
DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 

Cada árvore é um ser para ser em nós 
 
Cada árvore é um ser para ser em nós 
Para ver uma árvore não basta vê-a 
a árvore é uma lenta reverência 
uma presença reminiscente 
uma habitação perdida 
e encontrada 
À sombra de uma árvore 
o tempo já não é o tempo 
mas a magia de um instante que começa sem fim 
a árvore apazigua-nos com a sua atmosfera de folhas 
e de sombras interiores 
nós habitamos a árvore com a nossa respiração 
com a da árvore 
com a árvore nós partilhamos o mundo com os deuses 

 

António Ramos Rosa 
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Fonte de vida 

 

O simbolismo da árvore é vida 

Mas também o amor. 

A natureza com a atenção merecida  

E com o devido valor. 

 

Há pessoas e pessoas  

Que não amam a natureza  

Não se sabe o porquê 

Com todas as coisas boas, 

com tanta beleza. 

 

Passarinhos a voar  

A corrente do rio a correr  

Não há como não babar  

Nos caminhos a percorrer.  

PEDRO TORRES 



A árvore como uma fonte de vida 

Uma árvore parece ser uma simples planta como todas as outras que florescem 

na Natureza, mas o que é 

que as árvores em 

especial esta fotografada 

têm para ser mais 

especiais do que as outras 

plantas, e serem uma 

fonte de vida? 

 Uma árvore tem o seu 

ciclo de vida: na 

primavera floresce, no 

verão dá frutos, no 

outono começa a perder 

as suas folhas e no 

inverno fica despida até 

que este processo se 

volte a repetir.  

Assim como o ser 

humano,  cada árvore é 

única, especial e apesar 

de parecerem todas 

iguais, cada uma tem pelo 

menos uma 

particularidade que a 

distingue e a faz 

sobressair entre as 

outras. As árvores,  para 

além de dar fruto ou 

outra matéria prima, que 

servem de alimento tanto para o ser humano como para a enorme diversidade de 

animais que necessitam dos seus rebentos para seu sustento, também são uma fonte 

de prosperidade pois para além dos rebentos que nos dão, também  são capazes de 

purificar o ar,  absorvendo o dióxido presente na atmosfera  e posteriormente libertam 

oxigénio. 

Mas passando para esta árvore fotografada, porque é que ela é uma fonte de 

vida?   Esta árvore é uma fonte de vida, pois daqui a pouco tempo estes rebentos que 

agora são apenas flores, transformar-se-ão em frutos, uma fonte de alimento. Assim 

como as mulheres são capazes de gerar vida no seu ventre, estas árvores passam por 

um processo similar, gerando frutos que poderão dar origem a novas árvores, caso 

aconteçam os processos necessários para essa reprodução.  



Em suma, as árvores para além de serem fonte de vida delas próprias e da sua 

espécie são também fonte de diversas formas de vida que dependem da sua capacidade 

de purificar e melhorar o ar, e dos seus frutos e matéria como fonte de sustento. 

Portanto, as árvores são importantíssimas para manter a atmosfera e o ar agradáveis, e 

apesar destas  não os solucionarem, ajudam a melhorar e a diminuir os impactos dos 

problemas respiratórios. Mas infelizmente a humanidade tem contribuindo cada vez 

mais para a extinção de espécies de árvores, para obterem a sua matéria prima 

prejudicando assim o ambiente e a nossa saúde.   

Ajuda a salvar a natureza! Todos dependemos e queremos uma natureza 

agradável, bela e saudável.  

Ajuda!        

 

INÊS TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Há vida no meu jardim 

 

 
 

“O jardim começa quando os homens separam um espaço e dizem: “aqui a natureza será 

graciosa, um espelho dos meus desejos”. O jardim é a natureza humanizada, que se 

tornou um bom lugar para se morar. Extensão de meu corpo, porque cada planta que 

planto ou cada fonte que construo respondem ao pedido da minha saudade. E é como 

se nele se repetissem as primeiras lições da criança, junto ao seio materno, que aprende 

que vida e prazer escorrem de um mesmo lugar. O jardim é a natureza que nos oferece 

seu corpo como seio, fruto para ser comido, objeto de fruição erótica.” Rúben Alves 

Eu tirei foto a este jardim não só por ser bonito,  mas sim um sítio magnifico na minha 

vila onde as pessoas convivem diariamente, e esta imagem mostra quanta vida há neste 

jardim que nos inspira para os nossos próprios textos. 

RAFAEL PINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memórias e esperança  

 

        Eu fotografei 

uma árvore que 

ainda estava verde 

no meio das árvores 

queimadas na 

Senhora da Graça. 

