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EMENTAS  
LITERÁRIAS

C O L E T Â N E A  I N V E R N O

Apresentamos a Coletânea Inverno | Fevereiro 2023, 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 sentidos.
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L i s ta  de  Conteúdos 

 SUGESTÕES MUSICAIS:  Fernando Lopes Graça & José Manuel  
Hino da Univers idade do Minho; Vianna da Mot ta • Sinfonia  

"À Pátr ia" (Op. 13) • Hungarian State Orchestra;  
Eugénio de Andrade (Evocando o Centenário 2023) • Os Amantes  

Sem Dinheiro • Narração de Mundo Dos Poemas. 

 ARTES PLÁSTICAS: Sem t í tu lo  
Cruzeiro Seixas; “Borboletas” Sant iago Ribeiro;  

“Mehr L icht”,  Ju l ião Sarmento. 

 APERIT IVOS: Alexandre Sol jéni tsyne; Walt  Whitman;  
I ta lo Calvino; José Tolent ino Mendonça 

 SOPA: Extrato de “A Filologia”, Vítor Aguiar e Silva   

Evocando o  Cen tenár io  2023

  PRATO DE PEIXE: “Protopoema", José Saramago;  

 PRATO DE CARNE: “A faca”, J .L .  Barreto Guimarães.

Evocando o  Cen tenár io  2023 

 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.

Evocando o  Cen tenár io  2023 

 DIGESTIVOS: “Uma névoa de Outono o ar raro vela”, Fernando Pessoa;  
“Ruínas”, F lorbela Espanca.

 OFERTA DA CASA: João Cerqueira in  “Sotão do Pensamento”, 2003;  
Dione Barros Gomes, Es tudante 4º ano MIMED; Mariana Oliveira

Estudante 6º ano MIMED.

  RESTAURANTE JOAQUIM PINTO MACHADO



So l  de  Jane i ro 

in “Rés -do-Chão”,  
João Luís Barreto Guimarães

“Nunca tanto como hoje reparei com 
atenção
na
luz do sol  de Janeiro. For te
mas del icada. Fur t iva
mas
demorada. Não arde nem faz t remer.
Não é densa nem clara. A
luz
do sol  em Janeiro:
assim é o nosso amor
ocul to pela t in ta dos dias apenas
esprei ta uma aber ta
(uma dis t racção das nuvens)
para
luzir  e i r romper
(nunca antes como hoje precisei )
tanto que o vento lhe desse opor tunidade).
O nosso amor
é Janeiro:
mesmo se o ju lgo esquecido
sei que
está sempre lá.”



MÚSICA

“  Todos  os  d ias  dev íamos  ouv i r  um pouco  
de  mús i ca ,  ver  um quadro  bon i to ,  e  l e r  
uma boa poes ia” 

Johann Goethe

Suges tões  mus i ca i s

Fernando Lopes Graça & José Manuel Mendes 

H ino  da Un ivers idade do Minho •  Fernando 

Lapa,  Mús i ca  •  José  Manue l  Mendes , 

Poes ia  •  Orques t ra  da Un ivers idade do 

Minho •  Coro  de  A lunos  da L i cenc ia tura  

em Mús i ca  da Un ivers idade do  

Minho •  Cr i s t iana Ol ive i ra ,  Soprano 

https://www.youtube.com/watch?v=KImloyiqr7A

“Estes anos são viagem
Entre a água e o acontecer
Ramo de astros sobre a margem
Barco ainda por haver

É no vento a nossa casa
Chão aberto a quem chegar
São mil asas numa asa
Da canção a partilhar (…)”

Vianna da Mot ta  •  S in fon ia  

"À Pá t r ia"  (Op.  13 )  •  Hungar ian  

S ta te  Orches t ra 

https://www.youtube.com/watch?v=SDmK_3U-RiE



( Evocando o  Cen tenár io  2023)  

Eugén io  de  Andrade •  Os  Amantes  Sem 

Dinhe i ro  •  Narração de  Mundo  

Dos  Poemas 

https://www.youtube.com/
watch?v=7DLWkNXXgAw

“Tinham o rosto aberto a quem passava.
Tinham lendas e mitos
e frio no coração.
Tinham jardins onde a lua passeava
de mãos dadas com a água
e um anjo de pedra por irmão.

