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Editorial
Esta edição do nosso jornal pretende
saudar a alegria de viver e ninguém a
demonstrou com tanta intensidade
como a nossa querida D. Júlia!
Sempre disponível, sempre pronta a
passear, a conviver, a dançar apesar
de ter ultrapassado os noventa anos
de idade.
Ainda me lembro dos petiscos que
ela própria preparava e que trazia
para as nossas festas, da maneira
carinhosa como me tratava «A
minha doutora».
Bem haja D. Júlia pela alegria que
nos trouxe e pelo exemplo que nos
deixou.
Assunção Duque
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O Salvamento
(o meu pai)

Ele teria uns dez anos, a pele bem curtida
pelo sol. As duras solas dos pés contavam
as traquinices e os tropeços nas pedras do
caminho.
Seria um miúdo como tantos outros, não
fora ter sido vítima do abandono irreversível da mãe - ainda em tenra idade - e ter
ficado à mercê dum pai que o maltratava.
Cresceu à força, facto que não lhe empederniu o coração - pelo contrário - tornou-o mais sensível a tudo o que o rodeava.
As brincadeiras eram improvisadas com
a arte e o engenho de quem nada tinha e
um dos lugares de eleição, era a praia de
Sines.
Em grupo, deliciava-se nos concursos de
mergulho onde cada um tentava exibir a
destreza e o fôlego, nos saltos para a água
do mais apropriado rochedo do pontal
surdindo até que os pulmões dessem o
alerta.
Um dia, juntou-se ao grupo um menino
de cinco anos que escapou sorrateiramente do seu pai, quando se aperceberam, ele havia saltado para a água imitando os "grandes". Esta façanha deixou-o
em perigo de vida e depressa começou a
afogar-se perante a inércia dos muitos
que olhavam aterrorizados do areal. Foi
aí que o menino de dez anos (meu pai) se
atirou à agua decidido a salvá-lo.
“Agarrei-o pelas pernas e com toda a
força levantei-o e nadei, nadei… até à
areia. O gentio era aos magotes na beira
da maré à nossa espera para nos agarrar.
Estendi-o na areia e vi que ele estava
bem. O pai do menino quis saber quem
lhe tinha salvado o filho. Apontaram para
mim. Quando ele me olhou e eu vi que
era o cabo Custódio, o cabo da guarda…tremi de medo e antes que me agarrassem, fugi dali a “sete pés”.”
Este episódio passou e ficou adormecido
na rotina da sua penosa infância. Até que
um dia…

Quando o sol descambava, era hora de
dar asas a outra brincadeira: consistia em
alisar bem uma tábua nas rochas, resultando uma espécie de Skate artesanal que
os iria levar desde a vila até à praia, descendo a pique, os muitos lances de escada
que lhe dão acesso. Claro que quando
acabava essa trajectória alucinante nem
sempre estavam intactos. Por isso faziam-no à socapa, não fosse a guarda apanhá-los e dar-lhes uma sova. Até que um
dia foram mesmos "caçados" e como
forma de coação, levados para o posto da
guarda com o intuito de que o medo lhes
travasse o arrojo desmedido e perigoso.
Eram uns quantos, o mais novo era o meu
pai.
Cabisbaixo e encolhido a um canto esperando a sua vez, nem ousava olhar os
guardas enquanto os amigos escutavam
um sermão com algumas chapadas à mistura. Foi quando dois pés enormes estacaram à sua frente, o que o fez estremecer
mais ainda... Uma mão levantou-lhe o
queixo para o identificar. O ar austero do
guarda mudou radicalmente de expressão quando o reconheceu e disse:
“ Ó filho, tu também aqui…metido neste
sarilho…e agora? O que é que eu vou
fazer contigo…”
Quando o meu pai o fitou, reconheceu-o
de imediato: era o cabo Custódio. O pai
do menino que ele tinha salvado.
“ Eu tremia que nem varas verdes, mas
ele afastou-se de mim e foi falar com os
outros guardas. Passado pouco tempo
voltou e disse:
- “ Vocês podem ir, mas podem agradecer
aquele gaiato que salvou a vida do meu
filho. Vão e nunca mais cá apareçam.”
Olhando o meu pai, falou-lhe com ternura:
“ E tu filho, não te metas mais em sarilhos. Eu nunca vou esquecer o que tu
fizeste”
(Recolhendo as histórias do meu querido
pai...)
Dulce Gomes