Eu gostei dessa 

árvore porque era 

uma das únicas que 

ainda estava bem 

verde e estava 

escondida entre as 

outras árvores. As 

árvores da Senhora 

da Graça eram o 

que dava vida a este 

monte e davam 

vida a Mondim 

também.  

As árvores traziam 

muita verdura à 

nossa terra e ver a 

Senhora da Graça 

agora é triste, 

porque está toda 

queimada. Agora 

vamos ter de esperar alguns anos para ela ficar verde de novo e ser a fonte de vida de 

Mondim. Mesmo se a maior parte das árvores estão queimadas, podemos ainda  ver 

várias árvores verdes no meio das outras e é bonito ver árvores que não tenham sido 

queimadas, é sinal de esperança. O dia que a senhora da Graça ardeu foi mesmo 

impressionante! Ver  todas as árvores que traziam vida e cores a Mondim arder tão 

rapidamente foi assustador. Eu acho que todas as árvores são o que traz vida a uma vila 

porque podemos ver árvores de todo tipo, sejam grandes, pequenas, floridas... Algumas 

árvores até podem ter uma linda história. Então, para mim, as árvores são as fontes de 

vida de uma terra porque trazem cor e vida.  

 

OLIVIA SILVA 

 



Pessegueiros 

 

 

 Esta árvore é um 

pessegueiro e escolhi-a, 

pois todos os dias de 

manhã olho para ela e 

vejo estas bonitas flores 

agora na primavera 

enquanto não vem o 

fruto. Quando o fruto 

vem,  sou o primeiro a 

comer pois o pêssego é 

um dos meus frutos 

favoritos e um dos mitos 

diz que quando é um 

homem a comer o 

primeiro pêssego, os 

outros vão ser ainda 

melhores. 

  Esta árvore dá uma flor 

rosa muito bonita e 

mostra que tem vida, 

dando prazer de olhar 

para a mesma, ainda por 

cima tem uma vista 

maravilhosa. Este pessegueiro tem já vários anos, no outono fica “careca”, no inverno 

parece que vai murchar, mas no fim do inverno, início de março, a flor começa a 

aparecer como se pode observar na fotografia, e é um processo de transformação 

lindíssimo. 

    AFONSO SECA 

 

 

 

 

 

 

 

 



As árvores são uma fonte de vida 

 

As árvores e as florestas são a 

nossa casa e abrigam uma grande 

variedade de espécies. As árvores 

dão vida e cor ao planeta, são 

muito mais do que só árvores. Elas 

ajudam-nos a respirar, porque 

produzem o oxigénio de que 

precisamos para viver e absorvem 

o dióxido de carbono que 

emitimos.  

As árvores limpam o ar e reparam 

alguns estragos dos humanos, as 

florestas limpam a poluição 

atmosférica a uma escala ainda 

maior, melhorando, no processo, a 

qualidade do ar e a saúde humana. 

As árvores capturam uma grande 

variedade de poluentes 

atmosféricos, como o dióxido de carbono, 

o monóxido de carbono, o dióxido de 

azoto, o dióxido de enxofre e as partículas. 

Dão-nos frutas, flores, frutos secos, 

sementes e ainda permitirem que plantas, 

fungos e animais cresçam junto a si. Estas 

abrigam também variadas espécies, 

servem de habitat para pássaros e outros 

animais, desde os galhos de árvores secas 

até às raízes, ou seja, elas são 

fundamentais para a espécie animal. 

Oferecem-nos uma grande variedade de 

remédios naturais e inspiram o 

desenvolvimento de medicamentos 

sintéticos. 

Além de tantos benefícios para o planeta, 

o ser humano também aproveita inúmeros 

recursos que são utilizados no seu dia a 

dia. Sabemos que as árvores oferecem a 



madeira, o carvão e as matérias-primas para a fabricação de papel e uma grande 

variedade de produtos.  

A beleza natural deve ser o benefício mais óbvio que uma floresta tem para oferecer. 

Com a sua diversidade, verdura, tranquilidade e vida, as árvores e as florestas são uma 

fonte inesgotável de inspiração e de conforto. 

   Para além de tudo isto,  elas trazem uma sensação de bem estar e harmonia para todos 

os habitantes.  

 

EDUARDA MOURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Árvores humanas  

 

     Observando esta árvore é como que ver alguém crescer e ver o seu crescimento ao 

longo do tempo. 

      Tal como as árvores,  todos nós vamos crescendo e ao longo do nosso crescimento 

damos frutos e flor.  Muitos se perguntam como poderá haver uma comparação entre 

o ser humano e as arvores. 

