X Chá com Livros

A MÚSICA

No dia 23 de março de 2020, em plena “crise” motivada pela pandemia da covid-19, que obrigou a um confinamento de todos às residências, realizou-se a X edição dos encontros de “Chá
com Livros”. Esta edição, por ser a décima, por representar a décima vez em que alguns amigos teimam em reunir-se para conversar, teria que ser Especial! E foi! Cada um em sua casa, utilizando
uma ferramenta digital que, sugerida e monitorizada pela colega Alzira Martinho, permitiu a participação síncrona de todos; foram 9 os que participaram. É certo que somente as conversas foram
partilhadas, não o chá nem os biscoitos, mas que ninguém deixou de adoçar a boca e o espírito, isso não!
Com um tema deveras inspirador, foi muito bom. Ainda assim, vamos querer e vamos crer que, na próxima vez, seremos ainda mais.
Esta conversa cheiinha de conversas prolongou-se até 28 de março, dia em que se estipulou a elaboração da presente “Ata”, para cuja leitura se chama a devida especial atenção em virtude
de esta dever ser acompanhada pela ativação das hiperligações que contém (em títulos e imagens).
No final, ficou a promessa de mais encontros, aperfeiçoando a tecnologia e teimando no chá, nos livros e nas conversas, claro!
PAULA CARDOSO

CÉSAR CARVALHO
Olá!
Bem-vindos à X Edição do muito nosso “Chá com
Livros”!
Desta vez, vamos versar as nossas conversas sobre “A
Música”. O chá, por favor, tomai-o em vossas casas.
Brevemente, eu creio, havemos de tomá-lo em conjunto.
Nessa altura faremos uma Festa!

BANDAS SONORAS DE FILMES

Olá!
Que ideia fantástica a de manter o nosso Chá... além de
aquecer a alma, aproxima-nos mesmo tão distantes
fisicamente uns dos outros.
O meu contributo resume-se a um curto pensamento nestes
dias tão difíceis para todos nós:
“O melhor estímulo para conseguir mudar o que não está
ao nosso alcance é unirmo-nos com aqueles que partilham
do mesmo sentimento de mudança.”

Sugeriu
USA FOR AFRICA - WE ARE THE WORLD

JOÃO CASTRO

BOHEMIAN RHAPSODY

Painel do Fado, de MALHOA

…e uma das minhas músicas favoritas de sempre: “we are
the world.”
O problema, na altura, era acabar com a fome no mundo...
hoje, é o mundo que está tão cheio... cheio de medo, de
incertezas!...
A música é um grito de alerta para nos unirmos e termos
esperança!

O SENHOR DOS ANEIS

Sugeriu Zeca Afonso
O que faz falta

007 CONTRA GOLDENEYE

ALZIRA MARTINHO
Sugeriu Raul Freitas
O dia em que a Terra parou
Foi assim
No dia em que todas as pessoas
Do planeta inteiro
Resolveram que ninguém ia sair de casa
Como que se fosse combinado em todo
O planeta
Naquele dia, ninguém saiu de casa,
ninguém ninguém
…
Fiquem bem, fiquem por casa :)

CELITA LEITÃO
reagiu:
“USA for Africa, uau, como esta música traz memórias da
adolescência!
AMEI esta música!
Obrigada, Paula Cardoso.”

STREETS OF PHILADELPHIA

A PROPÓSITO: SABES O QUE É A

TUM TUM TUNA?

FERNANDO PESSOA
Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. A música embala, as
artes visuais animam, as artes vivas (como a dança e a arte de representar) entretêm. A primeira, porém,
afasta-se da vida por fazer dela um sono; as segundas, contudo, não se afastam da vida - umas porque
usam de fórmulas visíveis e, portanto, vitais, outras porque vivem da mesma vida humana.
Não é o caso da literatura. Essa simula a vida. Um romance é uma história do que nunca foi e um
drama é um romance dado sem narrativa. Um poema é a expressão de ideias ou de sentimentos em
linguagem que ninguém emprega, pois que ninguém fala em verso.

PAULA CARDOSO
Sugeriu
WOLFGANG AMADEUS MOZART
«Não consigo escrever poesia: não sou poeta. Não consigo dispor as palavras com tal arte que elas
reflitam as sombras e a luz: não sou pintor. Mas consigo fazer tudo isso com a música…»

Alguns participantes, incluindo anónimos…

THE WITCHER

ANÓNIMO
HUMOR COM MÚSICA

JOÃO CASTRO

Maluco músico

É com gosto que envio um poema sobre essas pessoas que tanto
ajudam os nossos filhos que são os nossos pais, ou seja os avós deles,
e com isso, a ajuda que nos dão merece que os lembremos com muito
muito carinho, pois nesta crise global as pessoas de mais idade são
mesmo o grupo mais de risco.

Sugeriu Fúria do Açúcar
Eu gosto é do Verão

Dois malucos conversavam no manicómio. Diz um:
- Eu já abri o espetáculo de grandes artistas musicais internacionais.
- Espetáculo! Foste músico? – pergunta o outro.
E diz o primeiro:
- Nada disso! Era o porteiro…

A vós, avós

*
Canto para matar o tempo
O ensaio do coro terminou. O maestro perguntou a uma senhora que era nova no
coro e que estava a desafinar:
– A senhora canta em casa?
– Sim, canto muito… Sabe, eu uso a minha voz para matar o tempo. – explicou a
cantora.
– Não há dúvida que tem um bom arsenal… – concluiu o maestro.

