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3º ENCONTRO DO PLEASE

NATAL DA PROSAS

CONGRESSO DA ANCIANIA

Editorial

PROSAS

Mais um ano lectivo-2015/16 se iniciou
na Prosas. E, graças ao espírito, boa
vontade e entusiasmo de todos
promover-se-á a continuidade de uma
dignificante aventura, abrangendo as
mais diversificadas actividades
escolares a vivênciar no nosso dia-adia, com exultadas alegrias, enfadadas,
por vezes, com arreliadoras
contrariedades.
Apesar de todas as incertezas que o
futuro nos reserva, com algum
empenho, foi possível fazer um balanço
positivo da actividade da instituição
que, no entanto, devido à precariedade
orçamental vai exigir que as despesas
de funcionalidade sejam condicionadas,
não permitindo grandes intenções.
No âmbito da inovação encetaram-se
algumas melhorias em salas e, ainda
que o espaço seja exíguo, tudo se fez de
modo a proporcionar, nalguns casos,
melhor eficácia de funcionalidade e
comodidade para os alunos.
No domínio do lazer foi constituída
uma equipa com o fim de estudar,
propor e realizar eventos, viagens e
visitas de estudo, aceitando-se
sugestões sobre o assunto.
Por fim, com o esforço e algum êxito da
parte da direcção, foi possível estimular
o regresso de antigos alunos que, por
razões indecifráveis, se eximiram das
actividades da Prosas; somadas a este
resultado, mais algumas inscrições de
novos alunos se fizeram, para gáudio de
todos.

Muitos ainda nos abordam para fazer perguntas sobre a “PROSAS”. O que é, como funciona, o
que podem aprender…de facto não é fácil fazer chegar estas informações a todos aqueles que na
faixa etária dos 50, 60 … 80, 90…. a podem frequentar…

Bem-haja
A Direcção

Ficha Técnica
Diretor
Carlos Lopes Paulo

Porém, vamos levando a nossa mensagem através dos amigos, dos colegas, dos alunos, dos
professores… das viagens, da Tuna, do Teatro, das visitas de estudo, do carnaval, das festas de
aniversário e fim de ano, da participação em “feirinhas”… e do nosso “Jornal”…
E ainda pode consultar:
www.prosas.org.pt/
https://pt-pt.facebook.com/prosas.sines
associacaoprosas@gmail.com
Muitos meios ao seu dispor e muitos motivos para se associar a nós.
PROSAS- Academia Sénior de Artes e Saberes, um lugar de aprendizagens ao longo da vida,
mas um lugar de convívio, partilha, amizade…e onde pode encontrar uma nova família.
Maria do Céu Lopes Paulo

O NOSSO
PRESIDENTE
Na década de 70, trabalhei na Câmara Municipal de
Sines. Na altura era presidente o conhecido e estimado
siniense, Carlos Gonçalves Lopes Paulo.
Quem diria que passados mais de 40 anos, eu voltaria a
trabalhar com o mesmo presidente…diria mesmo que
seria uma utopia.
Mas não era!...afinal não passaram assim tantos anos…eu
recordo muito bem, estar sentada à minha secretária, na
secção de água e luz “cantarolando” e alguém na sala ao lado, me dizer:
-O trabalho está a correr bem! …era o Senhor Presidente.

Editor
Vitor Mendonça

Senhor Carlos, para apresentação no nosso «Jornal Prosas» queria fazer-lhe umas
perguntas.
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1ª- O que pensa das Universidades Séniores no geral e da nossa em particular?
Penso que as Universidades Séniores são lugares privilegiados para combater o
isolamento e a solidão, onde se convive, fazendo novos amigos, onde se pode aprender
muito, melhorando a qualidade de vida e até a saúde.
Quanto à nossa costumo dizer: «Prosas, mais do que uma escola, um lugar de convívio,
onde se pode aprender e cultivar a amizade.»
2ª- O que o motivou a ser presidente da Prosas?
Poderia responder simplesmente: pelo amor que tenho à mesma.
Não havendo direção na altura, prometi arranjar um grupo de pessoas, para a
constituição de novos corpos gerentes, o que veio acontecer.
3ª O que é que já fez nestes três meses de presidência e o que pensa poder fazer para
engrandecer a nossa Associação?
A situação económica da “Prosas” não é brilhante, tendo sempre isso em atenção, temos
vindo a tomar muitas e diversificadas medidas, o futuro dirá se resultaram.
Mentiria se não dissesse que tem sido um trabalho absorvente, mas relativamente fácil,
pois tem estado sempre apoiado, num grupo de sete pessoas, que constituem a atual
direção.
Se me permite, vou aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos, professores,
alunos, sócios, à nossa funcionária Raquel, a forma como nos têm apoiado.
Cacilda