A Máscara

como Mito e Rito
Personagem ou ”o eu social” é aquilo
que desejamos que os outros vejam em
nós. A palavra procede do latino “Persona” que era a máscara que os atores clássicos e renascentistas usavam nas suas
representações teatrais.
Na segunda metade do séc.XIX, a máscara foi subtraída à realidade social,
refugiando-se nos palanquins das feiras e
nos palcos dos teatros ambulantes estilizando a natureza e a vida rústica.
Originalmente, no imaginário popular, a
máscara designava uma estrige (*), associada ao sobrenatural, virada para o
campo da perturbação do espírito.
Exibida ou utilizada, ela oscila entre o
satírico e o sagrado, entre a verdade e a
ilusão, a ameaça e a hilaridade, o pavor e
a zombaria. Contudo, o mistério que,
eventualmente, possui não evita que,
estranhamente, seja utilizada em conjunto com o traje de fantasia, vulgarizandose como divertimento, ao longo do louco
período carnavalesco. Exposta em museus e inúmeras exposições, separada do
traje que tradicionalmente a acompanha,
a máscara como artefacto de um qualquer
criador, preserva sempre uma certa
magia e uma boa parte do seu mistério.
Usada no antigo Egipto, como máscara
funerária, em Atenas ou em Roma, como
peça teatral ou disfarce de intrusão nos

bailes de Veneza, assim como nas funções que sobre si recaem nas sociedades
primitivas, evidencia o seu papel na
ocultação ou apavoramento na relação
com o destino, o sobrenatural e a morte.
De então a esta parte, a distância moldou
as mentalidades e, hoje, nas sociedades
ditas evoluídas, o trágico diluiu-se a
favor do grotesco, no caricatural das
orgias carnavalescas. Ficou para trás a
máscara da morte egípcia, a máscara do
destino na tragédia grega, mas continuando nas sociedades primitivas como
acessório na arte de representar, auxiliar
litúrgico e instrumento de integração do
mito e do rito no xamanismo.
Mas, no presente, dizer que não há
Carnaval sem máscaras, pode-nos levar a
um leve desconhecimento ou até a simples engano. Os rituais não se esgotam no
seu lado lúdico. Fora da fantasia carnavalesca elas existem, exibem-se cheias de
encanto. Na Península Ibérica, para além
do entretenimento, a tradição está firme e
mantém-se duradoura em rituais imbuídos de grande significado. A máscara
ibérica norte de Portugal e Espanha (Galiza) surge em festas por altura da celebração do solstício de inverno (**) a
partir do qual, os dias crescem, dando-se
início aos trabalhos agrícolas, associados

à fertilidade da terra, à fecundidade da
mulher e à expulsão dos espíritos malignos. Segundo o antropólogo Hélder
Ferreira estão já referenciadas 22 festas
em Portugal, enquanto na Galiza existem
mais de 100, representadas no Festival
Internacional da Máscara Ibérica.
Sendo a máscara a temática mais antiga,
universal e transversal, apresenta papel
preponderante na crítica social como
ícone de resistência. Atacada pelo Santo
Ofício da Inquisição (Séc.X VI) e pelo
estado Novo, ela foi proibida na Espanha
pelo regime franquista.
A máscara, na qualidade de aparência
enganadora, exterioriza o essencial da
vida, ela fascina, conserva uma estranha
e intrigante beleza, fachuda ou feia por
fora, mas sempre virtuosa por dentro.
*)Feiticeira, coruja ou vampiro na sua
forma poética.
**)Tempo das festas Saturnais na Roma
antiga, orgias em honra do deus Saturno.

