  que 

é o orgulho da Fís ica Quânt ica – a part ícula 

pode exis t i r  s imul taneamente em dois lugares 

dis t intos? Ou talvez por outra le i ,  ainda 

desconhecida e por comprovar – a de poder 

não exis t i r  duplamente num mesmo lugar?

Penso que há muitas pessoas como eu. 

Desaparecidas, ausentes que, de repente, 

aparecem nos terminais dos aeroportos e só 

começam a exis t i r  quando os funcionários da 

al fândega lhes car imbam os passaportes ou 

quando um gent i l  recepcionis ta de hotel  lhes 

entrega uma chave. Já devem ter descoberto 

a sua instabi l idade e a sua dependência de 

lugares,  horas do dia, l ínguas ou cidades e 

suas ambiências.  F luidez, mobi l idade, i lusão – 

eis o que s igni f ica ser c iv i l izado. Os bárbaros 

não viajam, dir igem-se directamente para o 

dest ino ou, então, fazem incursões.

Assim pensa a mulher que me oferece um chá 

de plantas,  guardado num termo, enquanto 

aguardamos o autocarro que nos leva da 

estação para o aeroporto. Tem, nas mãos 

pintadas com hena, um padrão complicado 

que se esbate a cada dia que passa. Quando 

nos sentamos, dá-me uma l ição sobre a noção 

do tempo. Af irma que os povos sedentár ios, 

que se dedicam à agricul tura, preferem os 



prazeres facul tados pelo tempo circular,  no seio 

do qual todos os acontecimentos retornam ao seu 

próprio pr incípio, enroscando-se para formar um 

embrião e repet i r  o processo de amadurecimento 

e de morte.  Mas os nómadas e os mercadores, 

que se encontram constantemente em viagem, 

t iveram de inventar um t ipo de tempo que melhor 

se adaptasse à sua condição de v iajantes.  Trata-

se de um tempo l inear,  mais prát ico, que lhe 

permite medir a dis tância percorr ida até alcançar 

o dest ino e a evolução dos provei tos obt idos. 

Cada momento é único e nunca se repete, o que 

favorece o r isco, reforça o usufruto do presente 

e a fruição do momento. Mas, no fundo, t rata-

se de uma amarga descoberta – se a mudança 

no tempo se torna irrevers ível ,  a perda e o luto 

tornam-se algo quot idiano e, por tal  razão, 

os teus lábios jamais dirão palavras como 

«esgotado» ou « inút i l» .

– Esforços inúteis,  contas bancárias esgotadas – 

r i- se a mulher,  pondo as mãos pintadas atrás da 

cabeça.

Diz que a única maneira de sobreviver num 

tempo l inear que se dis tende é conservando a 

dis tância, uma dança que consis te em aproximar-

se e afastar-se, um passo para a frente e um 

passo para trás,  um passo para a esquerda, 

outro para a direi ta – passos fáceis de decorar. 

E quanto maior o mundo se tornar maior será a 

dis tância que pode ser dançada desta maneira – 

emigrar para lá de sete mares, para lá de duas 

l ínguas e de uma rel igião.

Eu, porém, tenho uma opinião di ferente sobre a 

noção de tempo. O tempo de todos os v iajantes é 

const i tu ído por muitos tempos reunidos num, uma 

mult ipl ic idade de tempos. Há o tempo insular, 

arquipélagos da ordem no oceano do caos; há 

o tempo produzido pelos relógios das estações 

de comboios, que é di ferente consoante os 

lugares; há o tempo convencionado do meridiano 

e, por conseguinte,  é bom que ninguém o leve 



muito a sér io.  Há as horas que desaparecem 

num avião em pleno voo, onde o amanhecer 

é repent ino como um relâmpago e, logo, 

ameaçado pelo meio-dia e pelo anoi tecer. 

Há o tempo caót ico das grandes c idades 

onde permanecemos um momento para nos 

entregarmos à escravidão de um serão. E há o 

tempo preguiçoso das planíc ies desabi tadas, 

v is tas do al to de um avião.

Também acho que o mundo se encontra no 

inter ior de nós próprios,  nos sulcos do cérebro 

e na glândula pineal.  É um globo entalado na 

garganta e, a bem dizer,  poderíamos toss ir  e 

desengasgar-nos, cuspindo-o.”



PRATO
VEGETARIANO

“Abundância”  

in “Sobre a Fini tude”, Günter Grass,  

t raduzido por João Bouza da Costa

“Em que medida precisamos de nos tornar 

ingénuos para reconhecer em que toda a sua 

divers idade tudo o que o outono larga, as 

folhas agora, depois da fruta?

Folhagem acamada. Uma única folha. Ao 

secar,  assume extát ica forma, est i ra-se, 

enruga os cantos,  congela em êxtase. Cada 

frági l  fenda, cada panícula del icadamente 

del ineada. Ní t idas arestas lançam suaves 

sombras. Desmaiado verde avermelha e ao

apodrecer das maçãs, peras e ameixas 

bichadas se junta.