Tinham como toda a gente
o milagre de cada dia
escorrendo pelos telhados;
e olhos de oiro
onde ardiam
os sonhos mais tresmalhados.

Tinham fome e sede como os bichos,
e silêncio
à roda dos seus passos.
Mas a cada gesto que faziam
um pássaro nascia dos seus dedos
e deslumbrado penetrava nos espaços.”



ARTES
PLÁSTICAS

Sem t í tu lo  
Cruzeiro Seixas, sem data
https://www.cps.pt/pt/loja/eu105

“Borbo le tas” 
Santiago Ribeiro, 2015
https://www.mundoportugues.pt/2019/12/01/
santiago-ribeiro-expoe-em-denver/

“ A  p i n t u r a  é  p o e s i a  s e m  p a l a v r a s ” 
Vol ta i re



“Mehr  L i ch t” 
Julião Sarmento, 1985 
https://www.tate.org.uk/art/artworks/sarmento-
mehr-licht-t12838



APERITIVOS

 

“O mundo, hoje, se não está em vésperas da sua 
própria perda, está, pelo menos, numa viragem 
da História (…); esta viragem exigirá de nós uma 
chama espiritual, uma subida para uma nova 
altitude de vistas e para um novo modo de vida 
(…). Esta subida é comparável à passagem dum 
grau antropológico para outro. Ninguém, na 
Terra, tem outra possibilidade senão subir cada 
vez mais alto.” 

Alexandre Soljénitsyne

 

“Esta manhã, antes do alvorecer, subi numa 
colina para admirar o céu povoado,
E disse à minha alma: quando abarcarmos 
esses mundos e o conhecimento e o prazer 
que encerram, estaremos finalmente fartos e 
satisfeitos?
E minha alma disse: Não, uma vez  
alcançados esses mundos prosseguiremos  
no caminho.” 

Walt Whitman

“A vida de uma pessoa consiste num conjunto 
de acontecimentos no qual o último poderia 
mesmo mudar o sentido de todo o conjunto, 
não porque conte mais do que os precedentes 
mas porque, uma vez incluídos na vida, os 
acontecimentos dispõem-se segundo uma ordem 
que não é cronológica mas que corresponde a 
uma arquitetura interna.” 

Italo Calvino
 

"Quietos fazemos as grandes viagens
só a alma convive com as paragens
estranhas.” 

José Tolentino Mendonça



SOPA
Ex t ra to  de  “A F i lo log ia”  

in “A Kira Dourada e a Tuba Canora”,  
Vítor Aguiar e Silva (1939 - 2022)

“O conhecimento dos cancioneiros manuscritos, 
indispensável ao estudioso da lírica de Camões, 
levou-me a redescobrir e a revalorizar aquela 
que foi no século XIX e ainda nas primeiras 
décadas do século XX a disciplina matricial e 
hegemónica das humanidades e que, desde 
há cerca de meio século, sofreu um eclipse 
quase total: a filologia. Conhecer o autêntico 
corpus textual de um autor, tanto no plano da 
autoria como no plano das lições, é a condição 
prévia, absolutamente inarredável, para se 
conhecer e analisar a sua obra. Não há razão 
hermenêutica, por mais criativa e fulgurante que 
seja, que possa dispensar a razão filológica. 
Quando, como no caso da lírica de Camões, 
as incertezas e as dúvidas sobre problemas 
de autoria e sobre a fixação das lições são 
múltiplas e ponderosas, a razão filológica tem 
de ser um suporte e um guia constantes, na 
procura tanto quanto possível acurada dos textos 
e das lições autenticamente camonianos.”



