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Fim de ano letivo
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Grundtvig

Timão de

Atenas Iº

Congresso das Academias
e Universidades Seniores

Editorial

Gosto de puxar

pelas estórias do meu pai
Terminamos um ano letivo durante o qual
enfrentamos grandes desafios.
Organizamos um encontro sobre o
envelhecimento ativo; ultrapassamos a
nossa porta e festejamos o S. Martinho e o
dia da Poesia e da Primavera na praça, com
a parceria da Missão Coragem e dos
Espaços Séniores; fomos à Polónia onde
seis voluntários trabalharam com idosos,
deficientes, crianças e jovens através do
Programa do Grundtvig, Voluntariado
Sénior; através do mesmo programa
recebemos dois voluntários polacos em
outubro e outros dois em junho; estivemos
na República Checa, na Turquia e
recebemos em Sines vinte e três
participantes no terceiro encontro do
programa Parcerias de Aprendizagem do
Grundtvig. Admiti que teria terminado um
ciclo da vida do PROSAS e fiz um apelo
para que aparecessem candidatos aos
órgãos sociais cuja eleição terá lugar em
outubro. Não aconteceu. Durante mais
dois anos se assim entenderem, vou fazer
das fraquezas forças e continuar com o
projeto que criei e acompanhei ao longo
dos últimos oito anos na companhia dos
coordenadores e diretores que se foram
sucedendo e claro dos professores, alunos
e sócios.
Alimentamos grandes espectativas
relativamente ao modo de governação
autárquica do novo executivo camarário
até porque no seu programa consideraramnos parceiros na área da formação
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Gosto de puxar pelas estórias do meu pai. Ontem já
ao cair do sol fez-nos uma visita. Sabendo a sua
propensão natural para rebuscar na memória as suas
douradas vivências, eu e o meu marido
estimulámos mais uma conversa amena que iria
converter-se num momento único que guardarei
para sempre, onde não faltaram as lagrimitas
intercaladas entre os silêncios para repor a coragem
de continuar.
Esta foi uma das que contou ontem.
Ainda na sua juventude, vivendo com uma
madrasta/mãe como faz questão de mencionar e
com um pai que lhes dava maus tratos, o meu pai,
nessa altura já exímio na arte de pescar à cana e
única fonte onde ia buscar o sustento no
inverno, foi a caminho das rochas para pescar às
salemas. (Costa do Norte-autor não identificado).
Como sempre levava uma cana suplente não fosse o
mar levar-lhe alguma ou partir-se.
Mal tinha começado a pescar e vê chegar o "Ti
Pardina" com o filho ainda jovem. Iam à pesca dos
burrinhos (um peixe que facilmente se deixava
apanhar e que abundava por ali). O "Ti Pardina" era
forneiro mas, para além de estar desempregado não
tinha a perícia nem a destreza dos que como o meu
pai faziam da pesca o seu ganha-pão.
O meu pai depois duma breve conversa chamou-o
para junto dele e disse-lhe:
-“Ó Ti Pardina venha práqui homem, eu emprestolhe uma cana e você pesca aqui comigo, aí você não
apanha nada.”
O "Ti Pardina" depois de dizer que não sabia pescar
lá aceitou a cana já emparelhada. A pesca fluiu e
correu tão bem que nos dias seguintes voltaram ao
mesmo pesqueiro e a pescaria ainda deu para
vender.
Passou o tempo e o meu pai que entretanto começou
a namorar a minha mãe e queriam casar, resolveu ir
à tabacaria para começar a juntar tábuas das caixas
do tabaco para fazer uma casinha (fiquei a saber que
as casas eram feitas dessas caixas que depois de
despregadas e livres de pregos, serviriam para com
muita arte, fazer as paredes para as barracas
existentes). Um dia e em conversa o meu pai disse
ao "Ti Pardina" que tinha intenção de construir uma
casinha. Dotado de boa vontade adiantou com toda
a veemência que queria participar na sua
construção. Quando chegou a altura o meu pai
indeciso, não se sentia à vontade para o chamar mas
receando ofendê-lo acabou por lhe dizer.
No dia marcado vê chegar o "Ti Pardina" com dois
martelos e pregos na mão, pronto para trabalhar. A
tarefa foi árdua para todos mas o empenho do Ti

