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Prosas
no
Tomada de posse dos
novos órgãos sociais

Alentejo
Parcerias de aprendizagem

do Grundtvig

Fado

Editorial
O novo ano escolar começou com alguma
normalidade. Aumentaram as disciplinas,
Italiano, Retalhos e Lãs, Fotomontagem e
Informática e Fotografia foram
acrescentadas às já lecionadas.
Referi alguma normalidade porque o nosso
Maestro deixou de dirigir a sua Tuna à qual
se entregou ao longo de seis anos.
Vai continuar a acompanhar-nos como aluno
e como Presidente da Assembleia, mas a
Tuna, era a sua paixão, que transmitia
através da interpretação dos lindos cantes
alentejanas.
Realizaram-se as eleições para os novos
corpos gerentes tendo estes tomado posse
nos últimos dias do ano e começado a
trabalhar com muito empenho.
As nossas instalações continuam exíguas
face ao elevado número de frequentadores
assíduos deste nosso espaço, apesar do apelo
que já fizemos ao novo executivo camarário
que se mostrou recetivo, mas que, até ao
momento, não conseguiu encontrar uma
solução para o problema .
Participamos no 4º encontro das Parcerias de
Aprendizagem que decorreu em Atenas em
outubro e estamos a preparar o 5º e 6º que
terão lugar em Bratislava na Eslováquia e
Kouvola na Finlândia.
Aumentaram os nossos voluntários,
reformados e jovens sem emprego
que aqui encontram a possível
Concretização dos seus sonhos.
É também para isso que aqui continuamos.
Mantermo-nos ativos, proporcionar o
encontro intergeracional, trocar experiências
e afirmarmo-nos como participantes na
sociedade em que nos inserimos são
objetivos que continuamos a tentar atingir!.
Assunção Duque.
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Tomada de posse dos
novos órgãos sociais
No dia 16 de Dezembro realizou-se a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais
que ficaram com a seguinte composição:
Assembleia Geral
Presidente:
António Jacinto Bonifácio Courelas
Secretária:
Maria do Céu do Ó Baltazar Lopes Paulo
Secretário:
Lúcio Pereira Vilela
Conselho Fiscal
Presidente:
Luís Maria Venturinha de Vilhena
Secretário:
Maria Indiana Correia de Lima Almeida
Vogal:
Carlos Gonçalves Lopes Paulo
Direção
Presidente:
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Vice-Presidente:
João Luciano Eulálio Marcelino
Secretário:
Manuel Guerreiro Mestre
Tesoureiro:
Maria de Lurdes Baptista Horta Pereira
Vogal:
Luís Augusto Martins Encarnação Raposo
1º Suplente:
António Filipe Guerreiro da Costa Beja
2º Suplente:
Inácia Rosa Carlos
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Vieste da terra onde a quietude da planície
te deu paciência e tranquilidade.
Onde o calor te deu coragem e resistência.
Vieste da terra onde não há longe,
nem distância.
Onde o vermelho e o amarelo se fundem
num laranja quente e sufocante…

Foi neste Alentejo que nos conhecemos e
ficámos amigos.
E um dia descobriste, que o ondular das
Tuas searas alentejanas se confundiam com
as ondas do mar da minha terra e as tuas
papoilas e espigas quiseram misturar-se
com estas gaivotas e com este areal
branquinho…
E neste “Mar de Leva” que te trouxe, vieste
espalhar a tua simpatia, a tua energia, o teu
saber, o teu empenho, o teu Alentejo com os
seus cantes únicos, onde nos ensinaste que
se canta de braço dado, porque as pessoas
não tem medo de se abraçar… e por tudo
isto, obrigada Courelas, o nosso “Maestro”.
O mestre que nos ensinou que os amigos
são uma dádiva que devemos conservar e
nos ensinou o significado das palavras:
entusiasmo, partilha, união e AMIZADE.
A nossa Tuna gostou e gosta muito de ti.