PRATO
DE PEIXE

Evocando o  Cen tenár io  2023

“you are  we lcome to  e l s inore”  

in “Uma Grande Razão - os poemas maiores”, 
Mário Cesariny de Vasconcelos

“Entre nós e as palavras há metal fundente
entre nós e as palavras há hélices que andam
e podem dar-nos morte violar-nos tirar
do mais fundo de nós o mais útil segredo
entre nós e as palavras há perfis ardentes
espaços cheios de gente de costas
altas flores venenosas  portas por abrir
e escadas e ponteiros e crianças sentadas
à espera do seu tempo e do precipício

Ao longo da muralha que habitamos
há palavras de vida há palavras de morte
há palavras imensas, que esperam por nós
e outras, frágeis, que deixaram de esperar
há palavras acesas como barcos
e há palavras homens, palavras que guardam
o seu segredo e a sua posição

Entre nós e as palavras, surdamente,
as mãos e as paredes de Elsinore

E há palavras nocturnas palavras gemidos
palavras que nos sobem ilegíveis à boca
palavras diamantes palavras nunca escritas
palavras impossíveis de escrever
por não termos connosco cordas de violinos
nem todo o sangue do mundo nem todo o 
amplexo do ar
e os braços dos amantes escrevem muito alto
muito além do azul onde oxidados morrem
palavras maternais só sombra só soluço
só espasmos só amor só solidão desfeita

Entre nós e as palavras, os emparedados
e entre nós e as palavras, o nosso querer falar”



PRATO
DE CARNE

“A faca”  

in “Movimento”,  
J.L. Barreto Guimarães 

“Lave e seque
a faca
quando a usar pela primeira vez. A faca deve
ser lavada e enxaguada
à mão. A faca fica inutilizada se
for lavada
à máquina. Limpe muito bem a faca após
cada utilização. Esse cuidado previne
a propagação de bactérias. O aço de molibdeno
(de que é feita a faca) mantém-se
mais tempo afiado do que
o aço
normal. Não use amoladores de faca em
aço inoxidável. Evite cortar alimentos (se
duros ou congelados) porque isso pode fazer 
com
que a faca se parta. Ao dividir alimentos (num
plano horizontal) vá oscilando
a faca (em
movimentos contidos) sobre a
tábua de madeira. Guarde muito bem a faca 
longe
do uso indevido. Não saia de casa
com a faca. Não leve a faca para o trabalho.
Não mate o seu chefe
com a faca.”



PRATO
VEGETARIANO

Evocando o  Cen tenár io  2023

Ex t ra to  de  “Se  há uma é t i ca  do  prazer”  

in “Doidos e Amantes”,  
Agustina Bessa-Luís 

“Se há uma ética do prazer que é preciso 
respeitar, como disse Foucault, essa ética tem 
as suas bases no segredo. Há pessoas que se 
sentem dominadas e que, embora prontas a 
lutar contra isso, não se decidem a agir. Tudo 
o que Maria Adelaide faz nesse sentido não 
obedece exactamente a um plano. A sua fuga 
não é uma fuga, a sua resistência não passa 
dum adiamento. É de admitir que ela tivesse 
conhecido ou adivinhado qualquer coisa de 
obscuro, uma força que representasse uma 
classe dominante e cuja natureza fosse intocável. 
Uma classe única, bem longe de qualquer 
dimensão pedagógica, para além do bem e 
do mal. O certo é que se encheu de pavor a 
uma dada altura, e que o maridou chegou a 
favorecer o seu afastamento, talvez para a 
poupar. Desde aí tudo se torna incoerente e 
as estruturas, as regras e os hábitos ficam em 
pane. Maria Adelaide torna-se num caso; quer 
dizer que é retirada da sua ordem natural, 
do seu casulo humano para ser entregue ao 
mecanismo penitenciário do hospital de loucos. 
A maquinaria do asilo, em que prevalece a 
ordem e a desordem da justiça, está cheia de 
engrenagens e ferrugens que a impedem de 
rolar. E, no entanto, ela rola, anda, e produz 
efeitos úteis como a liberdade de Maria 
Adelaide, obtida por meio duma expulsão da 
própria área da justiça. Deixa de interessar 
como vítima e é deixada ao acaso duma espécie 
de honroso esquecimento. Quando a sua 