Pardina era notório. Pregou todas as tábuas das
paredes. Quando chegou ao telhado foi ele que se
prontificou para o construir. Quando acabaram
olharam para a casinha erguida, orgulhosos da sua
obra. O meu pai acercou-se do "Ti Pardina"
(imagino eu de olhito brilhando) e quis saber
quanto lhe devia por tanto trabalho, ao que o "Ti
Pardina" lhe disse que o meu pai nada lhe devia e
acrescentou:
-“ Eu é que te agradeço Joaquim: Lembras-te
daquele dia que me deste uma cana, me chamaste
para o teu pesqueiro e me ensinaste a pescar? Sabes
porque é que fui à pesca mesmo sem saber pescar?”
Esticando a mão vazia, continuou:
-“Porque na minha casa havia tanto para comer
como tenho aqui na palma da minha mão. Os meus
filhos tinham fome e eu desesperado fugi para as
rochas na esperança de apanhar alguns burrinhos.
Graças a ti aprendi a pescar, matei a fome lá em casa
e ainda vendi 10 salemas.”
Este foi o momento em que o silêncio pesou…o
meu pai fez intervalo para arranjar coragem para
arrematar a estória, enquanto nós olhávamos para o
lado disfarçando a emoção.
Até que o meu Almirante rematou assim:
-“O Ti Pardina era boa pessoa e se ele não
apanhasse nada levava os peixes que eu já tinha
pescado!”
Quando ele foi embora veio-me à memória aquele
provérbio chinês:
"Se queres matar a fome a alguém, não lhe dês o
peixe mas ensina-o a pescar”
Lembrei também Job 21,6
Estavam os discípulos cansados depois duma noite
em que lançaram as redes ao mar sem nada
pescarem e apareceu Jesus que lhes disse:
"Lançai a rede para o lado direito da barca e
achareis peixe."
Obedientes, assim fizeram e a pesca foi abundante.
Jesus não lhes deu o peixe mas disse-lhes onde
pescá-lo...
A primeira opção do meu pai também não foi dar o
peixe mas ensiná-lo.
Dar: essa virtude que serve de base a tantas outras
quando bem aplicada. Dar o que se tem e o que se
sabe mas dar sem humilhar nem se enaltecer.
Quando "dar" é o fruto dum grande coração tornase saboroso com mel e de inesquecível paladar...
Orgulho-me de ti, pai!
A tua filha caçula
Esta é mais uma história do meu "Almirante das
Histórias"
Dulce Gomes

O Teatro

O homem é um ser social por excelência. Vive
em sociedade obedecendo a padrões de
comportamento que se cristalizam à volta da
função social que pretende levar a cabo. O
papel social padronizado (desempenho
profissional de cada individuo) converge
numa função geral originando a chamada
instituição social. Assim, todas as instituições
combinadas como um todo, numa sociedade,
designam-se conceitualmente como cultura,
logo o padrão cultural forma-se a partir do
influenciar e ser influenciado.
Não pode haver aperfeiçoamento das relações
sociais sem crítica do existente. Ela é
condição de toda a sociabilidade, origem
constante da pressão social. Pode-se
considerar a crítica como sendo uma descarga
emocional.
Desde os tempos mais remotos o homem
primitivo lança mão de um recurso: cobre-se
com peles de animais que deseja caçar, copia
fielmente os seus movimentos e, nas caçadas,
munido de lança, a coberto do disfarce, abate
os animais. Eis a primeira encenação teatral,
fielmente retratada nas pinturas rupestres.
Com o rodar dos tempos, as sociedades
evoluem, geram os mais diversos estratos
sociais, digladiam-se em crítica pública e
sentem necessidade de subir a palcos para, em
cenário montado, se denunciarem
mutuamente nos seus usos e costumes. Foram
os gregos o primeiro povo a dar ao teatro a
importância de expressão de arte,
transformando aspectos do ritual religioso em
espectáculo teatral. O culto de Dionísios deu

