AS FOLHAS
IX Chá com Livros
No dia 28 de outubro de 2019, foram 18 os participantes em mais uma edição dos nossos Encontros do fim-de-tarde na Biblioteca. O tema, inspirador por sinal, trouxe professores,
encarregados de educação e alunos; foi bom registar a presença dos alunos José Luís Teixeira, Sofia Cruz (repetente nesta iniciativa), da Íris Santos e do Martim Santos. E também a professora
Alice Sousa, o professor João Castro, a professora Deolinda e a D. Mónica, mãe da Íris.
Foi uma conversa cheiinha de conversas; adocicado pelo chá com biscoitos, pelo bolo de noz da mãe do João Castro e pelo “Mil Folhas” gigante (como não podia deixar de ser!), o tema
desenvolveu-se para lá das folhas das plantas, de papel… foram as canções e os cantores, as poesias e os poetas, foram as curiosidades, o vinho fino do Monteiro, os inéditos do Rui… e os livros!
Chamamos a atenção para a leitura desta “Ata” que deve ser acompanhada pela ativação das hiperligações que contém.
Como sempre, sentimos que o tempo é curto quando as conversas são boas.
No final, ficou a promessa de mais encontros assim: com chá, com livros e muitas muitas conversas, claro.
WILLIAM SHAKESPEARE

MANUEL MONTEIRO

DESAFIO “TRANSFORMAR UMA FOLHA DE PAPEL”

Lido por Rui Gaspar
Lembrou a canção de ANAVITÓRIA
Vivi muito tempo, e o caminho da minha vida perde-se
nas folhas amarelas e secas.

TREVO DE QUATRO FOLHAS

Os participantes recriaram folhas brancas de
papel.
Os resultados foram explicados por cada um dos
executores. Nasceram obras criativas: a luneta
de Galileu, o cartucho das castanhas, aviões,
barquinhos, chapéu, bola, cisne…

CLICA AQUI

RUI GASPAR
Lembrou a canção de
ROBERTO CARLOS
Vamos fazer um bolo Mil Folhas?

O mesmo aconteceu no decorrer de uma aula de
expressão plástica da turma do 4.º A. Neste caso,
foi a Íris que mostrou a todos as obras
construídas.
No fim, ficaram na mesa desenhos, dobragens,
papeis recortados e rasgados…

FOLHAS DE OUTONO

GABRIEL FERNANDES (4.º A)
ANTÓNIO GEDEÃO

Lido por Íris Santos
CLICA AQUI

Lido por Paula Cardoso

A formiga e a pomba

PASTORAL

MARTINHO DA VILA
Não há, não,
duas folhas iguais em toda a criação.
Ou nervura a menos, ou célula a mais,
não há, de certeza, duas folhas iguais.
Limbo todas têm,
que é próprio das folhas;
pecíolo algumas;
bainha nem todas.
Umas são fendidas,
crenadas, lobadas,
inteiras, partidas,
singelas, dobradas.

foi lembrado por João Castro,
a propósito de um concerto, em que
cantou, do irmão de Roberto Carlos,
Erasmo Carlos,

Cama e Mesa

PAULA CARDOSO
Mostrou o trabalho do artista espanhol
autodidata Lorenzo Durán.

Outras acerosas,
redondas, agudas,
macias, viscosas,
fibrosas, carnudas.

Era uma vez uma formiga que queria beber
água de um pequeno lago. Inclinou-se mas caiu e
iria afogar-se. Começou a gritar:
— Socorro! Ajudem-me!
Uma pomba que por ali andava ouviu os gritos
da formiga, pegou numa folha de uma enorme
árvore e deitou-a para o lago. A formiga pôs-se em
cima da folha e conseguiu chegar à margem.
No outro dia, a formiga viu um caçador a
apontar a espingarda para a pomba que estava
distraída num ramo. Desatou logo a correr, subiu
pela perna do caçador e mordeu-o com toda a
força. O caçador ainda conseguiu disparar mas
errou o tiro.
Com este gesto da formiga, a pomba
conseguiu escapar e disse:
— Obrigado, amiga.

MANUEL MONTEIRO
O tema das conversas trouxe-lhe à memória
um livro nunca lido

(Baseado num texto estudado)

ESCULPINDO FOLHAS SECAS

Nas formas presentes,
nos atos distantes,
mesmo semelhantes
são sempre diferentes.
Umas vão e caem no charco cinzento,
e lançam apelos nas ondas que fazem;
outras vão e jazem
sem mais movimento.

uma tarefa escolar sempre repetida e exaustiva

CELITA LEITÃO
Folhas Colhidas na NET…

Mas outras não jazem,
nem caem, nem gritam,
apenas volitam
nas dobras do vento.
É dessas que eu sou.
In Poesias Completas, 1956-1967

e uma experiência de degustação e emoção:

“Chá de Folha de Parreira” com muuuitos anos!