 E cada vez mais folhas se sol tam, 

embora não sopre o vento. Esvoaçam 

vaci lantes,  sem saber ainda onde cair,

hesi tam e às suas iguais se juntam ou 

desalvoram, até que a árvore e arbusto, 

despidos, pelo pr imeiro gelo esperam.

Já só natureza morta. Inclino-me, aprendo a ler.

Nenhuma folha sem epígrafe. Num leque de 

folhas de castanheiro legou-nos Eichendorf f 

um poema que eu reci tava nos tempos de 

escola. E as folhas cordi formes

estão marcadas pelos rastos de Trakl ,

que, le tra a letra, a graves jardins conduzem, 

onde ele,  o estranho, avis tou Sebast ião em 

sonho.

 Segredos são agora baratos no 

comércio. Já não há perguntas penosas. 

Quando o bordo se despiu, ouviram-se 

gemidos de amor. Metáforas em saldos.

Iníc ios de romances, l inhas f inais,  um 

manifesto proclama: em vão! Em vão! Preces 

infant i lmente balbuciadas.

O def ini t ivo resumido. E o que a meio da frase 

se interrompe.



Cartas que permanecem inacabadas.

Anátemas e cânt icos de ódio.

Rimas há muito procuradas impressas na 

folhagem da faia.

E também acelerada ação: dos despojos  

dos álamos

desenvolve-se um enredo pol ic ial  cujo f inal 

paira ainda no ar.

E sobre tudo isso sopra o hál i to do outono."



 “Minha Senhora de Quê” 

Ana Luísa Amaral

“(em Londres num «eat in or take away»)

I t ’s  only me

Respondi à empregada de café

quando me quis sentar

Sou só eu

mais ninguém

só eu aqui descentrada do mundo

neurót ica e dis tópica

em curtos arremedos grosseiros

e vulgares

I t´s only me

a pedir  um chá só ou só um chá

que a s intaxe de nós

permite estas permutas subt is

a inglesa já não

que just  a tea pode bem ser

mas não a lonely tea

Sou só eu lonely me

só quero um chá

mais nada

e mais ninguém”

“A poesia do Outono",

António Nobre

 

“Noit inha. O sol ,  qual br igue em chamas, 

morre

Nos longes d 'água.. .  Ó tardes de novena!

Tardes de sonho em que a poesia escorre

E os bardos, a sonhar, molham a pena!

SOBREMESA



Ao longe, os r ios de águas prateadas

Por entre os verdes canaviais esguios,

São como estradas l íquidas, e as estradas

Ao luar,  parecem verdadeiros r ios!

Os choupos nus, t remendo, arrepiadinhos,

O chai le pedem a quem vai passando.. .

E nos seus le i tos nupciais,  os ninhos,

As lavandiscas noivam piando, piando!

O orvalho cai  do céu, como um unguento.

Abrem as bocas, aparando-o, os goivos.. .

E a laranjeira, aos repelões do vento,

Deixa cair  por terra a f lor dos noivos.

E o orvalho cai . . .  E ,  à fal ta d 'agua, rega

O val sem fruto, a terra ár ida e nua!

E o Padre-Oceano, lá de longe, prega

O seu Sermão de Lagrimas, à Lua!

Tardes de Outono! Ó tardes de novena!

Outubro! Mez de Maio, na lareira!

Tardes.. .

Lá vem a Lua, graça plena,

Do convento dos céus, a eterna freira!" 

“Canção de Outono",

Cecí l ia Meireles

 

“NPerdoa-me, folha seca,

não posso cuidar de t i .

Vim para amar neste mundo,

e até do amor me perdi .

De que serviu tecer f lores

pelas areias do chão

se havia gente dormindo

sobre o próprio coração?



E não pude levantá- la!

Choro pelo que não f iz .

E pela minha fraqueza

é que sou tr is te e infel iz .

Perdoa-me, folha seca!

Meus olhos sem força estão

velando e rogando aqueles

que não se levantarão.. .

Tu és folha de outono

voante pelo jardim.

Deixo-te a minha saudade

- a melhor parte de mim.

E vou por este caminho,

certa de que tudo é vão.

Que tudo é menos que o vento,

menos que as folhas do chão.. .”

“Outono",

Miguel Torga

 

“Tarde pintada

Por não sei  que pintor.

Nunca vi  tanta cor

Tão color ida!

Se é de morte ou de v ida,

Não é comigo.

Eu, s implesmente, digo

Que há fantasia

Neste dia,

Que o mundo me parece

Vest ido por c iganas adiv inhas,

E que gosto de o ver,  e me apetece

Ter folhas, como as v inhas.”



DIGESTIVOS

“Uma névoa de Outono o ar raro vela” 

Fernando Pessoa

“Uma névoa de Outono o ar raro vela,

Cores de meia-cor pairam no céu.