origem ao aparecimento do drama e as festas a
Baco a tragédia. Os ditirambos surgem no
teatro declamado com cânticos e
danças.Factos,acontecimentos,emoções e
sentimentos, são-nos transmitidos pela
mímica,pantomina e dança. Roma copia e
segue os passos do teatro grego, com cenas
mitológicas, cerimoniais e guerreiras,
acrescentando as sanguinárias lutas de arena.
A romanização espalhou por todo o império a
divulgação e o gosto pelo teatro. Com o
Cristianismo, na Idade Média, surgem as
Oratórias, encenações dramáticas, baseadas
no Velho e Novo Testamento sobre a vida dos
santos. Por volta de 1575 foram proibidas
devido à sua inconveniência pelas imagens de
chocarrice que abusivamente começaram a
apresentar. Em Portugal (séc.XV e XVI) são
bem conhecidos os Autos de Gil Vicente que
assentam a sua base em preceitos da moral,
uma espécie de alegoria, de ideias satíricas,
personificadas abstractas e fantásticas.Com o
Renascimento, na Itália, surge uma nova era
de representação em que a poesia e a música
se aliam, dando origem à ópera séria e à
cómica (ópera bufa). Esta peça dramática
impera na alma pela pintura das paixões, no
ouvido pela cadência dos versos, fascina pelo
extraordinário aparato cénico. Em meados do
séc.XVII, com o movimento classicista ou a
idade do ouro, surgem as grande obras teatrais
pela mão de Corneille o fundador do teatro em
França (O Cid, os Horácios, Sertório, Édipo,
etc.) de Racine (Andrómaco, Lês Plaideurs,
Feda, etc.) e Molière, cómico invulgar,

Timão de Atenas

Fomos ao Teatro Municipal de Almada no dia 13
de Janeiro ver Timão de Atenas. Do site do Teatro
retiramos o seguinte texto:
Timão de Atenas parece ter sido composta na
primeira década do século XVII, julgando os
críticos que Shakespeare será apenas seu co-autor e
que o poeta e dramaturgo Thomas Middleton
(1580-1627) terá nela intervindo também.
A peça põe em cena o desconcerto do protagonista
face à vileza dos homens. Na primeira parte, Timão
convida vários amigos para um deslumbrante
banquete, presenteando-os e deixando-se ofuscar
pelos seus elogios e manifestações de gratidão.
Quando toma consciência da penúria, a eles recorre
para sanar as dívidas, deparando-se com recusas e
recriminações amargas e mesmo humilhantes,
restando a Timão a amizade leal de Flávio, seu
criado, e as advertências avisadas de Apemanto,
filósofo. Decidido a vingar-se, volta a convidar os

amigos para novo banquete, servindo-lhes agora
somente água e pedras.

Joaquim Benite encenador desta peça, falecido
pouco antes da sua estreia em dezembro passado,
ficará para a história como o fundador de uma das
maiores companhias teatrais do país e de um dos
mais importantes festivais de teatro da Europa, em
Almada. Nascido em 1943, filho de um empresário
do teatro, Joaquim Benite foi ator quando tinha 17
anos, antes de perceber que "não tinha jeito
nenhum", e depois jornalista e crítico de teatro, com
passagem pelas redações de vários diários, antes de
fundar, em 1970, o Grupo de
Campolide.Abandonou a crítica - porque "não
tinha muito sentido escrever sobre o teatro dos
outros. Se uma pessoa gosta, é fazê-lo", defendeu,

irónico e grande crítico dos costumes da
época. Quem não se lembra das célebres
pancadas de Molière, dando início à
representação que, ainda hoje, por tradição,
perduram? Na arte cénica, predominam os
bailados com coro e peças heróicas. A idade
do ouro penetrou nos centros cultos alemães
por intermédio de Gottsched com a renovação
do teatro mediante traduções francesas a par
de Lessing que escreveu a peça critica
Hamburgische Dramaturgie. Na Inglaterra
s u rg e o c é l e b r e p o e t a G u i l h e r m e
Shakespeare, autor de grande número de
tragédias e comédias (Otelo, Macbech,
Romeu e Julieta, etc). No séc.XIX/XX, o
teatro experimentou um movimento
renovador, vulgarmente conhecido por
romantismo.
Nos dias de hoje o teatro evoluiu, é adaptado
aos tempos actuais, os cenários são simples,
expressivos e atractivos com iluminação e
música bem adaptados à cena. A ópera, cenas
da vida, tragédia, tragicomédia, drama,
vaudeville, farça, entremez, cómica, musicais
e de variedades, são encenações mais em
voga, com motivos de requinte.
Na Grécia e em Roma os teatros eram grandes
edifícios capazes de albergar vinte mil a
cinquenta mil espectadores. De uma maneira
geral tinham a forma de hemiciclos, cujo
espaço circular era em escadaria. Espalhados
pelo imenso Império Romano, os circos
romanos (construções circulares
monumentais, de vários andares) serviam
para espectáculos de luta de gladiadores, de
luta contra feras e de sacrifício, verdadeiros
antros da morte, sendo o coliseu de Roma
(anfiteatro Flávio) o mais monumental e
conhecido.
Vítor Mendonça