ANTÓNIO GEDEÃO

CECÍLIA MEIRELES

Lido por Cândida Sarabando

Lida por Sofia Cruz

POEMA PARA GALILEU

CANÇÃO DE OUTONO

CÉSAR CARVALHO
AS FOLHAS
Perdoa-me, folha seca,
não posso cuidar de ti.
Vim para amar neste mundo,
e até do amor me perdi.
De que serviu tecer flores
pelas areias do chão
se havia gente dormindo
sobre o próprio coração?

Estou olhando o teu retrato, meu velho pisano,
aquele teu retrato que toda a gente conhece,
em que a tua bela cabeça desabrocha e floresce
sobre um modesto cabeção de pano.
Aquele retrato da Galeria dos Ofícios da tua velha Florença.
(Não, não, Galileu! Eu não disse Santo Ofício.
Disse Galeria dos Ofícios.)
Aquele retrato da Galeria dos Ofícios da requintada Florença.
Lembras-te? A Ponte Vecchio, a Loggia, a Piazza della Signoria…
Eu sei… eu sei…
As margens doces do Arno às horas pardas da melancolia.
Ai que saudade, Galileu Galilei!

As folhas são órgãos que apresentam diferentes formas e funções. Entre estas, destaca-se a
realização da fotossíntese, essencial para o funcionamento de todo o ecossistema.
As folhas libertam o oxigénio necessário para a respiração dos seres vivos. É a principal
função.
As Partes das Folhas
Limbo - é a parte mais conhecida da folha, que é considerada a folha propriamente dita.
Pecíolo - é a parte estreita que fica localizada entre o limbo e o caule.
Estípula - é uma pequena parte que protege o pecíolo.
Bainha - é a parte inferior da folha. Ela protege a estípula.

E não pude levantá-la!
Choro pelo que não fiz.
E pela minha fraqueza
é que sou triste e infeliz.
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...

Tipos de Folhas
Existem vários tipos de folhas:
folhas completas (apresentam limbo, pecíolo e bainha);
folhas incompletas (apresentam uma destas 3 partes), podem ser simples ou compostas.
Folhas simples - têm apenas um limbo. São as mais comuns.
Folhas compostas - o limbo é dividido. Dessa divisão surgem os folíolos.
Folha simples

Na botânica, as folhas podem ser classificadas conforme a forma do limbo. Elas também
podem ser classificadas de acordo com a disposição dos seus folíolos (no caso das folhas
compostas):
Imparipenadas e Paripenadas - Quando o número de folíolos presente na folha é ímpar ou
par, respectivamente.

In Poesia completa
Folha imparipenada

Olha. Sabes? Lá em Florença
está guardado um dedo da tua mão direita num relicário.
Palavra de honra que está!
As voltas que o mundo dá!
Se calhar até há gente que pensa
que entraste no calendário.

Estava agora a lembrar-me, Galileu,
daquela cena em que tu estavas sentado num escabelo
e tinhas à tua frente
um friso de homens doutos, hirtos, de toga e de capelo
a olharem-te severamente.
Estavam todos a ralhar contigo,
que parecia impossível que um homem da tua idade
e da tua condição,
se tivesse tornado num perigo
para a Humanidade
e para a Civilização.
Tu, embaraçado e comprometido, em silêncio mordiscavas os lábios,
e percorrias, cheio de piedade,
os rostos impenetráveis daquela fila de sábios.
Teus olhos habituados à observação dos satélites e das estrelas,
desceram lá das suas alturas
e poisaram, como aves aturdidas — parece-me que estou a vê-las —,
nas faces grávidas daquelas reverendíssimas criaturas.
E tu foste dizendo a tudo que sim, que sim senhor, que era tudo tal qual
conforme suas eminências desejavam,
e dirias que o Sol era quadrado e a Lua pentagonal
e que os astros bailavam e entoavam
à meia-noite louvores à harmonia universal.
E juraste que nunca mais repetirias
nem a ti mesmo, na própria intimidade do teu pensamento, livre e calma,
aquelas abomináveis heresias
que ensinavas e descrevias
para eterna perdição da tua alma.
Ai Galileu!
Mal sabem os teus doutos juízes, grandes senhores deste pequeno mundo
que assim mesmo, empertigados nos seus cadeirões de braços,
andavam a correr e a rolar pelos espaços
à razão de trinta quilómetros por segundo.
Tu é que sabias, Galileu Galilei.
Por isso eram teus olhos misericordiosos,
por isso era teu coração cheio de piedade,
piedade pelos homens que não precisam de sofrer, homens ditosos
a quem Deus dispensou de buscar a verdade.
Por isso estoicamente, mansamente,
resististe a todas as torturas,
a todas as angústias, a todos os contratempos,
enquanto eles, do alto inacessível das suas alturas,
foram caindo,
caindo,
caindo,
caindo,
caindo sempre,
e sempre,
ininterruptamente,
na razão direta
do quadrado dos tempos.