Vítor Mendonça

Comemorações do ano Europeu do Envelhecimento Ativo
e da Solidariedade intergeracional
No dia 23 de outubro promovemos um
encontro que pretendeu comemorar o ano
do Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade intergeracional e no qual
debatemos temas como a Violência na 3ª
idade apresentado por Gisela Santos,
licenciada em Psicologia e Mestre em
Psicogerontologia Clínica pela
Universidade de Coimbra;
Psicomotricidade e Mobilidade
apresentado por Marina Diogo, Técnica
Superior de Educação Especial e
Reabilitação; Como vencer a Solidão
testemunho de dois professores /alunos da
nossa Universidade Sénior, Alda Broncas e
António Courelas; Projetos de Mobilidade
Europeia apresentados por Assunção
Duque, Presidente da Direção da nossa
Associação; Os Seniores e a Saúde

apresentado pelo Enfº. Jorge Mestre da
UCC do Centro de Saúde de Sines; As
Universidade Seniores apresentado por
Luís Jacob, Presidente da RUTIS;
Intercâmbios culturais apresentado por
Laura Miranda, Presidente da Direção da
ASAS e Os seniores e a Educação
/Aprendizagem ao Longo da Vida
apresentado por Sofia Araújo, Psicóloga
Clínica e Profissional de RUCC do CNO
da Escola Secundária Poeta Al Berto. O
encontro contou com a presença de 98
pessoas e foi patrocinado pelo Município
de Sines e pela Caixa Geral de Depósitos.
Consideramos que o evento suplantou as
nossas expectativas o que nos trouxe
confiança para realizarmos outros
encontros com temáticas relacionadas com
a nossa missão.

A minha experiência de voluntariado

Na Polónia
A minha viagem à Polónia foi uma experiência única. Cheia de emoções e expectativas.
Um país diferente, língua e costumes também
diferentes; o que nos iria surpreender?
Foi tudo pela positiva para além do que
poderia imaginar.
Gostei de tudo o que me foi possível visitar e
observar durante a estadia.
O que mais me emocionou, foram as visitas às
instituições; Trissomia 21 e Lar da 3ª idade.
Na instituição Trissomia 21, ao ver aqueles
rapazes e raparigas com um enorme entusiasmo de aprender os origamis que lhes ensinávamos e eles também a quererem ensinar-nos
o que sabiam (estrelas de Natal e cerâmica).
Foi muito gratificante, comovente e caloroso
para o meu coração dar-lhes carinho e atenção
e sermos retribuídos por algo ainda maior
vindo deles.
No Lar da 3ª idade, encheu-me o coração por
ver aqueles idosos tratados com muito
carinho, atenção e respeito. Bastante limpo e
arejado. Um jardim muito bonito, espaçoso e
repleto de jardins com flores, onde têm uma
ampla esplanada com mesas e cadeiras
protegidas por toldos para apanhar sol e
conviverem, espaço onde ensinámos origamis e cantámos algumas canções típicas
alentejanas e a nossa companheira Inácia
cantou uns fados, fomos sempre aplaudidos.
Foi lindo ver o entusiasmo deles a aprender,
pois alguns, devido à idade e saúde, tinham
dificuldade. Surpreendente e emocionalmente gratificante.
A gentiliza e alegria que todos os dirigentes
destas instituições nos demonstraram a
receber a nossa visita. Sempre com receção de
chá, café e bolos.
Muito agradável.
Obrigado à Dr.ª Assunção, pelo seu intenso
trabalho neste projeto e ter conseguido
proporcionar-nos esta viagem, cheia de
emoções, ensinamentos de vida e passeios.
Ana Maria Marcelino

No geral achei que o povo polaco ao primeiro
contato apresenta um ar desconfiado, mas
depois revela-se simpático e honesto.
É um povo corajoso e dotado de uma grande
autoestima. É percetível que a guerra suportada com a Alemanha e depois a presença
soviética durante longos anos condicionou a
liberdade e o desenvolvimento deste país.
A PROSAS através da sua comitiva teve um
caloroso acolhimento e a troca de conhecimentos foi muito positiva.
Artur Campos

