ESPAÇO CULTURAL “HUMANIDADES EM MEDICINA |ARTES E LITERATURA”
Cátedra Alumni Medicina-Professor Pinto Machado

A toda a comunidade da Escola de Medicina,
No âmbito da Semana Cultural Professor Pinto Machado procedeu-se, na sessão Domínios Verticais do passado dia
24 de Abril, ao lançamento formal (cf. Anexo) de um Espaço Cultural “Humanidades em Medicina|Artes e Literatura”
com o suporte da Presidência da Escola e da Cátedra Alumni Medicina-Professor Pinto Machado. Pretende-se assim
criar um espaço destinado à potenciação do espírito criativo dos membros desta comunidade – alunos, docentes,
investigadores e funcionários não docentes.
A programação de atividades para 2018, conforme abaixo apresentado, inclui o relançamento de iniciativas do
Professor Pinto Machado - Ementas Literárias e o livro “No Sótão do Pensamento”- e sessões mensais de Oficinas de
Literatura.
Iniciamos as atividades com a reabertura do “Restaurante Joaquim Pinto Machado”, procedendo ao lançamento da
1ª Edição do novo ciclo das Ementas Literárias, desta vez para saborear a “Coletânea Ementas Literárias PRIMAVERA”,
24 de abril de 2018 (a serem divulgadas no seguimento desta mensagem).
A Escola de Medicina orgulha-se do seu modelo bio-psico-social, esperando desta forma contribuir para a promoção
das artes e humanidades como componente fundamental na cultura e enriquecimento pessoal e coletivo de toda a
comunidade desta Escola.
Contamos com a participação de todos na construção deste espaço cultural!
Cecília Leão
(Cátedra |Alumni Medicina-Professor Pinto Machado)
Nuno Sousa
(Presidente da Escola de Medicina)

______________________________________________________________________________________________
PROGRAMAÇÃO |2018
1. Ementas Literárias “Restaurante Professor Pinto Machado”
Coordenação: Gil Castro
1ª Edição: Coletânea PRIMAVERA, 24 de abril (PDF a ser enviado)
Seguindo o formato/conceção da Coletânea Primavera, enviem-nos material (textos, prosa, poesia, música,
pensamentos, imagens ou outros) que gostassem de partilhar para as próximas edições.
Contacto: acastro@med.uminho.pt
2. Livro “No Sótão do Pensamento|IV volume ”
Coordenação: Pedro Morgado & NEMUM
Enviem-nos poesia ou prosa (curta), originais da vossa autoria para a edição do IV volume do livro “No Sótão do
Pensamento”.
Contacto: pedromorgado@med.uminho.pt
3. Oficinas em Artes e Literatura
3.1. Oficinas de Literatura
Coordenação: Nadine Santos & João Bessa
As sessões decorrem mensalmente, todas as últimas quintas-feiras do mês, das 17h30-18h30, com início no próximo
dia 24 de Maio. Excetuam-se os meses de julho e agosto nos quais não se realizam sessões. A entrada é livre mas
sujeita a pré-inscrição até ao dia 15 de cada mês.
Responsável: José Manuel Mendes / Visiting Professor - EM; Presidente da Associação Portuguesa de Escritores
Contacto: nsantos@med.uminho.pt
3.2. Oficinas de Música, entre outras: a anunciar no início do próximo ano letivo.
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