No Tempo e no Espaço

A MAGIA

Podemos afirmar que a magia é, por extensão,
um conhecimento da natureza cujo exercício
considerado extremamente profundo, torna-se
susceptível de activar receios, no sentido de
atingir algo desejado nos elementos. A arte
pretende operar por meios sobrenaturais toda a
espécie de efeitos maravilhosos ou prestígio e
submete à vontade de quem a pratica, poderes
superiores (espíritos, génios, demónios),
invocando-os, com o firme propósito de os
estimular, levando-os à prática da adivinhação, da bruxaria, do encantamento, das
aparições, das evocações, dos sentimentos de
amor ou ódio ou até à mortificação do
espírito. É pretensão da magia ter poder sobre
os elementos da natureza, alterando desse
modo o curso da vida sem, no entanto,
provocar qualquer efeito significativo no
plano divino ou geral.
Cientes das forças do universo, os mágicos
aproveitando-se dos seus poderes, pretendiam
alterar o movimento dos astros de modo a
influenciar a actividade na Terra. Assim, para
atingir os seus objectivos, operavam com base
em palavras, frases e/ou fórmulas cabalística.
O conhecimento mágico exigia extrema
sinceridade e grande sentido de responsabilidade, evitando desse modo que a magia fosse
depreciada ou até desacreditada. Duas

espécies de magia se distinguiam, uma que
permitia ao homem aceitável relação com os
espíritos bons ou com os génios benfazejos, a
magia branca; a outra consistia na evocação
dos espíritos maus ou dos demónios,
essencialmente maligna, a magia negra. Na
actualidade dá-se o nome de magia branca à
arte de produzir efeitos maravilhosos, por
meios simples e naturais, com base na física,
na química e na arte de prestidigitação,
denominada magia natural. É suposto atribuir
a invenção da magia aos magos, sacerdotes da
religião de Zoroastro, com origem em
Meléa,tendo-se vulgarizado na Pérsia e na
Caldeia, passando posteriormente à Grécia.
Os mágicos da corte dos faraós bem tentaram
por em prática o seu poder, na tentativa de
enfrentar e anular a força divina de Moisés,
aquando das pragas do Egipto, mas em vão.
No Novo Testamento, Simão o Mago, tenta
anular a eficácia divina de S.Pedro,mas sem
sucesso. Na Grécia, Circe e Medeia,
apresentam-se como poderes mágicos. Em
Roma, a prática e a crendice estavam
universalmente difundidas, tendo a magia
florescido nos últimos tempos do paganismo,
na tentativa de combater o Cristianismo com
o impulso e protecção dos imperadores
romanos, sacerdotes, filósofos e hereges.

Na Idade Média a magia impõe-se pelo
prodígio operador das fadas, pela feitiçaria e
nigromantes. E, apesar de muitos indivíduos
terem sido conduzidos ao suplício da fogueira,
nem por isso a prática deixou de se expandir.
Nos dias de hoje apesar de a magia ter
desaparecido em parte, não pela força das leis,
mas sim pelo progresso científico, não falta
ainda, mesmo na camada culta da sociedade,
quem acredite e se aproveite fielmente de tão
absurda e excêntrica prática supersticiosa. Há
que ter em conta, no entanto, as ditas
sociedades primitivas actuais que, na sua
vivência, praticam a magia institucional, parte
integrante dos seus usos e costumes,
nomeadamente o xamanismo. Contudo, apesar
do avanço científico e tecnológico, a
sociedade dita evoluída de hoje, não se livrou
ainda de uma mísera camada social vivendo
oprimida pela fome, pela bebida e pela droga
que, por degradação da mente e do espírito,
ficam prisioneiros de toda a espécie de
mágicas e nefastas ilusões e alucinações, até
atingir a demência precoce.
O mágico era representado com uma varinha
na mão, chamada a varinha mágica, ou
traçando em redor de si círculos mágicos.
Vítor Mendonça