A minha viagem à Polónia foi maravilhosa.
Não só pela viagem em si , mas pelo que
conheci e aprendi. Foram três semanas
inesquecíveis. O que mais me emocionou foi
a convivência com aqueles adolescentes que
sofriam de várias deficiências, tão meigos,
carinhosos e ávidos de ensinar e aprender,
uma lição de vida!
Adorei ver as minas de sal que é algo digno de
ser visto e também a catedral em Cracóvia.
Por tudo isto, quero agradecer à PROSAS, na
pessoa da Drª Assunção, por me ter dado esta
oportunidade. Muito obrigada.

A Polónia tem uma grande beleza paisagística, nomeadamente a cordilheira dos
Cárpatos, onde nasce o famoso rio Vístula.
É um país com uma grande crença religiosa,
sendo a católica a de maior representatividade, cerca de 90% dos habitantes são católicos.
Próximo de Cracóvia existe uma mina de sal
que, pela sua história, é visitada por mais de
um milhão de pessoas , anualmente.
Agradeço à PROSAS a possibilidade de
poder visitar um país como a Polónia tão rico
em monumentos e outras grandiosidades.
Adquiri grandes ensinamentos com esse
povo, hábitos e costumes. Tenho a certeza que
fiquei mais rica em conhecimentos que não
irei esquecer.
Custódia Vilhena

Inácia Rosa Carlos

Extratos do diário
de Teresa Araújo

Se inicialmente estava receoso ou mesmo
pouco entusiasmado em relação à minha ida
para a Polónia, confesso que a viagem
superou em muito as minhas expectativas.
Pelos companheiros, um grupo heterogéneo,
entre os quais houve uma boa partilha de
experiências.
Viagem excelente, muito bem planeada em
termos de logística, apenas com alguns
contratempos, nomeadamente nos
aeroportos, por ver a minha mala retida em
Varsóvia.
À Dr.ª Assunção, permita-me agradecer
pessoalmente a organização da viagem, que
resultou numa “voyage magnifique”, muito
além de todas as expectativas.
Uma viagem (estadia) de três semanas,
representa uma boa introdução neste mundo
novo e surpreendente de intercâmbio de
culturas, formas de estar e outros.
O tempo esteve excelente, a alimentação
relativamente barata e boa. Não sentimos
qualquer tipo de insegurança.
A nossa anfitriã Maria Margonska,
responsável pela organização e execução das
actividades, é uma pessoa muito qualificada,
eficiente e com bons conhecimentos.
O contacto com as diversas instituições, deume vontade de voltar a ver e conhecer melhor.
Fiquei agradavelmente agradecido pela
maneira como fomos recebidos, a gentileza
com que nos trataram e a preocupação para
que tudo corresse ao nosso gosto. Todos
simpáticos sem exceção, eficientes e
pontuais. Nem mesmo a língua nos impediu,
“atrapalhou” na convivência e apresentação
dos nossos trabalhos, havia sempre uma
forma de entendimento, (a nossa colega
Inácia que o diga).
Os passeios proporcionados tinham um
itinerário bem estudado dando todas as
condições para que tirássemos o melhor
partido do contacto com a cultura local,
natureza e outros. Fiquei fascinado não só
pela beleza das paisagens, mas também pelas
pessoas, pela amabilidade e a cortesia nas
recepções.
Mas não pensem que a nossa estadia foi só
passeios. Tivemos uma agenda completa de
actividades (com uma ocupação de 6 a 8 horas
diárias) em diversas instituições: Lar de
idosos, ATL's, Escola secundária, Instituições
de alunos possuidores de Trissomia 21, etc.
Onde pudemos partilhar um pouco da nossa
cultura, com diversas representações de
origamis, projeção de vídeos e imagens da
cultura local, de Sines, Alentejo e Portugal.
Houve também pela parte dos nossos
rececionistas um forte interesse em colaborar,
executando tarefas e exemplificando como se
faziam determinadas peças de artesanato.
Devo dizer que adorei a experiência.
Gostei muito, foi a melhor atividade que
realizei até hoje.
Sem palavras. Atividade fantástica a repetir.