inocência se torna incómoda, ela é excluída do 
âmbito da delinquência, e o poder deixa-a livre 
para se registar como alguém desprezado pelas 
zonas de perigo que fazem o herói do jornal, do 
cabeçalho ou da simples literatura concebida no 
deixar-andar das coisas de todos os dias.”



“ O d e  à  D i f e r e n ç a ”  

in “O Amor é (Fim de Semana)”,  
Ana Luísa Amaral

"Felizmente.
Somos todos diferentes. Temos todos
o nosso espaço próprio de coisinhas
próprias, como narizes e manias,
bocas, sonhos, olhos que vêem céus
em daltonismos próprios. Felizmente.
Se não o mundo era uma bola enorme
de sabão e nós todos lá dentro
a borbulhar, todos iguais em sopro:
pequenas explosões de crateras iguais.
Assim e felizmente somos todos
diferentes. Se não a terapia
em grupo era um sucesso e o que é certo
é sermos mais felizes a explorar
solitários o nosso próprio espaço
de manias, de traumas, de unhas dos pés
invaloradas pela nossa cultura
(que lá no Oriente o pé é o caso sério,
motivo sensual e explorativo).
Começa por aí: o mundo di-
vidido por atávicos ritmos
– e outras coisas somenos como guerras
ou fomes (Note Bem: a criatura
é céptica e tem um gosto péssimo,
mas veja-se outros textos que redimem
em sério o que aqui diz. Cf. por ex.
o que quiser, mas deixe a criatura
regalar-se por se pensar– coitada –
incómoda e sonora). Prova evidente
de que somos diferentes, felizmente.
Começa por aí: no mundo divi-
dido – e continua em raças e
raízes. Nós somos portugueses,
tão felizes, com tanta história atrás

SOBREMESA



e tantos feitos, tantas coisinhas próprias
de delícia: o mar que nos gerou,
e o resto tudo, são bolas pequeninas
de sabão a atestar da diferença
do nosso irmão do lado, esse infeliz
cheio de recalques de tradições e línguas,
paella e calamares. Tem boca como
nós: não canta o fado. Tem pernas como
nós: não dança o vira. Contenta-se
– coitado – com flamencos chorados
e falanges doridas. Somos todos
diferentes, felizmente (Note Bem:
[se a sua paciência ainda não
fugiu despavorida – é sem dê,
mas ela insiste em respeitar
o ritmo –]: isto que a criatura
repete e reafirma, quando em quando,
não deve ser tomado em ligeireza
como sinal senil [aliterou!],
mas como tentativa suicida
de oferecer unidade ao que o não tem,
moralizar o texto a pouco e pouco,
dar-lhe uma ideia igual, ser um mote
formal a contrabalançar a tal
prova evidente. Que de diferenças
estamos todos cheios e isto
pretendia-se uma ode e não foi).
Felizmente.”



DIGESTIVOS

Evocando o  Cen tenár io  2023

"Ode à  paz” ,  

Natália Correia

“Pela verdade, pelo riso, pela luz, pela beleza, 
Pelas aves que voam no olhar de uma criança, 
Pela limpeza do vento, pelos actos de pureza, 
Pela alegria, pelo vinho, pela música, pela 
dança, 
Pela branda melodia do rumor dos regatos, 

Pelo fulgor do estio, pelo azul do claro dia, 
Pelas flores que esmaltam os campos, pelo sosse-
go dos pastos, 
Pela exactidão das rosas, pela Sabedoria, 
Pelas pérolas que gotejam dos olhos dos aman-
tes, 
Pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, 
Pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radi-
antes, 
Pelos aromas maduros de suaves outonos, 
Pela futura manhã dos grandes transparentes, 
Pelas entranhas maternas e fecundas da terra, 
Pelas lágrimas das mães a quem nuvens sangren-
tas 
Arrebatam os filhos para a torpeza da guerra, 
Eu te conjuro ó paz, eu te invoco ó benigna, 
Ó Santa, ó talismã contra a indústria feroz. 
Com tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, 
Com o teu esconjuro da bomba e do algoz, 
Abre as portas da História, 

deixa passar a Vida!”