A mitologia

no espaço e no tempo
“Primus in orbe deos fecit timor”( * )

A mitologia (do grego mythos “fábula”,
e logos, tratado) compreende a história dos
deuses e heróis da antiguidade de todo o
Universo e revela, na sua essência, o
conjunto de mitos e lendas divinas ou
heróicas de um qualquer povo. Na
perspectiva religiosa predominante, a
mitologia confunde-se, por vezes, com a
história comparada das religiões, não
passando, no entanto, de tradições religiosas
do paganismo visivelmente emanadas de
uma revelação primitiva e comum a todo o
género humano que, transmitidas de povo
em povo, de boca em boca, se vai
adulterando em argumentos e fragmentos
históricos, de opiniões variantes e com
todos os erros que podem gerar a
ignorância, o encanto pelo maravilhoso
e a corrupção do espírito.
Os relatos mitológicos sobre deuses e heróis
da antiguidade pretendem dar uma resposta
à origem dos tempos e tapar um vazio sobre
a realidade de determinadas épocas, dandolhes cariz religioso.
Os mitos possuem, fundamentalmente,
Uma intenção mítica e pretendem explicar
os fenómenos naturais, suas causas e
origens, cujos mistérios o homem primitivo
não tinha capacidade científica para os
explicar. Desta feita, ao temor pelos
fenómenos da natureza se associou o culto
aos mortos com receio dos malefícios que
eventualmente pudessem surgir. O medo
pela morte fez acreditar na existência de
uma outra vida, num mundo das almas
situado “muito para o além”. O cúmulo da
crendice propiciou assim o surgimento da
mitologia, da magia e as primitivas
religiões. Pode afiançar-se que o mito
nasceu no momento preciso em que as
antigas concepções fenómeno-religiosas se
consolidaram, tomando formas concretas a
ponto de se personificarem.
Da concretização dos elementos citados, a
princípio acidentais e dispersos, surgiu a
mitologia propriamente dita. A isto se
adicionaram as lendas e fábulas com mais
fantasia que verdade. Concretamente,a

mitologia trata simplesmente de explicar o
mundo. Por esta razão o homem se
converteu no mais importante dos mitos em
ter uma visão egocentrista da sua existência.
Além do mais, os mitos podem considerarse relatos literários pela complexidade da
sua narração. Contudo, há que ter em conta
que os mitos se transmitiam por via oral,
com acréscimos sucessivos, em diferentes
épocas, de novos conceitos, pelo que é
extremamente complicado conhecer, na
actualidade, a origem de muitos mitos que
O tempo foi adulterando substancialmente.
A compreensão da mitologia permitiu aos
historiadores uma aproximação à psicologia
das culturas antigas. Em muitos casos a
mitologia se converte num exercício de
imaginação, assente nas bases de uma
religião primitiva que tenta responder às
perguntas que escapam à compreensão
humana.
(*) O princípio que deu origem aos deuses
foi o medo.

Vítor Mendonça

Fado
O fado canção é a arte que traduz o destino
dolente, triste e fatal que pesa sobre nós ao
longo da vida
A PROSAS tem-se envolvido nos últimos
anos em projetos europeus de aprendizagem
ao longo da vida promovidos pela PROALV.
Um dos objetivos é conhecer os usos e
costumes dos nossos parceiros. Como
portugueses e sinienses tentamos mostrar
aos participantes que vieram a Sines, 7 do
Voluntariado Sénior e 22 das Parcerias de
Aprendizagem, as nossas paisagens, a nossa
gastronomia, os nossos escritores e poetas e
também a canção apreciada
internacionalmente, o Fado. Foi graças ao
nosso amigo Armando Casal que
conseguimos apresentar aos nossos
visitantes, esta nossa canção.
Pensámos ouvi-lo e registar neste nosso
jornal a sua visão sobre o Fado através de
questões colocadas pela Maria de Lurdes
Pereira e o Vitor Mendonça
“O Fado, canção nacional, por excelência,
nasceu no alto do mar, numa das caravelas
que levaram a voz de Portugal pelo mundo
fora… nasceu da voz amarga e melancólica
de um qualquer marinheiro cheio de
saudades da sua amada, da sua família, da
sua terra que o viu nascer”