3º Encontro

PROJETO PLEASE

Decorreu em Sines, entre os dias 30 de
Setembro e 2 de outubro do ano passado, o
terceiro Encontro do Projeto PLEASE do
Erasmus+. Contámos com a presença dos
nossos parceiros da Grécia, Espanha e
Polónia.
As atividades tiveram início no dia 1 de
outubro com a apresentação dos resultados do
Summer Camp e a discussão de ideias para a
elaboração de um Manual, que resume as
atividades desenvolvidas nos diferentes
Summer Camp. Este Manual servirá para os
avós continuarem a aprendizagem partilhada
da lígua Inglesa com os seus netos.
Depois do almoço tivemos a oportunidade de
participar no Seminário “Identity and Digital”
conduzido pela Drª Magda Roberto da
Universidade da Beira Interior e que contou
também com a presença das professoras de
Inglês de AECS de Sines. Neste seminário foi
abordada a temática da literacia digital,
comparando as novas gerações que já

nasceram na era digital e que tem uma maior
facilidade em compreender esta linguagem (os
nativos) e aqueles que aprenderam mais tarde
(os migrantes); foi também debatida a questão
da segurança na internet. O público presente
ficou muito entusiasmado com o projeto de
histórias digitais apresentado pela Drª Magda.
No primeiro dia teve lugar um animado jantar
que culminou com uma sessão de fados em
Porto Côvo.
No segundo dia, o Vereador Fernando
Ramos, em representação do Senhor
Presidente da Camara, recebeu os
participantes no Edifício do Município, onde
fez questão de evidenciar a grande
importância destes Encontros Internacionais.

O encontro terminou, como já vai sendo
habitual, com a Feira Europeia que este ano
foi realizada em conjunto com o lanche
partilhado dos alunos da PROSAS que,
entretanto, festejou mais um aniversário.
Antes de regressarem a casa, Assunção
Duque realizou com estes Parceiros uma visita
guiada a Lisboa.
São sempre muito gratificantes estes
intercâmbios e esta partilha de saberes.
O encontro final será em maio e terá lugar na
vizinha Espanha.

Raquel Löbe Guimarães

O TEMPO
aproveitá-lo com grande
alegria e prazer, nada de o
desperdiçar.
Tudo que existe na extensão
tempo, os pensamentos, a
vida, os sonhos são realidades
que o tempo devora, sendo já
passado.

Ano novo, tempo novo. O bissexto 2016 para
os cristãos é o Ano da Misericórdia, da união
e comunhão de todos, fazendo renascer em
cada segundo um novo começo. Há que

Queixamo-nos, por vezes, de
que não temos tempo para
nada e, então, sem que nos
apercebamos surge, reptícia, a
pergunta incomodativa “Será
que vivo ou consumo o tempo
desnecessariamente? “Mas o
tempo, como dádiva
concedida por Deus, é um
bem cheio de preciosa
generosidade. Não pode ser
um desperdício. Ao consumilo, deve de ser bem aproveitado, bem gerido e
bem apreciado, por vezes, pacientemente,
para que possamos tirar proveito com gosto
no bem-estar do espírito e felicidade da alma.

E quando nos inclinamos para algo mais
elevado, mais nobre, o tempo que se vive no
dia-a-dia, ocupado nas várias actividades de
voluntariado, acrescidas ao curto e salutar
convívio na Prosas, todo se esgota, passando
tão velozmente que é difícil de nos
apercebermos da sua voragem ou da sua
existência. Mas as marcas, o sentido das
coisas e as recordações acumuladas, nascidas
da amizade, da partilha e da afectividade,
aconchegadas e vincadas na alma, na verdade,
passam a constituir a tal duração indefinida e
limitada que é o tempo que nos enreda.
Talvez quem saiba que o tempo vivido já
Para além de palavras feitas, sim
Estar com quem, tempo não tem para dar
Ao ver o tempo voar, tempo não tem.
Será que dar tempo assim, sem medir o tempo
E para o ter
Faz-me viver?
Se é, quero com tempo, o tempo inteiro
Torná-lo novo e verdadeiro!
Maria Hortênsia

CONGRESSO DA ANCIANIA
No passado dia 5 de Novembro decorreu o
Congresso da Anciania na Escola Superior de
Saúde de Setúbal.
Este Congresso, organizado pelo ICE
(Instituto das Comunidades Educativas) com
um grupo de associações entre as quais se
encontra a PROSAS, pretendeu não só
reflectir sobre as problemáticas que
preocupam os seniores, mas também ser um
espaço de convivio e animação. O congresso
foi o resultado de várias tertúlias organizadas
pelo ICE com diversos grupos.
O nosso grupo foi constituido pelas
Universidades Sénirores de Alcácer, Grândola
e Santo André e Sines.