Dia 5/09/3013
Fomos para a Instituição onde deveríamos
chegar pelas 10H. A Patrícia estava na
paragem do autocarro para nos acompanhar.
Fomos para outra sala com outros utentes,
todos os dias é uma surpresa!
Depois de ensinarmos os Origamis, foi a vez
de nos ensinarem trabalhos com papel, o que
foi entusiasmante!

fomos visitar a vila e o rio Vístula que nasce
naquelas montanhas. Ao almoço, assistimos à
atuação de quatro jovens que cantaram e
tocaram canções regionais, tendo-nos
ensinado as suas danças.
Teresa Araújo

Dia 15/09/2012
Saímos novamente desta vez em direção à
montanha onde o sítio mais alto atinge 995m.
Subimos em cadeiras e estivemos a apreciar a
paisagem, tendo eu aproveitado para tirar
fotografias. Descemos nas mesmas cadeiras e

Projeto de Voluntariado Sénior
Projeto de Voluntariado Sénior do Grundtvig.
Em Julho começámos o intercâmbio de
voluntários deste projecto com o nosso
parceiro, uma associação polaca, a ProEdu .
Denomina-se «Carnation», cravo em
português, e pretende ser o anagrama de
«care» cuidado e «nation» nação,
Voluntariado Sénior para cuidados culturalmente sensíveis através das fronteiras.

Durante 3 semanas estiveram connosco
Kornelia Popek e Ryszard Kalamars, uma
professora de Yoga e um pintor que durante a
sua estadia animaram os utentes da Santa
Casa da Misericórdia de Sines. Também
ficaram a conhecer a Costa Vicentina,
visitaram Montemor o Novo e Évora.

Durante três semanas do mês de setembro os
nossos voluntários estiveram em Rybnik na
Polónia, após um ano de preparação, durante
o qual, aprenderam rudimentos de Inglês,
Origamis e prepararam a estadia. A seguir
transcrevemos os seus testemunhos.
Estiveram num Lar de Idosos, em ATL´s para
crianças e numa escola para pessoas com

dificuldades motoras e cognitivas ensinando
Origamis e também aprendendo com os
utentes.
Também viajaram e conviveram com os
alunos da Universidade Sénior de Rybnik e
alunos da ProEdu.
Em outubro estiveram em Sines 2 voluntárias
que ensinaram pintura e fizeram trabalhos de
decoração para o Natal a Brygida Przybbyla e
Elzbieta Kostorz.
Foram conhecer Lisboa, a Costa Vicentina, as
grutas de Mira d´Aire e Fátima. Conviveram
com os alunos da PROSAS e ficaram nossas
amigas, assim como tinham ficado os
voluntários que aqui estiveram em julho.

Carolinices

O Amola-tesouras
O som inconfundível do toque do
Amola-Tesouras, hoje, pelas 11 da
manhã, levou-me a viajar no
TEMPO.
A um tempo, em que esse toque,
fazia com que as mulheres das vilas
e das aldeias viessem todas à rua
com as suas facas e tesouras.
Guarda-chuvas, também. O AmolaTesouras era um especialista em
"varetas".
(Actualmente, é mais prático.
Compramos o guarda-chuva no
"chinês" e à primeira "rabanada de
vento", torcem-se as varetas, o pano
vai pelos ares e ficamos só com o
cabo).
Naquele tempo... quem tinha
telefonia, aos domingos colocava-a
no parapeito da janela para que todos
pudessem ouvir os fados do
Fernando Farinha, o acordeão da
Eugénia Lima ou os Parodiantes de
Lisboa.
Naquele tempo... tomava-se banho
ao Domingo num alguidar de barro e
vestia-se a fatiota lavada a cheirar a
sabão azul.
Naquele tempo... com 4 ou 5 anos,
ao Domingo, eu ia visitar a minha
avó Palminha que tinha um talho e
morava duas ruas mais a cima. Ia
sozinha porque não se tinham ainda
inventado o Medo e a Maldade!
E nesse pequeno trajecto, eu tirava
da algibeira um papel com letras,
que desdobrava e fingia ir lendo
muito compenetrada. A avó
Palminha dava-me a moedinha dos
Domingos e eu voltava de novo
"embebida" na leitura. As pessoas
sorriam...
Naquele tempo, os domingos
cheiravam a Domingo e eram dias
diferentes dos outros. Agora, não!
Um Domingo é apenas mais um dia!
E se com 4 ou 5 anos eu fingia que
sabia ler, agora finjo que "a leitura" é
a melhor companhia!
Somos sempre uns fingidores!...
E por isso neste momento fechei o
livro e vou à janela ver passar o
Amola-Tesouras.
Carolina Palminha