M.H. - Acha este resumo do nascimento do
fado, credível?
A.C. - Há realmente um fado que fala da
caravela, da saudade, mas não tenho a
certeza se foi por aí que nasceu o fado,
quando comecei a ouvir fado diziam que o
mesmo tinha nascido nos bairros mais
populares de Lisboa.

acontecia foram os amigos que me ouviam
M.H. - Que tipo de fado canta? Corrido,
Castiço ou Saudosista?
A.C. - Gosto muito do fado Corrido, mas
canto mais aquele que toca o coração.
M.H. - Qual a figura histórica infantil que
gostaria de ser?

M.H. - Que tipo e fado gosta de cantar?
A.C. - Eu adora o fado que toque na alma e
no coração de quem o escuta, mais
propriamente fado com sentimento, que é o
que mais gosto de cantar.
M.H. - Qual é a diferença entre o fado
lisboeta e o fado de Coimbra?
A.C. - São dois tipos de fado diferentes, no
fado de Lisboa (dito fado de Lisboa), pois já
se canta em todo lado até no estrangeiro, há
fado Corrido, Castiço, Mouraria,
Margaridas, Meia-noite, Sevilha, etc. O fado
de Lisboa tem varias maneiras e formas de
cantar, o Fado de Coimbra é fado canção,
que se canta tradicionalmente em Coimbra.
M.H. - Em que idade se apaixonou pelo
fado e quando começou a cantá-lo?
A.C. - Não, não estou apaixonado pelo fado,
não sou fadista como gostaria de ser, mas
adoro o fado, por quem quer que seja a
cantá-lo e comecei a ouvi-lo por fadistas
amadores aos dez, doze anos, também por
essa idade começaram a dizer que tinha uma
boa voz e que eu sabia cantar o fado.

A.C. - Essa é boa… talvez nessa altura o
Speedy Gonzales, achava muita graça por
ser muito veloz.
M.H.- Para si qual é o fadista atual que mais
admira?
A.C. - Há vários que adoro ouvir cantar,
para mim o F. Maurício e a Amália que já
não estão entre nós, presentemente o
Rodrigo e a Ana Moura não esquecendo
todos os fadistas da nossa região.
M.H. - Quais são de momento, as suas
perspetivas para o futuro?
A.C. - Sempre penso positivo, se me
perguntarem as espectativas para o fado,
acho que há um progresso fantástico no
fado, há vozes maravilhosas na juventude,
por isso o fado jamais acabará.
M.H. - Hoje em dia quando o apresentam
como fadista sente-se à vontade?
A.C. - Qualquer fadista que sobe ao palco
inicialmente vai sempre com um pouco de
nervosinho, comigo acontece, mas creio que
é com todos, depois passa.

M.H. - Quem o influenciou a cantar?
A.C. - Claro, uma vez por outra que

M.H. -“ Fado é sorte desde o berço até à
morte”. Que acha desta frase? Defina-a.
A.C. - Há um fado da nossa Amália que já
eu ouvia quando era puto, que fala nisso,
quando se nasce fadista também creio que é
do berço atá à morte.
M.H. - Quantos elementos da família
cantam o fado ?
A.C. - Uma irmã, uma sobrinha, sogro e
todos temos um certo jeito para o fado.
Vitor Mendonça e Maria de Lurdes Pereira

Prosas
no
“Prosas”, também gosta de aventura,
natureza, convívio, viajar… e assim no dia
8 de novembro de 2013, foi à descoberta da
cortiça, numa visita guiada, por “Mundo
Montado” passeios turísticos, Odemira.