numa entrevista ao jornal i, em julho deste ano. E
foi isso mesmo que fez: estreou-se na encenação
com a peça "O Avançado-Centro Morreu ao
Amanhecer", de Agustin Cuzzani. Sete anos
depois, em 1977, o Grupo de Campolide
profissionalizou-se e instalou-se no Teatro da
Trindade. No ano seguinte, saiu de Lisboa e
mudou-se para Almada. Achou que "era bom ir para
a periferia" por "uma razão estética e uma cívica":
"A primeira era que certas opções estéticas são mais
bem aceites por um público que não tem
convenções e a segunda era a vontade de criar um
público".(Texto do expresso de 5 de dezembro de
2012)
No dia 7 de Abril voltamos ao Teatro agora
denominado Teatro Municipal Joaquim Benite
desta vez para visitar o interior do teatro (palco,
camarins, oficinas, etc) e assistir à representação da
peça «A origem da Crise» de David Mamet que
valeu ao dramaturgo a atribuição do Prémio
Pulitzer em 1984.

Parcerias de aprendizagem

Grundtvig
Parcerias de Aprendizagem do Grundtvig. Os
parceiros são organizações de educação de
adultos da Polónia, República Checa,
Finlândia, Grécia, Portugal, Eslováquia e
Turquia, cujo público alvo são seniores com
idade superior aos 50 anos. A parceria que
estabelecemos baseia-se nas expectativas do
ano do Envelhecimento Activo 2012, uma
vez que é preparado por seniores e para
seniores. Os parceiros organizam actividades
educativas para os seus membros e público
em geral e pretendem trocar experiências e
aprender uns com os outros acerca de vários
aspetos que contribuem para o bem estar
físico e mental dos seniores: arte, música,
desporto, hábitos alimentares, medicina
alternativa, transtornos mentais em idosos,
mas também atividades de voluntariado,
como parte da inclusão socia dos seniores .

Como o projeto tem como público alvo
pessoas que já deixaram a educação formal,
começamos com grupos de estudo para
atualizar os conhecimentos dos nossos alunos
sobre estilo de vida saudável, para os que
precisam, cursos de inglês e de TIC´s para
melhorar as suas competências na
comunicação na língua do projeto, enviar emails, etc, e facilitar a comunicação.
O primeiro encontro teve lugar em Ostrava na
República Checa em outubro 2012 tendo
como tema a alimentação saudável dos
seniores. Realizamos reuniões de trabalho,
participamos na Feira Europeia na qual
apresentamos as nossas iguarias, o nosso
artesanato e divulgamos a nossa cidade e
região. Houve ainda tempo para aprendermos
a dançar a música tradicional da Grécia e para
discutirmos sobre a alimentação nos nossos
países, privilegiando a dieta mediterrânica.

A 2º reunião realizou-se em Gaziantep na
Turquia em abril de 2013 e o tema foi o
artesanato. Visitamos escolas de artesanato
para mulheres, fomos recebidos pelo
Governador e tivemos várias reuniões de
trabalho.

Reunião

Feira Europeia

Artesanato

Aprendendo a dançar

Discutindo a alimentação em c/ país

Reunião de trabalho

A cidade de Gaziantep

A 3ª reunião ocorreu em Portugal em junho.
Recebemos 11 finlandeses, 2 turcos, 3 gregas,
3 checos e 3 eslovacos e o tema foi «A Arte
Cura a Alma». Fizemos workshops de
Arraiolos, de Cante Alentejano no qual
participou Pedro Mestre que explicou o
sentido do cante e cantou acompanhado pela
sua viola campaniça, recreamos um arraial de
S. João, percorremos o Trilho dos Pescadores
e visitamos o Forte da Ilha do Pessegueiro. No
jantar da despedida cantou-se o Fado e
constatamos que ficamos mais ricos, temos
mais 23 amigos espalhados pela Europa!