JúliaÁguas
Maria Júlia Paes Águas nasceu em Setúbal,
em 14-11-1919 e veio para Sines com 24
anos. Aos 45 emigrou para os Estados Unidos
da América e regressou com 65, após se
reformar.
Aluna exemplar, a nossa “Julinha” era a
“benjamim” da Prosas. Estava sempre
presente em todas as ocasiões, a todos
encantava com a sua alegria e a sua força, era
um incentivo para todos.
Deixou-nos em 3/7/ 2012 com muita saudade.
Para nos falar um pouco da sua forma de estar
na vida convidámos 3 amigas:
Maria José Raposo Coelho, comerciante,
nasceu em Sines em 13-07-1932, onde
sempre viveu;
Maria José Sabino, cabeleireira, nasceu em
Alvalade do Sado em 27-06-1935 e veio para
Sines com 37 anos;
Maria Fernanda Martins, comerciante,
nasceu na Barrosinha em 11-01-1933 e veio
para Sines com 22 anos.
Maria José Coelho
Quando a D. Júlia veio para Sines eu era ainda
uma miúda. Lembro-me de dizerem que ela
trazia um casaco verde, com gola de pele e
que parecia uma artista de cinema. Morava na
Rua Francisco Luís Lopes, próximo da casa
de minha tia. O marido era eletricista da
Câmara e trabalhava à noite na projeção dos
filmes no cinema Vasco da Gama, (mais tarde
na Esplanada Alentejana) que ela frequentava
assiduamente com uma ou outra amiga.
Sempre teve muita gente à sua volta e era
muito amiga de repartir com quem precisava.
Comecei a ter mais contacto com ela quando
veio morar para a Rua da Boa Vista, mesmo

em frente à casa de meus pais. No Verão tinha
sempre a casa cheia de familiares e amigos
que vinham passar as férias. Foi nessa altura
que ela começou a fazer carros para desfilarem no corso carnavalesco. Os trabalhadores
do meu pai, que tinha uma carpintaria,
ajudavam-na na execução dos carros e ela
retribuía-lhes com grandes petiscos.
A D. Júlia entusiasmava-se muito com tudo o
que era festa e contagiava os outros.
Não gostava de nada que fosse triste.
Na altura das Janeiras, vinha com um grupo
cantar à porta de meus pais e dos outros
vizinhos e depois ria-se com o que lhe davam.
Dizia-me muitas vezes:
“A tua mãe deu-me 25 tostões”.
Depois abalou para a América, onde tinha
familiares próximos. O filho fez a tropa na
Coreia. Quando vinha de férias e as amigas a
iam visitar, abria as malas cheias de prendas e
dizia-lhes:
“Gostas disto? Olha, tira o que mais gostares.”
Maria José Sabino