Alentejo

O grupo de alunos e alguns professores
tiveram oportunidade de visitar uma região
alentejana, aqui tão perto, mas tão diferente
da nossa. Caminhámos do litoral, para o
Alentejo agrícola. Campos de cevada e
trigo, de azinheiras e sobreiros, do porco
alentejano, do medronho, dos montes de
taipa, das casas caiadas de branco…
Na aldeia das Amoreiras visitámos um local
de armazenamento de cortiça e ouvimos o
produtor falar da extracção, da secagem, da
escolha, do empilhamento.
Seguimos para uma prova de aguardente de
medronho, destilada em alambiques de
cobre.
Depois, almoço em Relíquias, no
restaurante “A Adega”. Comida regional
alentejana.
Em São Luís, numa “Oficina de Cortiça”
elaborámos uma peça com cortiça reciclada,
restos de rolhas, granulado…
Ainda em São Luís, na loja do “Mundo
Montado”, conhecemos melhor o artesanato
tradicional, feito de papel e “pele de cortiça,
trabalhos em lã natural, objectos em
madeira de oliveira, olaria, latoaria.
Um dia de passeio e estudo muito
agradável, enriquecedor e comprovativo de
que o Alentejo é uma das regiões bonitas do
nosso país.

O nosso

herói
Os Nossos Heróis é o nome de uma ação
conjunta da revista Visão e do Montepio
que visa diferenciar pessoas e entidades que
se evidenciaram no âmbito social. O Herói
deste ano foi o Dr. Luís Jacob, fundador da
Rede de Universidades da Terceira Idade
(RUTIS) que acumula o cargo de dirigente
voluntário com o de professor na Escola
Superior de Educação de Bragança e de
Santarém. Fundou em 2001 uma
universidade sénior em Almeirim
respondendo à necessidade de manter as
pessoas daquela faixa etária ocupadas
Verificou depois, a necessidade de dar uma
resposta global às universidades que foram
surgindo, tendo criado a Rede das

Universidades da Terceira Idade, a RUTIS.
As universidades multiplicaram-se, hoje são
mais de 225 espalhadas por todo o país. Na
opinião de Luís Jacob criar uma
universidade é simples, é só arranjar um
espaço e pessoas com vontade, e é
extremamente gratificante porque as pessoas
saem do seu isolamento, renascem e ficam
mais felizes. A RUTIS como qualquer IPSS
depara-se neste momento com problemas de
financiamento, com um protocolo com o
Ministério da Segurança Social que mantém
desde 2007. Apesar das adversidades, Luís
Jacob prossegue a sou obra, expandindo a
rede além-fronteiras nas comunidades
portuguesas emigrantes, existem já
universidades seniores na África do Sul e
agora será no Brasil, e continua assim o
Nosso Herói a espalhar alegria de viver a
quem tem sido esquecido. Obrigada!
Raquel Guimarães

Carolinices 2ª Feira de S. Martinho
2ª Feira de S. Martinho, Feira de Artesanato e
Velharias, magusto e muita animação!
Comemorámos o S. Martinho no dia 9 de
novembro em parceria com a Missão Coragem
e os Espaços Seniores, no nosso bairro.
Contámos este ano com a colaboração dos
bombeiros, que assaram as castanhas e abriram
a animação com a fanfarra, com o coro da
Santa Casa da Misericórdia que interpretou
diversas canções, com o SEC-Centro de Artes
que promoveu um Atelier ”Avós e Netos” e
com a presença de 33 artesãos.

Lume!
Desde que fui descoberto tornei-me
uma necessidade. Ninguém pode viver
sem mim.
Sou indispensável e usado para muitos
fins, todavia o que me dá mais prazer
é este de dar conforto às pessoas.
Dizem que sou aconchegante e que
sirvo de companhia!
Gostam do meu calor e quebram as
solidões ouvindo o meu crepitar.
Sorrio entre labaredas, pensando
como os engano.
Julgam eles (os humanos e os gatos),
que se servem de mim. Engano!
Eu é que me sirvo deles para entrar no
seu mundo e distrair-me, divertindome, vivendo as vidas deles.
À minha beira e no aconchego
prazeiroso do meu calor revelam-se
segredos, vivem-se intimidades,
discutem-se problemas.
Sei de cada um, mais do que cada um
sabe de si!
Gosto de pensar que mais do que os
pés, também lhes aqueço a alma!
Envolvo-os e repousados adormecem.
Sondo-lhes os sonhos!
Gosto de Invernos longos e frios!
Gosto de ser LUME!
Venha, olhe ali uma cadeira vazia...
Sente-se!
Estique as pernas e aqueça os pés.
Confortável?
Schiu!...