      Ao longo de toda a nossa vida vamos crescendo e aprendendo com os nossos erros 

e as nossas ações. Ações estas que acabam por nos abrir portas e oportunidades para o 

nosso 

futuro, mas 

cabe-nos a 

nós 

aproveitá-las 

e fazer desta 

flor um bom 

fruto. 

      Todos 

vamos 

crescendo 

não só em 

altura, mas 

em 

maturidade 

e como seres 

humanos 

todos erramos e sempre que caímos, porque não tomamos as melhores decisões, 

levantamo-nos e esforçamo-nos mais. 

      Todos merecemos ter novas oportunidade e os nossos fracassos servem para no 

próximo capítulo o fruto ser melhor e a árvore que ao início dava meia dúzia de frutos 

se reproduza cada vez mais. 

    

Inês ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Árvore  

   

    Eu fotografei uma árvore do meu 

jardim, ela é uma fonte de vida por 

muitas razões.    

    Eu percebo que ela é uma fonte de 

vida, quando vejo que tem lá muitas 

abelhas a retirar o pólen dela, essas 

abelhas vão-se alimentar dele, produzir o 

mel, que depois nós vamos comer ou até 

outros animais vão comer, o que vai 

garantir o alimento a esses animais e 

continuar com a cadeia alimentar de 

muitos outros. Também percebo que ela é uma fonte de vida quando todos os anos vejo 

os passarinhos a fazer ninhos lá no meio dos ramos e folhas, e quando os vejo a voar e 

a ir embora, depois de terem crescido no ninho da árvore. Esta árvore é fonte de vida, 

porque dá vida e alimento aos outros seres. 

Margarida Oliveira 

 

 

 

 

 



 

 

Árvores ão casas, cheias de histórias e cicatrizes... 

 

      Para mim, as árvores são uma 

fonte de vida. E não só para mim, 

mas para o mundo. É delas que 

vem o ar que nos mantém vivos, 

o refúgio de muitos animais e até 

a paz de muitas pessoas.  

     Por vezes vivemos a vida a 

correr  e esquecemo-nos de 

olhar para elas com tempo e 

calma, de entender os traços de 

vida que as caracterizam e de 

apreciar a força das raizes que as 

mantêm de pé. As árvores 

mudam, transformam-se 

consoante as circunstâncias que 

vão experienciando , seja chuva, 

sol, calor, outono ou primavera, 

tal como as pessoas. 

     A primavera da vida é o 

renascer das árvores , o florescer 

das plantas e das folhas, o 

despertar dos pássaros , do sol e 

dos dias longos e com cor. Diria 

até o renascer de um novo ciclo, 

depois de um inverno que as deixa despedidas e sem vida nem cor. Por isso, apesar das 

suas raizes fortes e robustas, as árvores têm de ser cuidadas e vividas, apreciadas e 

admiradas.  

          As árvores têm o poder de transformar e serem transformadas, procuram crescer, 

evoluir , dar e receber, ser casa ou encosto, dar sombra ou chamar o sol.  

        Vejo as árvores como uma metáfora da vida. São casa, cheias de histórias e 

cicatrizes , transformam-se e ajudam a transformar , crescem e tornam-se no que 

quiserem e semeiam o que que procuram colher mais tarde. 

Madalena Menezes 

 

 

 

 



 

Momentos  

 

 

 

 

 

 

 

A árvore cheia 

de vida faz-nos 

lembrar de 

bons 

momentos 

que vivemos 

na nossa vida, 

fazendo-nos 

sentir melhor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa  Machado 

 

 

 

 

 



 

Árvore como uma fonte de vida… 

 

      Uma das citações mais velhas e mais populares diz assim: “todas as pessoas antes de 

morrer, devem plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro”. Este ditado 

popular expressa muito bem o 

quão significativo são as 

árvores para todos 

nós.                           

      De facto, desde a mais tenra 

idade aprendemos a 

reconhecer uma árvore, 

distinguindo precisamente as 

suas características dos demais 

elementos à nossa 

volta.                                                     

         Todos deveríamos ter 

presente a noção da inúmera 

série de benefícios que as 

árvores proporcionam a nós e 

ao meio ambiente, pois é a 

nossa fonte de ar de que todos 

necessitamos para respirar, é a 

fonte de abrigo para aves e 

outros animais, produzem 

sombra, saborosos frutos, 

sementes e belas flores e ainda 

fornecem fibras, seivas, folhas 

e celulose, item indispensável 

para a fabricação de inúmeros 

produtos, como por exemplo, 

livros, cadernos, jornais e revistas e,  por fim,  também evitam a erosão do solo, 

diminuindo o impacto da água das chuvas.         

                                                                                                                                                    

João Ribeiro 