ANÓNIMO

A vós, avós, a voz não grita
A vós, avós, a voz palpita
Vossa voz, avós, nos gratifica
Vossa voz é música que dignifica
E nós vos ouvimos, avós
Com prazer para nós
Eles são a voz que desejamos
Ouvir por muitos mais anos
Eles para nós são voz que queremos
Lembrar já e não depois
Ela e ele são para vós
Para ti e para ti, meus filhos
A voz que a vós vos dá carinho
Pois para mim meus pais a vossa voz
Sempre me juntou a vós por vós
Inédito

Sugeriu Trovante
Ser Poeta
POESIA COM MÚSICA

MARÍLIA ASSUNÇÃO

RAQUEL CASTRO

CAMÕES

Associo-a às pessoas que, de alguma forma,
marca(ra)m a minha vida e dou por mim com um sorriso
parvo na cara:

Hoje, a Tuna da nossa escola ia
tocar no “Chá com Livros”, íamos tocar
músicas que falavam de música…

Nos salgueiros pendurei
os órgãos com que cantava.
Aquele instrumento ledo
deixei da vida passada,
dizendo: – Música amada,
deixo-te neste arvoredo,
à memória consagrada.
Frauta minha que, tangendo,
os montes fazíeis vir
p’ra onde estáveis correndo,
e as águas, que iam descendo,
tornavam logo a subir.

“Há gente que fica na história da História da gente”
Espero que gostem tanto com eu.

Mariza
“Chuva”
(Concerto em Lisboa)
CÉSAR CARVALHO
Caras amigas e caros amigos, quero
sugerir-vos a audição de uma canção que
ouvi muitas vezes na minha juventude e que
ainda hoje me sensibiliza:

ANTÓNIO ALEIXO

Chamar a música

Eu nasci para a música

BARCLAY JAMES HARVEST
Child Of The Universe

Alcino Gomes
Paixão
Tem a música o poder
de tornar o homem feliz
nem há quem saiba dizer
tanto quanto ela nos diz.

Que a música nos ajude a passar
este momento tão difícil que estamos a
atravessar!
Força, estamos juntos e vamos
conseguir!!
Havemos de fazer uma festa!!

EUGÉNIO DE ANDRADE
Que música escutas tão atentamente
que não dás por mim?
Que bosque, ou rio, ou mar?
Ou é dentro de ti
que tudo canta ainda?
Queria falar contigo,
dizer-te apenas que estou aqui,
mas tenho medo,
medo que toda a música cesse
e tu não possas mais olhar as rosas.
Medo de quebrar o fio
com que teces os dias sem memória.
Com que palavras
ou beijos ou lágrimas
se acordam os mortos sem os ferir,
sem os trazer a esta espuma negra
onde corpos e corpos se repetem,
parcimoniosamente,
no meio de sombras?
Deixa-te estar assim,
ó cheia de doçura,
sentada, olhando as rosas,
e tão alheia
que nem dás por mim.

CONFÚCIO
«Minhas crianças, porque é que não aprendem canções? Elas são capazes de vos dar encorajamento e
estímulo; elas podem ensinar-vos a observar e a preservar as coisas; podem ensinar-vos a associar, a
compreender com profundidade; são capazes de apagar a vossa raiva; elas ensinam-vos a ouvir o vosso pai,
que conhece todas as regras que regem a vossa longa caminhada; elas ensinam-vos os nomes dos pássaros,
dos animais, das árvores.»

RUI PINA
Sugeriu MOZART
Uma das obras primas da música: o Réquiem, de Mozart.
Nos tempos difíceis que passamos, o meu contributo - de toda a humanidade ao celebrar a morte e a paixão de Cristo, celebra em toda a sua plenitude a VIDA, a
Lacrimosa.
Deixo aqui uma das partes da sequência do Réquiem, a Lacrimosa do “Dies
Irae”, como singela homenagem a todos os que pereceram vítimas deste vírus.

ANÓNIMO
Sugeriu MARISA
“Há uma música do povo”,
de Fernando Pessoa

Dies Irae

ALZIRA MARTINHO
Sugeriu Dina
Há sempre música entre nós

BEETHOVEN
“Tenho paciência e penso: todo o mal traz consigo
algum bem.”

E com muitas pesquisas, muitos regressos às músicas do passado, muitos ingressos a canções novas, outras tantas
conversas e muitas saudades de tempos recentes, de cara-a-cara e de chá com biscoitos na Biblioteca, passaram-se duas horas
síncronas e alguns dias mais.
Cumpriu-se, desta forma inesperada, mais uma edição do nosso Chá. Foi uma edição especialíssima!... Foi muito bom!
Não ficou decidido o tema da próxima sessão, nem a data. Que tal tomarmos Chá com Livros no mês de junho? O tema pode
ser… aceitam-se sugestões.
A EQUIPA DA BIBLIOTECA ESCOLAR AGRADECE A PARTICIPAÇÃO INTERESSADA, SOLICITA A COLABORAÇÃO DE
TODOS E CONVIDA A COMUNIDADE EDUCATIVA PARA O PRÓXIMO “CHÁ”.