O Jantar de Natal
dos Prosinhas

(Carolina Palminha/Inverno de 2014)

Sobre uma
Pintura
de Picasso...
Menina da barca
põe a barca
no mar
abre o mar com as mãos
lança os sonhos
para o fundo
pára de sonhar.
Os sonhos são algas
que a maré
desfaz
navega navega
Menina da barca
não olhes
para trás.
(Inspiração Picassiana de ...
Carolina Palminha)

Domingo, 15 de Dezembro de 2013, 19.30h.
Ao salão de festas da Santa Casa da
Misericórdia vão chegando os prosinhas que
querem marcar presença na festa de Natal
da grande Família Prosas.
Devidamente decorado o salão tem um
aspecto acolhedor - pequenas mesas bem
distribuídas e ao centro a grande mesa com
variedade de sabores onde não faltam os
fritos e pastéis, com cheirinho a canela, que
a todos recordam o Natal da sua infância
onde os seus pais e avós eram reis.
Terminado o jantar a “Reitora” congratulase com a presença de todos, enaltece o
espírito familiar da festa e deseja-nos um
Bom Ano 2014.
Segue-se o grupo de Teatro da Prosas que,
na impossibilidade de apresentar uma peça
de teatro, por falta de tempo, dá um arzinho
da sua graça dizendo, em forma de jograis,
alguns poemas de poetas portugueses
alusivos à época Natalícia e terminam com a
chegada do Pai Natal que traz no seu saco
presentes para todos.
O palco enche-se de cor que se junta às
luminosas cores da árvore de Natal que

enfeita o palco. Homenageiam e dedicam a
sua música ao amigo, ali presente, que
desde o início da Tuna foi o seu “Maestro”.
Apresentam a nova “Maestrina” e
encantam-nos com as suas canções.
Terminam, como sempre, com o hino da
Prosas cantado em uníssono pela maioria
dos presentes.
E a outra música surge… cantam-se os
parabéns à aniversariante presente.
Na voz do cantador ouvem-se canções
cheias de ritmo… e a dança começa.
Os pares rodopiam com as suas vestes
brilhantes e os grupinhos de solos também.
Pedem-se os clássicos “Tango” e “Valsa”
cujos fãs enchem o espaço de dança do
nobre salão.
E, tal como na Cinderela, ao som das
badaladas da hora marcada,
as primeiras pessoas saem.
Outras se seguem e outras mais.
E a festa de Natal da Família Prosas chega
ao fim.
Outras virão para alegria de todos nós.
Cacilda Silva

Parcerias de aprendizagem

do Grundtvig
No passado mês de outubro realizou-se
o 4º encontro do nosso projeto Active
Body+ Active Mind=Heathy Sénior em
Atenas na Grécia. Fomos muito bem
acolhidos pelos nossos parceiros 50+
Hellas. Os temas abordados foram a
reflexologia, a alimentação saudável e a
memória. Assistimos a conferências,
workshops, visitamos um centro de dia
para séniores onde nos organizaram
uma tarde grega, com comida
tradicional, música, canto e danças,
proporcionando-nos o convívio
com os utentes daquele centro.
Aprendemos a dançar as músicas
gregas, lembramo-nos do Zorba, o
Grego e provamos os peticos
confecionados pelas nossas anfitriãs.
A Inácia cantou o fado acompanhada
por um guitarrista grego!
Participámos na Feira Europeia durante
a qual falámos sobre o nosso país, a
nossa cidade, a PROSAS e
apresentámos alguns dos nossos
petiscos e fomos entrevistados para um
Órgão de comunicação local.
Durante os wokshops tomámos contato
com a reflexologia não só teoricamente
como na Prática.
No último dia visitamos Epidaurus,
cidade termal com um templo dedicado
a Esculápio, deus da medicina onde
assistimos à representação de uma peça
grega no antigo teatro.
Confraternização entre as participantes
gregas e as portuguesas, nem elas
falávam português nem nós falávamos
grego e então… Cantámos.
Fora do programa do encontro tivemos
a oportunidade de visitar a cidade de
Atenas e a sua famosa Acrópole e ainda
a maravilhosa ilha de Santorini e pelo
caminho as inúmeras ilhas do Mar
Egeu.
A viagem no ferry-boat.
O pôr do sol mágico em Santorini.
Finalmente disse-mos adeus até breve
aos amigos que vamos criando através
destes nossos projetos.