As alunas da PROSAS fizeram três mantas
em crochet que estiveram expostas e no final
foram oferecidas a instituições sociais.
Participaram também na Tuna das
Universidades.
O programa contou com a intervenção de
vários oradores, trabalhos de grupo sobre os
idosos na sociedade,os seus contributos e
ainda os próprios sentimentos. Trabalhos
esses que foram apresentados durante a tarde,
seguidos por vários momentos de animação.
Da PROSAS foram cerca de trinta
participantes entre dirigentes, alunos e
professores.

O ICE homenageou diversos seniores que
fizeram um trabalho relevante na sociedade
em defesa deste grupo. A nossa homenageada
foi a Assunção Duque, voluntária , cidadã
ativa e fundadora da Associação PROSAS,
que dedicou dez anos da sua vida à causa dos
seniores.
Em termos globais o congresso correu muito
bem, os objetivos propostos foram
atingidos,os temas apresentados bastante
interessantes e não há duvida que estas acções
são fundamentais para chamar a a tenção da
sociedade em geral para a problemática dos
seniores.
Raquel Löbe Guimarães

CAROLINICES

A DEPENDÊNCIA ONLINE
Vi há dias no canal 1 da TV, uma reportagem
sobre a ERA DIGITAL.

LUSCO-FUSCO!
(memórias)
Era Setembro.
A maré estava assim. Vazia.
Um homem caminhava
deixando atrás de si, os passos
desenhados no areal deserto.
Conhecemo-nos no dia
seguinte.
Era alemão.
Durante oito dias ele ficou por
ali.
Conversámos numa mistura de
inglês, francês, espanhol e sei
lá mais o quê.
Rimos.
Embebedámo-nos.
Tivemos insónias.
Lembro o seu último gesto. Um
copo de vinho, erguido em jeito
de saudação ou despedida.
Os anos passaram. Muitos!
Nem lembro o nome do
homem.
Mas os seus passos estão
muitas vezes lá!
Hoje estavam.
Desenhados, vivos, nítidos,
apesar do lusco-fusco!
Não há maré cheia que os
apague de vez.
Ao longe, as luzes de Sines
acendem- se.
Em jeito de saudação ergo um
imaginário copo de vinho...

Perante os factos apresentados e testemunhos
ouvidos, fiquei bastante apreensiva e
preocupada com o futuro dos nossos jovens.
Segundo a informação dada por psicólogos,
neuro cientistas e psiquiatras envolvidos no
estudo e análise dos jovens com dependência
online, verifica-se que a perda da
comunicação face a face, poderá trazer perda
de desenvolvimento das competências sociais
e pessoais, numa altura em que as devem
desenvolver, numa fase do ciclo de vida em
que as devem experimentar. Não é por acaso,
que uma jovem dizia na peça, que, quando
estão em grupo pouco ou nada têm para falar,
porque entretanto já disseram tudo através de
mensagens.
O vício de estar online é uma ameaça à saúde
pública; viu-se na peça, jovens que perdem a
noção da realidade pois quando não estão
online nem sabem onde estão!!!! O cérebro
está a ser inutilizado!!! Estamos em 2º lugar a
nível europeu no consumo e acesso à
internet!! Estudos feitos durante 5 anos a
dependência online, verificou-se que os jovens
recolhidos em amostra (cerca de 3000), estão
em média 6h online!!!!
Vi o drama de um pai, cujo filho se fecha no
quarto e está horas e horas de dia ou de noite a
jogar! Práticamente não o veêm!!

O depoimento de um médico licenciado em
psiquiatria e saúde mental, avisou que a
utilização exagerada da internet e redes sociais
pode transformar-se numa toxicodependência.
E enquanto para as outras drogas há regras
para o seu consumo, para esta ainda não há
forma de actuar para se limitar.
Já reparámos que os nossos jovens não têm
grande paciência para esperar!! E porquê?
Porque na internet basta um clik e têm o que
pretendem: informações, ligações longe,
compras, etc, mas quando surgem situações
reais que exigem calma e ponderação eles não
têm a percepção do tempo e reagem com
impulsividade. Não sabem esperar!!!!
Tudo isto é fruto da era tecnológica e digital
que vivemos.
Se pudermos e soubermos ajudar os nossos
jovens a consumir com moderação, toda esta
gama de produtos, todos iremos beneficiar
com isso pois teremos jovens com mais noção
da realidade, com mais competências sociais e
pessoais e, sobretudo mais participação na
vida familiar, porque a família será o que está
mais em risco, pois o tempo cada vez é menor
para ela.