Conheci a D. Júlia logo que montei o salão de
cabeleireira, há cerca de 30 anos. Foi minha
cliente desde o início. Quando acabava de ser
penteada levantava-se cantarolando um
fadinho (gostava muito de fado) e ia retocar o
batom. Andava sempre muito bem arranjada.
Quando comprava uma peça de roupa, vinha
logo mostrar-me.
Nunca saía para qualquer lado sem vir
arranjar o cabelo.
Adorava viajar e convidava-me sempre para
ir com ela e ser sua companheira de quarto.
Muitas viagens que fiz, foi devido à sua
insistência, especialmente quando fiquei
sozinha. Dizia-me muitas vezes: “só andar de
carro já dá para distrair”. Fazia as malas com
grande antecedência e tinha muita paciência
na escolha da roupa e nos respetivos acessórios. No regresso não esquecia as recordações
para as amigas.
A D. Júlia também era “um bom garfo”.
Estava sempre disposta para um grande
manjar. Tinha vaidade em dizer que a sua
comida era boa. Fazia almoços e lanches e
convidava as suas amigas, que eram muitas.
Pelo Carnaval ajudava o meu marido na
execução dos fatos das escolas de samba e era
uma alegria. Tinha sempre uma resposta
adequada para tudo.
Tenho muitas saudades de ouvi-la dizer:
“Miga, então vamos ao jantar da nossa
escola?!”
Maria Fernanda Martins
Tomei conhecimento com a D. Júlia na
pastelaria dos Galegos onde nos encontrávamos diariamente para o nosso Lanchinho.
Depois de trespassar a mercearia onde
trabalhava comecei a organizar excursões,
com frequência e o Sr. Águas começou a
incentivar a D. Júlia para ir comigo. “Com a
Fernandinha podes ir” dizia ele. E assim ela
começou a ser assídua nos meus passeios.
Nunca faltava.
Era considerada a mascote do grupo.
Corremos Portugal de Norte a Sul e também
fomos a vários países da Europa.
Nunca se cansava. Em certas alturas nem
guardava as malas, chegava num dia, partia
no outro.
Era uma pessoa muito divertida. Tinha
sempre ideias e conversas para animar o
grupo. Uma vez, a caminho de Huelva, ia um
senhor tocando guitarra e cantarolando um
poema conhecido, mas ela não gostou e então
disse:
“Queres imitar o Camões
Camões não imitas tu
Camões era cego dum olho
e do buraco do...”
Noutra vez, em “Lloret del Mar”, quando
íamos do salão do hotel para o quarto, encontrámos o Chico Pedro e o Sérgio Faria. Ela
com as suas graças pôs o pessoal todo a rir. A
risada foi tão grande que a placa dos dentes
saltou-lhe e partiu-se ao cair no chão. Então
ela olhou para mim e disse:
“Ai filha!... então como é que a magana da
velha agora come?”

Algum tempo depois da morte do marido e do
filho escreveu uma carta para ser lida no
autocarro. Agradecia ao grupo o carinho e
amizade que lhe dedicavam, assim como a
companhia de todos que a ajudaram a ultrapassar os momentos tão difíceis que acabara
de passar.
E a nossa “Julinha” continuou a viajar…
Porém, o seu tempo não chegou para fazer a
viagem tão desejada, para lá do Oceano, a
uma Ilha, algures, junto à Costa Americana.
Entrevistas feitas por Cacilda Silva

Na Minha Escola Prosas

A minha praia

Saudade

Nunca é tarde para aprender
Aquilo que sempre sonhamos
O importante é saber
Aquilo que mais gostamos

Ainda não te falei da minha praia
do meu canto de sol à beira água.
Do encanto que dissipa toda a mágoa
no toque divinal que aqui se espraia

Saudade é tempo, é dor, é esperança
Saudade é vida, amor, bonança…
Saudade é hoje amanhã e sempre
Um aperto que nos esgota, diferente.
Saudade cresce em toda a gente
Como o fogo que ateia o sentimento.
Quando se está longe e vive ausente,
Nos escalda o coração e dá sustento.

No primeiro dia de aulas
Pensei que nada aprendia
Mas ao ver os computadores
Fiquei cheia de alegria
Na tela ainda sou fraca
Mas pinto com devoção
E chegando ao fim do dia
Bate alegre meu coração
Também pinto em cerâmica
Que coisa maravilhosa
Tenho feito coisas lindas
Que me sinto orgulhosa
Faço tudo com gosto
E muito dedicação
Ao Prosas eu agradeço
De todo o coração.