Ode a D. Vasco da Gama

Mais do que os gigantes que enfrentavas...
e com isto nem tu sonhavas!

Dunas

Vasco da Gama
quem te ama e quem te amou, destemido
navegador que um dia embarcou nas caravelas!?
...
E as donzelas?!! As nobres damas da altura...
seguiam elas à aventura com os maridos?
Levavam os seus mantos, vestidos, toucados,
brocados e coisas que tais?!

Ah Gama, Gama! Por poetas cantado!
Entraste no fado e por todo o lado se ouve o
louvor!
O grande Camões já te louvou e te cantou.

Longe do galopar das matilhas o silêncio
envolve-se nas dunas.
Percorro a estrada envolta no vaivém incessante.
À direita e ao fundo, azul contra azul em reflexos
de prata; mais perto, o gentio que se apinha num
repouso/cansaço de areias e sol.
Avanço. Tão só quanto só posso ser neste
fervilhar de vida.
Sem temor. Apenas cansaço e um resto de Verão a
bailar-me nos olhos.
Verão! Sol e mar!
Abrando. Cheguei ao destino, ficarei por aqui.

Ou pegavam os jeans e os aventais, muito
marotas, tachos e panelas, batatas, cebolas, arroz
e aveia...
para não haver ceia de solas rotas?!
Vasco da Gama... Ganda Marujo!
Diz-me se a dama te queria sujo ou lavava a
farpela na água do mar.
... já que a potável não devia chegar para esses
atavios!!
Sim, que esses navios até modernaços para esses
tempos tinham os seus inconvenientes!
Ganda coragem!
Como fazias essa viagem, meio à deriva, meio
perdido e meio achado?
Como passavas aquele bocado em que a fome
roía e mais não havia para fazer?
Em tantos meses (anos, não sei... !) também terias
horas de lazer, puro prazer, é o que eu creio!
Cantavas canções? Dançavas de roda?... já nem
sabias o que estava na moda!!...
Nem tinhas o Quim Barreiros e a Cabritinha...
nem um cd dos "Trovantes"!!...
Sim, isso foi antes destas modernices!
Tempo que era só de chatices gigantes e guerra.
Partir assim para outra terra, para outro mar... sem
GPS, FAX ou fone...
Nem um pombo correio para comunicar que tavas
cheio!
Que só querias voltar mas já nem sabias que
voltas dar...
Nem um olá para a famelga!
Era só melga, pulga, piolho e num piscar de um
olho sem vitamitas vinha o escorbuto!!
Ahhhh! Mas tu eras astuto!
Com estatuto de navegador levaste a melhor,
sempre vencendo a intempérie.
Um caso sério para as sereias e tempestades que
queriam dar-te a volta
mudar-te a rota e as tuas vontades!
Guerreiro dos mares forte e valente!
Grande na história e na memória da nossa gente!
...
E agora: - Novidade!
Sente o arrepio: - Tu não morreste!
Vives ainda nesta cidade que um dia te viu e onde
nasceste!
E agora olha ali bem de fronte à praia...
(A de Sines, qual havia de ser?)
Sentindo o calor da tua terra, ali estás tu, qual
sentinela, forte, possante...
esperando a donzela, amada e amante, que um dia
distante deixaste de ver...
Sabes do que vai por aqui? Tens lido todos os
jornais? Sentirte-ás hoje feliz?
Sabes que há pontes, centros comerciais,
hospitais, avenidas, jardins e ruas...
todas só tuas por todo o país?
E que dentro de ti bué gente come?
Pois é!
Come e consome... passeia e dorme...

