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• O 1º de Abril lembra-nos como somos nos outros
364 dias do ano.
• Nunca diga a verdade a quem não a merece.
• Nenhum cavalheiro diz a verdade nua a uma
senhora.
• Crianças e loucos não mentem é um provérbio
venerável, de que se depreende que os adultos
sensatos mentem.
• Das 869 formas de mentir apenas uma foi formal-
mente proíbida: “Não levantar falso testemunho
contra o teu próximo.”



Darrel Huff 

• Frederik Mosteller: 
• “É fácil mentir com Estatística, 

mas ainda é mais fácil mentir
sem Estatística.”

• Mark Twain e o Mississipi.
• Dr. Crombie e o que causa o 

cancro.



Mente !    Graham Greene

• Empresta-nos o seu Marido? e Outras
Comédias da Vida Sexual

A Raiz de Todo o Mal Dr. Crombie Saco de Noite
Um acidente chocante

• Viagens com a Minha Tia
28 de Junho 07:15 17 s

10:45 37 s 
…
22:30   ? (esqueci-me de cronometrar)
TOTAL      4m 31 s



— É só multiplicar por sete. Dá meia hora por semana. Vinte
e seis horas por ano. […] Veja este tempo aqui: 1 minuto e 55
segundos. É mais do que a média. […] Há também uma data
de variações com que eu não tinha contado e, daqui em
diante, vou passara tomar também nota da temperatura. […]
E aqui, no dia 27 de Julho: só 3 m e 12 s ao todo, mas se se
lembrar soprava um vento forte e frio no dia 25 e eu saí para
jantar sem sobretudo.
— E vai tirar algumas conclusões? --- perguntei eu.
— Não é essa a minha função --- disse ele. --- Eu não sou um
perito. Limito-me a apurar factos e quaisquer dados, como
os gins e o tempo, que possam ter qualquer influência.
Outros que tirem as conclusões. […] já pensei pôr-me em
contacto com um especialista em urologia, quando tiver
completado seis meses de investigações. Nem imagina o
partido que ele pode tirar destes números.



• Almeida Garrett: 
Falar Verdade A Mentir

• Arundhati Roy: 
O Deus das Pequenas Coisas



Mente !  Stephen Fry, The Liar
• “Lies, fictions and untrue suppositions can create new 

human truths which build technology, art, language, 
everything that is distinctly of Man. The word "stone" for 
instance is not a stone, it is an oral pattern of vocal, dental 
and labial sounds or a scriptive arrangement of ink on a 
white surface, but man pretends that it is actually the thing 
it refers to. Every time he wishes to tell another man about 
a stone he can use the word instead of the thing itself. The 
word bodies forth the object in the mind of the listener and 
both speaker and listener are able to imagine a stone 
without seeing one. All the qualities of stone can be 
metaphorically and metonymically expressed. "I was 
stoned, stony broke, stone blind, stone cold sober, stonily 
silent," oh, whatever occurs. More than that, a man can 
look at a stone and call it a weapon, a paperweight, a 
doorstep, a jewel, an idol. He can give it function, he can 
possess it.” 



Palavras / comunicação

• Rilke;  Sophia: Homero; 
• Vance: As Linguagens de Pao
• Ferdinand de Saussure: Curso de Linguística

Geral
• John Sladek: Tic Toc (As I move …)
• Otimista: sinónimo elegante de sonhador. 

(MT)
• — Rita — e o nome vinha na crista de uma

onda (DMF)



MENTE Mark Twain:
Cada homem é uma Lua, tem um lado oculto

• Freud
D. M. Thomas: O Hotel Branco
Goce Smilevski:
A Irmã de Freud

• Jung
Timothy Findley: Peregrino



Tentação //  Curiosidade

• MT: Lido bem com a tentação cedendo-lhe.
• OW: Resisto a tudo menos às tentações.

• Curiosidade
• Marguerite Yourcenar: 
A Obra ao Negro
• James Blish: 
Doctor Mirabilis
Ian Pears:
O Círculo da Cruz



Mente — Memória

• Proust: Em Busca do Tempo Perdido
• DMF: In Memoria Memoriae

• MT: The inability to forget is far more devastating 
than the inability to remember.

• Alain Robbe-Grillet
• Ano Passado em Marienbad

• Frederick Pohl: 
A Porta das Estrelas (Gateway)

https://www.azquotes.com/quote/525415


MENTE SÃ EM CORPO SÃO (?)
• David Mourão-Ferreira:

Nós temos cinco sentidos
Dois pares e meio de asas
Como Manter o equilíbrio?

• as cidades malditas
(Sodom, Gomorrah, Adhma, Zeboim, Bela)

Quem foi que à tua pele conferiu este papel
De mais que tua pele ser pele da minha pele ?

Patrick Süskind: O Perfume  
Martha Stout: The Sociopath Next Door



MENTE  — ouvido
Stephen Fry: Tenho para a música a orelha de van 
Gogh.
Shostakovich   
Peter Shaffer: Amadeus
• MT: If we were meant to talk more than listen, we 

would have two mouths and one ear.
• Carson McCullers: 

Coração, Solitário Caçador



MENTE — comunicação

• Chordelos de Laclos:  
As Ligações Perigosas

• Cartas da Freira Portuguesa
• Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta, 

Maria Velho da Costa:
Novas Cartas Portuguesas



• Multivac — a eleição do presidente
• Jokester
• Olympics

• Roderick
• Robbie
• Treino dos cérebros positrónicos



I smoke in moderation. Only one cigar 
at a time.

• The older I get, the more clearly I remember 
things that never happened.

• It's no wonder that truth is stranger than fiction. 
Fiction has to make sense.

• How many of you believe in telekinesis? Raise my 
hand.

• When I was a boy of 14, my father was so 
ignorant I could hardly stand to have the old man 
around. But when I got to be 21, I was astonished 
at how much the old man had learned in seven 
years.

https://www.azquotes.com/quote/815092
https://www.azquotes.com/quote/365367
https://www.azquotes.com/quote/1131755
https://www.azquotes.com/quote/364627
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