Sardinhada na casa dos Marcelinos

Reunião de trabalho

Reunião de trabalho

Recepção no Município

Carolinices

I Congresso das

Academias e Universidades
O Pedro...
O Pedro tem aquele sorriso bom de gente
boa! Tem cerca de trinta anos e uma filha
bonita.
É meu amigo. Há anos que trabalha em
Londres, mas agora está em Portugal.
Usa um penteado de trancinhas
enrodilhadas e compridas! Estava
acampado em São Torpes e resolveu ir a
Santiago visitar uma tia.
A tia Eduarda é uma velha senhora que
vive sozinha num apartamento.
O Pedro entrou e daí a pouco ouviram-se
pancadas fortes na porta:
- Polícia!! Abra se faz favor!
Surpreendidos, tia e sobrinho abriram.
E, claro, lá explicaram aos senhores
agentes que aquele jovem era apenas um
sobrinho que vinha, amavelmente,
visitar a sua tia. Tudo ficou muito bem
esclarecido e os polícias foram embora.
Alguém da vizinhança tinha visto aquele
jovem de "aspecto estranho" entrar na
casa da idosa e desprotegida senhora e
avisara as autoridades.
E é bom que assim se faça. Nos tempos
que correm toda a vigilância é pouca.
É bom haver vizinhos tão atentos!
É bom haver polícia tão pronta e zelosa!
Mas é mau e triste que julguemos as
pessoas pelas aparências!
Mais do que o nosso velho e provinciano
preconceito, o que nos domina é a
INSEGURANÇA destes actuais e
atribulados tempos.
Mas... enquanto sobrinhos como o
Pedro, visitarem velhas e solitárias tias, o
MUNDO não estará perdido!!!
Mesmo disfarçados e com trancinhas, o
Amor e a Solidariedade ainda
existem!!!...
Carolina Palminha

Até sempre amiga Binda!

Seniores

Decorreu no dia 6 de Março, na Escola
Superior de Educação de Santarém, o Iº
Congresso das Academias e Universidades
Seniores. Este evento, organizado pela
RUTIS e dedicado ao tema, “As UTIs e a
cidadania”, teve como principal objectivo a
promoção e a divulgação do trabalho
realizado pelas UTIs assim como a
aproximação e partilha entre elas.
Dirigido a alunos, professores e dirigentes
das universidades seniores portuguesas, este
congresso contou com a participação de 32
UTIs, contabilizando um total de 156 pessoas
vindas de todo território nacional e ilhas.
O congresso contou com a intervenção do
Juiz Jubilado Doutor Laborinho Lúcio, da
médica Margarida Almeida e de Teresa
Craveiro da Câmara Municipal de Lisboa. O
debate foi moderado por Filipe Teixeira do
Conselho Consultivo da RUTIS. O tema em
debate foi o envelhecimento e as políticas
municipais de proximidade, tendo Laborinho
Lúcio alertado para a necessidade de pensar
no voluntariado como uma manifestação
saudável de vida e não apenas numa
perspetiva de caridade.
De seguida, as UTIs da Golegã, Sines,
Setúbal e Fundão apresentaram as suas boas
práticas na área da fotografia, voluntário

sénior europeu, investigação e informática
para invisuais, respetivamente.
Antes do almoço foi inaugurada a “Feira das
UTIs” onde 14 UTIs mostraram o seu
trabalho e projetos.
Durante a parte da tarde realizaram-se três
oficinas de trabalho: Uma orientada por Luis
Jacob, sob o tema “Gestão e Funcionamento
das UTIs”, outro sobre “A promoção do
voluntariado e o empreendedorismo sénior”
orientado por Adérito Barbosa e Sónia
Galinha e por fim um dedicado ao “Ensino
nas UTIs” orientado por Rui Seguro da
Associação Direito a Apreender. Ver mais
adiante as conclusões destas oficinas.
Na conclusão deste congresso e depois de
apresentadas as principais conclusões das
oficinas de trabalho, a ex-ministra da
Educação, Isabel Alçada apresentou o projeto
"Voluntários de leitura" e falou de projetos de
intergeracionalidade que as UTIs podem e
devem fazer com as escolas. Este projeto é
uma atividade de cidadania e tem como
objectivo o desenvolvimento da literacia e
consolidação dos hábitos de leitura de
crianças e jovens.
www.voluntariosdaleitura.org

No dia 16 de Março festejamos o dia da poesia
e da Primavera através da iniciativa conjunta
com os Espaços Séniores e Missão Coragem
«Poesia à Solta no Bairro». Estiveram
presentes a Tuna da ASAS, a do Piaget, a
nossa e um grupo de jovens Zé Grosso, Maria
Romero e Carlos. Poetas recitaram os seus
poemas e 24 artesãos venderam os seus
produtos durante o dia. Mais uma vez se
verificou a adesão não só da população do
Bairro como a de Sines em geral. Como não
podia deixar de ser foi muito gratificante
observar a interação entre os jovens e os
menos jovens o que nos leva a admitir um
futuro risonho.