Do Castelo, vigilante e sobranceiro
do trinado da passarada na encosta...
Do recorte expressivo desta costa
Do passar casual de algum veleiro...
Falar-te da minha praia é só por si
A emoção entre as palavras a vibrar
Sem que jamais te passe toda a beleza
Pois somente sente quem está aqui
o envolvimento gentil e tão impar
Desta fusão Homem e Natureza...!
Filomena Vilhena

A minha Primavera

Maria Teresa Dimas, 25/08/2011

Da janela do meu quarto
Da janela do meu quarto
Vejo o farol e o mar
Vejo as gaivotas voando
Os passarinhos cantando
Parece que estou a sonhar
Da janela do meu quarto
À noite vejo o luar
Vejo as estrelas a brilhar
Oiço o barulho do mar
Da janela do meu quarto
Um pássaro pia baixinho
Do outro lado as rolas
Procuram o meu pãozinho
Da janela do meu quarto
Sonho sempre acordada
Quero ver o sol nascer
Ver as ondas a bater
Quero ficar acordada

Um sol na janela
O cheiro a canela
e o doce de laranja...
O cão na corrente
e o olhar sorridente
da menina de franja
A rede na porta
a alface na horta
e o "trapinho queimado"...
As "fraldas de noiva"
O jogo da papoila
e o "caldo entornado"
A missa ao Domingo
O pão com pingo
e o fado da Severa
O poço e a corda
... assim me recorda
a minha Primavera.
Filomena Vilhena

Saudade é partir
Saudade é amar
Saudade é sentir
Saudade é voltar
Saudade é crescer todos os dias,
Despertar para a vida em cada momento.
Afastar da alma a nostalgia
Encontrar na fé o alimento.
Saudade é dor
Saudade é infinito
Saudade é passado e presente…
Um sentimento esquisito.
Saudade é fado, é destino.
Saudade é sina, é calor, é chama.
Saudade é canção, talvez um hino,
Saudade é regresso de quem ama.
Saudade é sol
Saudade é água,
Saudade é terra
Saudade é mágoa.
Saudade é tudo o que temos e não
queremos,
Saudade é tudo o que esperamos e não
merecemos.
Saudade é tempo de nos alivia a dor,
Saudade é conviver em amor.
Saudade é partir antes do adeus,
Saudade é pensar no regresso…
Saudade é agradecer a Deus
Saudade é saúde e sucesso.
Saudade um sentimento universal…
Que se afirma naturalmente em todo o
mundo.
Com saudade, só se afirma em Portugal…
Deste jeito forte e profundo.
António Courela, 03/11/2003

Maria Teresa Dimas, 25/08/2011

Tristânia
Foi com grande surpresa, algum receio e
bastante entusiasmo que o grupo de teatro
da PROSAS aceitou o convite feito pela
diretora do Teatro do Mar para integrar o
elenco da peça «Tristânia» que iria ser
apresentado no Centro de Artes de Sines,
nos dias 1 e 2 de dezembro.
Esta peça retratava um mundo abalado por
um cataclismo onde o tempo parou, a
História é proibida e se mantém a ditadura
dum eterno presente. Cabia ao nosso grupo
participar na «Repartição do
Esquecimento», onde eram esvaziadas e
destruídas todas as memórias do passado.
Os ensaios decorreram da melhor forma,
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tendo-se gerado uma empatia entre o
Grupo de Teatro da PROSAS e os
elementos do Teatro do Mar que connosco
trabalharam, o que nos pôs mais à vontade,
nos deu confiança e, consequentemente,
facilitou o nosso desempenho.
A peça, como todos sabemos, foi um
sucesso.
Consideramos esta experiência muitíssimo
gratificante e enriquecedora, uma
verdadeira mais valia para os elementos do
Teatro da PROSAS, pelo prazer que nos
deu e pelo conhecimento que nos trouxe.
Exprimimos o nosso sincero agradecimento ao Teatro do Mar por nos ter

envolvido neste projeto e muito particularmente à sua diretora por todo o apoio que
nos tem dado.
Maria Alda Broncas

