Florigami
Oficinas de flores em Origami

45-60 minutos/ cada

Idade > 6 anos
Tema Flores e jardins de Viseu

Origami

… é a arte de criar figuras de animais, plantas, objetos e formas

geométricas, através de dobras geométricas de uma peça de papel.

Viseu Cidade-Jardim
Viseu é Cidade-Jardim desde há muito.
Entre os anos 20 e 30 do século XX, os jardins
e as áreas verdes da cidade foram sendo melhorados e,

História e Técnica
O origami terá surgido no Japão, por volta do século IX, tendo-se tornado numa
arte tradicional muito apreciada. Durante séculos não existiam instruções para
os modelos, pelo que as técnicas e os diagramas eram transmitidos
verbalmente, de geração em geração.
Em meados do século XX, desenvolveram-se formas de dobragem de papel
mais criativas, assim como novos métodos que permitem criar novas figuras.

em 1935, o título foi consagrado num cartaz turístico
de autoria de Manuel de Gouveia,
artista do Porto. O cartaz, vencedor de um concurso,
representava o claustro da Sé com a legenda
“Viseu: Cidade Jardim da Beira”.
Em 2021, no Museu de História da Cidade, vamos celebrar este título com
atividades dedicadas a descobrir e reinventar flores, jardins e espaços verdes
da cidade, assim como e todo o seu património natural, construído e histórico.

A técnica consiste numa sucessão de dobragens, chamada diagrama, que
resulta numa figura. O principal desafio reside na criação de figuras, sem o
auxílio de tesoura ou cola, a partir de um quadrado de papel. As figuras são
criadas a partir de uma base comum, podendo evoluir para diagramas
complexos com várias folhas de papel dobradas e encaixadas.

Desafio Florigami
Vamos fazer flores de origami?

Conselhos
- a escolha do papel é importante: deve ser suficientemente fino e resistente;
- verifica se o papel inicial é realmente quadrado;
- é muito importante fazer as dobras com cuidado e precisão;
- é necessário marcar a dobra com a unha ou um objeto duro e liso.

Em Viseu, existem diversos jardins e parques prontos a ser vistos e explorados,
cheios de flores que dão mais cor e vida à cidade. Ao longo desta atividade,
vamos poder realizar algumas dessas flores, entre tantas outras.
A prática requer alguma paciência e precisão, mas o processo é desafiante e
o resultado muito colorido e admirável. Depois, é só dar asas à imaginação
para poderes ter um jardim de papel em casa.
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História
A

tulipa é uma planta angiosperma (plantas com flores)
da família das liláceas.

Carateriza-se por possuir folhas alongadas, ovaladas ou em
formato de lança. A partir do núcleo das folhas ergue-se um caule,
do qual desponta uma única flor com seis pétalas.
O nome da flor deriva da palavra “ tülbend”, que significa
turbante, dado que a morfologia da flor se assemelha a uma
touca usada pelos orientais.
Originária da Turquia, foi levada para a Holanda, em 1560, pelo
botânico Conrad Von Gesner. Desde então, os holandeses
desenvolveram uma verdadeira paixão por esta flor nunca antes
vista, de tal forma que, no século XVII, o país passou a ser
conhecido como “terra das tulipas”.

Tulipa
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Curiosidades
Como muitas outras flores, as tulipas são comestíveis.
Estas flores podem substituir a cebola em muitas receitas e podem também ser
usadas na produção de vinho!

45 minutos
idade > 6 anos
Tema Flores e jardins de Viseu

3. A partir do vinco central, pega no vértice esquerdo do triângulo e

Vais precisar de...

dobra-o para cima. Esta ponta deve ficar, aproximadamente, da
mesma altura do vértice central do triângulo. Repete o procedimento
do lado direito. Tenta que fique simétrico.

Régua

1 Quadrado de papel
(verde) 15 x 15 cm

1 Quadrado de papel
(vermelho) 10 x 10 cm

Tesoura

Cola

… e seguir as instruções
1. Corta um quadrado com 10 x 10cm, num papel com a cor que

4. Vira o papel. Pega no vértice da direita e dobra-o, não mais que um
pequeno triângulo. Repete o procedimento para o lado esquerdo, tenta
manter a simetria da figura.

desejares (sugerimos vermelho).

10 cm

10 cm

2. Dobra o quadrado na diagonal, alinhando os cantos, e vinca. Faz o
mesmo para o outro lado. Forma um triângulo com um destes vincos.
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5.

Corta o vértice inferior da figura, não mais que um triângulo
pequenino.

6.

Corta um quadrado com 15 x 15 cm, num papel com a cor que
desejares (sugerimos verde). Dobra-o e vinca-o na diagonal. Desdobra-o.
Gira o papel 45º. Dobra o vértice esquerdo em direção ao centro,
alinhando a aresta inferior com o vinco central. Repete o procedimento
para o vértice direito.

8. Dobra a parte superior da forma

9. Sobrepõe os dois lado da forma

para baixo. O que era o vértice
superior deve ficar a meio da
forma.

na vertical, usando o vinco central
e alinhando todas as arestas. A
ponta mais curta fica virada para
fora. Pega nesta (a folha) e puxa-a
para fora.

10.

11.

45º

15 cm

15 cm

7.

Dobra o vértice direito, e depois o esquerdo, alinhando as arestas
superiores com o vinco central. Vais ficar com uma forma em losango. A
fenda no meio deve estar bem ajustada.
Dobra o vértice esquerdo, alinhando a aresta inferior com o vinco central.
Faz o mesmo com o vértice direito. A fenda entre essas duas abas deverá
estar bem ajustada.
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Coloca a ponta da haste no
corte feito no fundo da flor (podes
colocar um pouco de cola para
que fique bem segura).

Terminámos a tulipa. Podes
experimentar fazer várias, de várias
cores, e criar um ramos para o teu
jardim de casa.