O que indis t intamente se revela,

Árvores,  casas, montes,  nada é meu.

Sim, vejo-o, e pela v is ta sou seu dono.

Sim, s into-o eu pelo coração, o como.

Mas entre mim e ver há um grande sono.

De sent i r  é só a janela a que eu assomo.

Amanhã, se est iver um dia igual,

Mas se for outro, porque é amanhã,

Terei  outra verdade, universal ,

E será como esta . . .”

"Ruínas"  

Florbela Espanca

 

“Se é sempre Outono o r i r  das pr imaveras,

Castelos,  um a um, deixa-os cair. . .

Que a v ida é um constante derruir

De palácios do Reino das Quimeras!

E deixa sobre as ruínas crescer heras.

Deixa-as bei jar as pedras e f lor i r !

Que a v ida é um cont ínuo destruir

De palácios do Reino de Quimeras!

Deixa tombar meus rút i los castelos!

Tenho ainda mais sonhos para erguê-los

Mais al tos do que as águias pelo ar!

Sonhos que tombam! Derrocada louca!

São como os bei jos duma l inda boca!

Sonhos!. . .  Deixa-os tombar.. .  deixa-os tom-

bar.. .  verga

gira nas grandes nebulosas.”



OFERTA
DA CASA

Poesia

Sof ia Leal  Santos

In “Sotão do Pensamento I I I” ,  

Edi tado por:  Núcleo de Estudantes de 

Medicina, Escola de Ciências da Saúde, 

Univers idade do Minho, 2012

 

“Que mistér io é este?

Que, sem tocar,

Toca o que de ínt imo houver em mim,

Reverberando nas cordas do meu corpo

Osci lante

Na calma ou tormenta

Fei t iço do som.

Pano de viagens ao f im(meu) mundo,

Ao pr incípio das gentes;

Fi lha de Homens incandescentes

De um div ino que não sei  se é;

Irmã nascida sem encomenda

Que me espelha, me condena e

Liberta.

Onde começa a arte,  se a magia

Brota antes de ser descoberta?”

Narrat iva

Inércia da alma  

Dione Barros Gomes

Estudante 4º ano MIMED

 

Tentou expl icar-me o porquê de naquele f im de 

tarde estar sentada no sofá a chorar.

Nunca foi  semelhante a razão de todas as 

vezes que quest ionei.  Uma tr is teza avassalado-

ra que a seguia em todos os passos, em todos 



os pensamentos. Uma dormência feroz de um 

coração que desment ia a racional idade; uma 

dormência, mas amplamente emotiva.  Uma 

cegueira na congruência preto/ branco, onde 

a sombra escura é o espelho de todo o ser.

O sol  de Junho não lhe suavizava a tez como 

outrora; era agora incomodat ivo e sufocante.

A sol idão era a sua ânsia; o sucesso, tentação. 

Afastava a gente calorosa que a podia ret i rar 

daquele mundo gél ido e inclemente em que se 

v ia mergulhar.

Viaja durante o dia, num corpo que não era 

seu, possuído por ponderações erróneas. Vai 

aguentando, já quase sem energia, recic lando 

velhos sorr isos sem emoção.

Um vazio no olhar,  uma instabi l idade no 

toque, na car íc ia que perdura até à alvorada."

Quimera  

Dione Barros Gomes

Estudante 4º ano MIMED

 

Imagina um lugar, bem longínquo e divergente,

Onde deambula na ebul ição da noi te a 

sonâmbula gente;

Onde os ventos do oeste e o sol  do este desen-

ham na mutante areia contos jamais esqueci-

dos, eternamente perdidos.



Desembarcas do dia v iv ido, tanges a sombra 

que se aviz inha e tomas como tua a v iagem 

que se segue.

Enquanto caminhas por ruas mascaradas, os 

cheiros adensam-se, o toque da aventura, num 

si lêncio gr i tante no breu à mercê da ventura.

Mas a música que se funda, na travessia do 

labir into, no teu inst into, te del íc ia;

E num segundo, te perdes numa dança, num 

estranho mundo, e sem insegurança, num 

transe profundo és levado pela mão da noi te 

como cr iança.

Porque a noi te mais do que o dia, mais vezes 

do que raramente, mais do que ontem do que 

o presente, é o tu nos diversos tons da melo-

dia.

A noi te que te leva, o sonho que te abraça, 

numa terra míst ica sadia e de desgraça, é 

mais do que aparenta, t raiçoeira com o que 

ostenta, de emoções tuas recalcadas sedenta.

E há um caminho que te leva ao r iso, ao con-

tentamento, ao amor ou ao profundo sofr imen-

to, pelo poder que à noi te concedes.

Permites o desenrolar ávido da escur idão, de-

scobres a for tuna não di ta,  avanças na viagem 

erudi ta,  mas o futuro foge das tuas mãos.



Sem tí tulo  

Mariana Oliveira

Estudante 6º ano MIMED

Artes plást icas



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 | Outubro 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)