OFERTA
DA CASA

Quer ia 

in “No Sótão do Pensamento”, 
João Cerqueira, 2003
 
Ai quem me dera ser o sol,  brilhar
Alto no céu, ser guia, luz, caminho.
Poder os outros seres orientar,
Reconfortá-los, dar-lhes paz, carinho.

Ou , por exemplo, ser a lua cheia,
Que em certas noites brilha lá no céu, 
E ser a chama acesa, a que incendeia
De novo aquele amor que arrefeceu.
 
Ai quem me dera ser estrela e nada,
Ser arco-íris e ser pó de estrada, 
Ser tubarão e amendoeira em flôr!

Ai quem me dera ser deserto e mar.
Revolto e bravo, mas que faz sonhar,
E espelha Deus, o verdadeiro amor…

Eu,  guer re i ra  

Dione Barros Gomes
Estudante 4º ano MIMED
 
Eu nunca sairei de mim sem contentamento;
Eu nunca fugirei de um trilho sem olhar o Sol;
Eu nunca medirei o tempo num suspiro lento, 
receando a prisão do Homem ao mundo, seu 
anzol.
Porque eu sigo numa estrada reta sem barreiras,
Indulgências de um passado presente se esvanecem,
O tempo que foge por entre algibeiras
de quem carece de rotinas traiçoeiras.



Não me prendo a correntes conduzidas,
por outros que se elevam perante mim;
Não sou pau que se verga na jornada, 
não sou criança que se bate sem batalha,
Não sou única nesta calçada desgasta sem fim...

Tu  

Dione Barros Gomes
Estudante 4º ano MIMED
 
Corre. Traça o mundo com o teu passo. Alberga 
a essência num abraço. 
Pureza, humilde louvor; agarra-te ao fervor que 
é viver. 
Sonha, pisa o solo que é teu. Delira com a água 
que verteu; caiu de um céu tão alto e tão perfei-
to, de um modo singular sem preconceito. 
Agarra, que não te escape o ar que o mundo 
enfeita, o calor que enfim te deleita, em teu peito 
tão singelo e sem amor.
Desfaz as dúvidas que te perseguem, mata os 
demónios que te prendem. Respira, acha-te livre 
e vive sem pudor, sem cobardia, sem temor. 
Desfruta de ti em pleno; recorda cada simples 
aceno. 
Não ignores este mundo que te quer, numa tela 
sem contornos, teu conteúdo sem adornos- tu, 
somente tu.



Restaurante Joaquim Pinto Machado

As Ementas Literárias 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 literatura nas suas diferentes 

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

cultura e enriquecimento pessoal de todos, e em particular do ato médico, merecem ser 

promovidas no ambiente académico, de muitas formas sendo a literatura uma delas! 

A literatura, na prosa e na poesia, encerra todo um potencial da mente humana, as suas 

emoções, os seus medos, as suas paixões, alegrias e tristezas. 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 criação até 2007) 

Em Abril de 2018 reabrimos o Restaurante Joaquim Pinto Machado com a edição 

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

Apresentamos desta vez a edição Coletânea Inverno | Fevereiro 2023, 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 sentidos.

Espaço Cultural Artes e Humanidades em Medicina

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

“  Nada do que  é  humano. . .  me é  es t ranho 
enquanto  médico!  ”

Joaqu im P in to  Machado 

(1930-2011)