Folha paripenada

Palmadas ou Digitadas - Todos os folíolos surgem de um mesmo pecíolo.
Recompostas - Quando os folíolos são divididos em outros folíolos.
No interior das folhas existem nervuras, que são as ramificações que vemos no seu limbo.
Quanto ao número de nervuras e a sua forma, as folhas podem ser classificadas em:
Uninérvea - Quando tem apenas uma nervura (folha da palmeira).
Paralelinérvea - Quando a folha tem várias nervuras dispostas de forma paralela (folha de
milho).
Peninérvea - Quando a folha tem uma nervura principal de onde surgem outras nervuras (folha
das rosas).

Eu queria agradecer-te, Galileu,
a inteligência das coisas que me deste.
Eu,
e quantos milhões de homens como eu
a quem tu esclareceste,
ia jurar — que disparate, Galileu!
— e jurava a pés juntos e apostava a cabeça
sem a menor hesitação —
que os corpos caem tanto mais depressa
quanto mais pesados são.
Pois não é evidente, Galileu?
Quem acredita que um penedo caia
com a mesma rapidez que um botão de camisa ou que um seixo da praia?
Esta era a inteligência que Deus nos deu.

Folha composta

FERNANDO PESSOA
SILÊNCIO AUDÍVEL
DAS FOLHAS

Funções das Folhas
A folha tem a função de produzir o alimento das plantas (fotossíntese), e de libertar oxigénio,
através do processo de transpiração e respiração.
Além disso, a função das folhas é a de ser alimento para muitos animais e até mesmo de
habitação de outros.
Mas, a utilidade das folhas não para por aí. As folhas são utilizadas também na farmacologia e
na cosmética.
Adaptado de https://www.biologianet.com/botanica/folhas.htm

Sorriso audível das folhas
Não és mais que a brisa ali
Se eu te olho e tu me olhas,
Quem primeiro é que sorri?
O primeiro a sorrir ri.
Ri e olha de repente
Para fins de não olhar
Para onde nas folhas sente
O som do vento a passar
Tudo é vento e disfarçar.
Mas o olhar, de estar olhando
Onde não olha, voltou
E estamos os dois falando
O que se não conversou
Isto acaba ou começou?
In Cancioneiro

Foto de Paula Alves

RUI GASPAR

CÉSAR CARVALHO

FOLHA DE OUTONO

QUEM DERA!…

Encontrei-te naquele outono lacrimejante
Entre as lágrimas que o céu derramava.
Tu eras gota de água vinda numa nuvem,
Sopro do vento norte, irado, mas belo.
Tu eras pássaro migrante perdido ao sul,
Folha que o vento outonal resgatou lá longe.
Não me abriguei das lágrimas puras que caiam
E fiquei molhado de ti, água do teu amor.
Deixei que a ira do vento norte me envolvesse
E senti teu abraço no frio da noite.
Guardarei esta memória para sempre
Como folha de outono nas páginas de um livro.

Porque teimas, afinal,
em procurar sorrisos num jornal?
Não sabes que o papel que seguras
não é folha de árvore?
Não cresce esperança,
não guarda do sol o viandante,
nem adormece entre as páginas de um livro…

Inédito

SOPHIA DE MELLO BREYNER
ÁRVORES
Árvores negras que falais ao meu ouvido,
Folhas que não dormis, cheias de febre,
Que adeus é este adeus que me despede
E este pedido sem fim que o vento perde
E esta voz que implora, implora sempre
Sem que ninguém lhe tenha respondido?...

É folha-de-flandres, que cobre e repara,
o latão amolgado.
É folha de faca, que talha e magoa,
o gume afiado.
É folha de alumínio, que arruma e conserva,
o podre embrulhado.
É folha de serra, que corta e separa,
o tronco chorado.
É folha de lixa, que molda e alisa
o dia passado.
É folha de papel, que, vivido e escrito,
Mostra, riscado,
Um tempo desfolhado.
Ao menos, seja folha de inverno, quem dera!...
Porque a página a seguir
Escreve-a a primavera.
Inédito

In Coral

E assim se passaram duas horas de conversas, de livros, de canções e de chá com biscoitos. E, desta
vez, também de bolo “Mil Folhas”. Acima de tudo, de boa disposição!...
A próxima sessão do Chá com Livros será, ficou já decidido, sobre A Música. Até cá!
A EQUIPA DA BIBLIOTECA ESCOLAR AGRADECE A PARTICIPAÇÃO INTERESSADA, SOLICITA A
COLABORAÇÃO DE TODOS E CONVIDA A COMUNIDADE EDUCATIVA PARA O PRÓXIMO “CHÁ”.