Sem qualquer engano, és Gama e honra de ser
Português
e acima de tudo Alentejano
... ...
E agora que vês o teu lugar na História
a glória da tua valentia e que jamais terás fim...
Relê estas linhas, e diz-me se algum dia
alguém te escreveu um poema assim!!!!
Filomena Vilhena

Na janela do
Meu peito
Na janela do meu peito
Planto sem preconceito
Flores bem variadas
Para dar mais cor à vida
Na minha janela florida
Tenho rosas encarnadas
Deus deu-me o condão
De poder sem condição
Manter a janela aberta
No peito onde permanece
Esse jardim que floresce
Na hora que for mais certa
Tenho também amores
As mais perfeitas flores
Que poderia desejar
São flores que alimento
E dou para seu sustento
Palavras do verbo amar
Aberta a minha janela
A vida desperta nela
Com muito amor e paixão
É com muito carinho
Que eu desejo baixinho
Sê feliz meu coração
O meu coração abrindo
Com ele vou conseguindo
Levar o tempo a sorrir
Por isso na janela do peito
Eu quero de qualquer jeito
Ter um jardim a florir
Teresa Palmeira
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Mar...
Sol e mar...
e um resto de Verão a bailar-me nos olhos.
A mente fervilha. O coração é Paz, gratidão.
O grito sai sem aviso: - Espera!!!
Estende-se a mão: - Serei mesmo poeta?
Olho o azul.
Este azul tão meu e só meu como de toda esta
gente.
E depois... de repente... Escuto na mente, absorta,
sem fala:
"- Tu sentes, poeta, o fulgor que te embala?
A magia das cores e o encanto das marés?
Escutas no canto rolando a teu pés
esta magia da vida que a tua alma regala?
Sentes, poeta, a energia que emano?
A mensagem/silêncio que te mostro e ofereço?
E mesmo quando zangado o quanto belo te
pareço
ou o que desperto em ti, sem falsidade ou
engano?
Sabes, poeta, das emoções que te afagam
nesta plenitude que ao olhar contagia?
Então tu, poeta, tens tal como falam
o sopro de Deus e na alma a poesia."
... ...
Olho o horizonte. Desarmada.
Talvez o seja, talvez não...
Há magia nas palavras. Digam o que disserem!...

Nas sombras da noite eu vejo passar
As horas sem luz que tristeza me dão
Aperto as palavras que soam em vão
E que dentro de mim estão a sangrar

Regresso a casa.
O meu mundo é de silêncios. Longe do galopar
das matilhas.
Filomena Vilhena

Na noite procuro poder encontrar
A luz Divina sem qualquer pretensão
Movimento a alma e sem confusão
Eu vejo haver luz na mesma a brilhar
Na encruzilhada da vida há melodia
Há um suavizar de alguma melancolia
Do tempo em que me sentia perdida
Hoje sou fortaleza que destrói barreiras
E nas forças de Deus que são verdadeiras
Dou passos seguros na luz desta vida
Teresa Palmeira

Apoio:

"Mar... meu mar!!
Meu azul, minha alma, meu conto de fadas!
Meu canto e encanto de um saber que eu não sei!
...Meu refúgio. Meu recanto.
Meu ídolo. Meu Santo.
Meu riso, meu pranto
que esconde em seu manto
tanta dor que chorei..."

Na luz da vida

...ENORME ...!!! ... mais do que antes!

Câmara Municipal de Sines

...Apelidaram-me um dia de poeta! Não sei.
Já fiz da caneta o meu mundo, mas rasguei o meu
mundo em torres de papel....

6/11/2013

No dia 2 de outubro festejámos o nosso 6º
aniversário. A Teresa Dimas, como é habitual, fez
este lindo e gostoso bolo!