Grupo do teatro

O nosso passeio ao Alqueva em maio foi
inesquecível! Um grande lago, magnífica
paisagem, um bom convívio. Em suma, um
dia muito bem passado!

Zé Grosso, Maria Romero e Carlos
Representantes das entidades promotoras

A nossa Tuna

A assistência

A tunasas

Como não podia deixar de acontecer, fomos a
Santo André dar os parabéns à ASAS, da qual
fizemos parte na fase inicial do nosso projeto,
o que nunca esqueceremos. Durante pelo
menos dois anos comemoramos este
aniversário em conjunto, até que em outubro
de 2007 fomos acreditados pela RUTIS
como universidade sénior e iniciamos o nosso
ano letivo como PROSAS, na altura projeto
do Centro Cultural Emmérico Nunes.
O grupo de teatro e a Tuna atuaram no dia 29
de abril tendo sido bastante aplaudidos.

Dia Nacional das UTIS organizado pela
RUTIS e pela Universidade Sénior de
Odemira no dia 25 de maio e que contou com
a participação do nosso grupo de teatro que
foi muto aplaudido.

Os participantes tiveram que chegar a quatro
“Postos” onde entregavam as suas respostas e
recebiam as tarefas seguintes para
prosseguirem. O objectivo deste peddy paper,
era encontrar o lugar secreto… o restaurante

onde íamos todos almoçar. Neste caso,
encontrar o “Cais da Estação”.
Foi uma manhã divertidíssima, de animação e
companheirismo a que se associaram outros
amigos e familiares.

Como tem sido habitual participamos na IV
edição Valores do Sítio de Sines, iniciativa do
CCEN, Centro Cultural Emmérico Nunes
onde os nossos alunos expuseram fotografias,
trabalhos em ponto de Arraiolos e pintura.

Peddy
Paper
“Português a Brincar” encerrou o ano lectivo
com a realização de uma actividade lúdica,
um Peddy Paper.
Foi no dia 4 de Junho, pela manhã.
Esta actividade foi uma prova pedestre de
orientação por equipas, que percorreu parte
do Centro Histórico da cidade e consistiu num
conjunto de tarefas, de perguntas de cultura
geral, perguntas de observação e de
conhecimento sobre algumas ruas e comércio
local.

Escritas

Minha Terra

Alentejo Trigueiro

Num projecto comum para dinamização e
desenvolvimento do gosto pela Leitura e pela
Escrita, alunos da Academia Sénior “PROSAS”
(Sines) trabalharam em conjunto com alunos da
Academia Sénior “ASAS” (Santo André).
As sessões tiveram como espaço de reunião a
Biblioteca Municipal de Santo André, integradas
nas actividades do CANTO DAS LETRAS.
Desse trabalho resultou um livro a que demos o
título de "Prosas com Asas"!
Recolhemos (com muita satisfação) 39 textos,
resultantes da imaginação e criação de 27 autores
(alunos de ambas as Academias).
Preciosa ainda a colaboração de:
António Gil, na composição, paginação e
passagem a E-Book do Livro.
João Marcelino na criação e arranjo gráfico da
capa.
De registar ainda o entusiasmo e colaboração das
directoras da ambas as Academias, Assunção
Duque e Laura Miranda .
Fizeram-se 100 (cem) exemplares que rapidamente
se esgotaram.
Foi um trabalho que nos deu muita alegria e ao qual
tencionamos dar continuidade.
Caso tenham interesse em consultar o Livro
informo que procurando na internet o encontrareis
no seguinte link:

Nada do que possa dizer
será suficiente!
Nada!!

No Alentejo onde nasci
Onde cresci e me fiz gente
Resguardo dentro de mim
Uma paixão permanente

Http://www.asas.chrome.pt/doc/prosascomasas.pdf

As dinamizadoras do Projecto
Carolina Palminha (Prosas)
Teresinha Amoroso (Asas)

Baile
de Carnaval
Cumprindo a tradição organizamos um baile
de Carnaval no Salão de Festas da Santa Casa
da Misericórdia de Sines mascarando-nos
com os mais diversos disfarces. Depois do
jantar dançamos e divertimo-nos como é
próprio da época.

Olhar
para ver?
Apoio:
Câmara Municipal de Sines
SI N E S

www.sines.pt

Narrar
os empreendimentos que geraste
os monumentos que guardaste
as histórias que conténs
ou desde onde tu vens...?
Não basta!
Falar
das ruas estreitinhas
das casas velhinhas...
dos jardins que florescem
das avenidas que crescem
se multiplicam
e me levam
até ao mar...?
É pouco!
E este brilho que te abraça
esta Luz que te enlaça
esta gente que traça
o seu caminho contigo?
E este encanto/magia
que de ti irradia
no sorriso/alegria
do olhar de um amigo?!...
E esta força, este encanto
esta Paz, este manto
este aconchego que canto
e que de ti extravasa...?
E a harmonia singela?!
Este quadro/aguarela
que nos segue e apela
que sempre voltemos a casa...?
... ...
Sim, és tu! Terra abençoada
onde caminho minha estrada
onde piso o meu chão,
onde guardo as memórias
as minhas derrotas/vitórias
e de onde como o meu pão!...
... ...
E nada do que possa dizer
será suficiente!
Nada!
Filomena Vilhena
“Agosto, Sábado, 10:25h. Começo a minha
caminhada, este ano pouco frequente, e talvez por
isso, olho para ver tudo (ou quase) o que me rodeia.
À minha esquerda o sol acompanha-me no seu
reflexo dourado neste espelho de prata, que a água
formou sobre a areia branca no seu vai e vem de
maré cheia.
Ao longo da praia procuram-se espaços, abrem-se
chapéus, as crianças brincam, os adultos passeiam.
À minha frente vai um casal de mãos dadas, com
boné e óculos de sol, salpicando a água a cada
passada. Já os conheço, há muitos anos, nas suas
caminhadas.
Deixo-os para trás. A areia está agora matizada do
verde de pequenas algas que passaram além das
rochas aveludadas e perfumam suavemente o
ambiente.
Um grupo de crianças prepara-se para a sua aula de
surf. Um jovem casalinho passa por mim e eu penso
se daqui a 30 anos também eles continuarão a fazer
aqui o seu passeio.
Junto às rochas que entram pelo mar e me convidam

Terra semeada a preceito
Onde as searas ganham pão
Cresce o trigo muito a jeito
Mesmo por baixo do chão
Chão dourado fonte de vida
Meu celeiro da Nação
Qual terra prometida
Que amamos com devoção
Na ramagem da azinheira
Onde a bolota cresce atenta
Tem a seara por companheira
Que nos dá pão e alimenta
É das mãos de uma ceifeira
Que a foice nos dá o trigo
Debulhado numa eira
Último porto de abrigo
Sines, 24 de setembro de 2009
A. Courelas

Viver por inteiro
Não me arrombes a entrada
Nem me tranques a saída
Sou como terra lavrada
Pelo arado da vida
Quero colher frutos aos molhos
Sentir o mar aos meus pés
Acender a estrela dos meus olhos
Percorrer o céu de lés-a-lés
Rejeito viver pela metade
Como fogueira meio ateada
Ser um meio-termo de vontade
Semi-vazia, meio apagada
Quero vibrar a cada avanço
Arauto da minha raiz
Beber o mosto do que alcanço
E ser mais do que meio-feliz
Sines, 12 de fevereiro de 2012
Dulce Gomes
a uma pequena escalada, está um "canixe" que ladra
e desafia o seu dono para a brincadeira.
Paro um pouco vendo o rebentar das ondas que ali é
mais branco, sentindo o cheiro inigualável do mar e
ouvindo a música que não pára nunca.
Volto para trás. Cruzo-me com o casal meu
conhecido que sorri ao ver-me passar. Os miúdos
do surf estão agora na água. Os pais fotografam. Na
linha do horizonte seis barcos aguardam a sua
entrada no porto. Mais duas escolas de surf
chegaram e entram na água dando mais colorido e
beleza a esta tão linda praia que entretanto se
encheu.
São 11h e 11m. Levei mais 16 m a fazer hoje a
minha caminhada.
Agora vou tomar o meu banho, sentir aquele
arrepiozinho... e deslizar um pouco nesta água azul
e cristalina, com cheiro e som que só o mar nos pode
dar."
(Conseguiram acompanhar-me, só por um instante?)

Cacilda