Muitas horas no computador são horas
Fátima Garcia

IV FEIRA DE S. MARTINHO
7 de Novembro de 2015
Comemoramos o S. Martinho em parceria
com os espaços Séniores, Missão Coragem e
Sines em Rede com o apoio precioso da
Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de
Sines.

ATÉ SEMPRE
AMIGA GERMÍNIA

perdidas de sono, o que leva à falta de
concentração podendo dar origem a maus
resultados escolares. Alguns jovens, durante a
noite acordam para ir ver o face book!!!
Temem não estar actualizados!!!!!

A feira abriu às 10 horas aos cerca de 40
participantes que aqui permaneceram todo o
dia com artigos de artesanato e produtos
alimentares.
A animação iniciou pelas catorze com os “
Gaiteiros Vasco da Gama” , logo de seguida os
parceiros , o Vice Presidente e o Presidente da

Junta de Freguesia de Sines apresentaram o
evento.
O baile foi animado pelo organista Daniel
Teixeira e contamos também com a presença
de um grupo de amigos de Cante Alentejano.
Já no final foi sorteado um cabaz patrocinado
pela garrafeira “ A talha”.
Assim se cumpriu o S. Martinho com muita
animação, castanhas e jeropiga.
Raquel Guimarães

NATAL NA PROSAS

Novo ano lectivo… grande objectivo…
aproximar ainda mais os alunos, os sócios, os
colaboradores e os amigos da PROSAS…
promovendo para além dos conhecimentos
adquiridos nas aulas, outros momentos que
privilegiam o convívio saudável,
solidariedade, partilha, amizade.
A época natalícia proporcionou a nossa
participação na “Feira ao Largo”, na “Festa de
Natal da Prosas”, na atuação da nossa “Tuna”,
pelas escolinhas e Câmara.
Também o “Jantar de Natal” e baile, este ano,
na “Casa do Médico”, um espaço muito
bonito.

No desejo de sabermos se os nossos primeiros
objectivos foram alcançados, aproveitámos a
aula de “Conversas à solta” e recolhemos
alguns depoimentos e críticas que só nos
enriquecem e ajudam a fazer melhor.
Tivémos a confirmação que o nosso grupo de
Teatro, a Tuna, os nossos amigos da Asas, a
colaboração de Jorge Ganhão e dos alunos
que participaram na festinha de natal, foi
muito positiva. Assim como, a feirinha, o
jantar, o baile, as decorações natalícias…
Recolhemos sugestões sobre horários, tempos
de atuação, lugares para próximos convívios e
outras.

E num ambiente de convívio, partilha e
amizade… novos desafios foram lançados …
vem aí o carnaval…
Cacilda

Poesia
MISTÉRIO

O PINTOR

No meu jardim
uma caixinha,
pequenina,
fechada,
selada
lacrada...
e lá dentro...
lá dentro
um mistério
envolto em cetim!

Com a arte na ponta dos dedos
E o mistério na imaginação
Pinta com alma e sem medos
Com a força do coração

Só eu sei
o que contem a caixinha
pois ela é minha.
E sabendo, não sei!...
Mas o mistério
da minha caixinha
no meu jardim
ali fechada
por mim e para mim,
um dia se abrirá.
E num abraço
se expandirá pelo mundo
vogará pelo espaço,
e depois

Transpira sonhos como o poeta
Alivia a dor do sentimento
Basta um risco, um traço, uma recta...
Para afastar o sofrimento
Com a força do Divino
E a fé na imaginação
Deus te dará o destino
Para a tua enorme paixão
Luta com força e com raça
Acredita em ti em cada dia
Faz do teu traço uma graça
Vive o tempo em harmonia
António Courelas

será o que É
...o que sempre foi
e jamais terá fim!

PROSAS
não são pessoas vaidosas
nem sequer são de intrigas
todo o pessoal do prosas
até sabem ser amigas
fazem arraiolos e pintam
pois tem varias opções
há informática e brincam
e até cantam lindas canções
depois de tanto trabalhar
os idosos vão aprender
o que ainda há pra lhes dar
e sabem compreender
é o renascer duma esperança
que parece muito acabada
onde existe grande confiança
e gente muito animada
o prosas é a universidade
que frequentam os seniores
há ali grande irmandade
entre colegas e professores
se acham que é aldrabice
aquilo que estou a escrever
desdigam aquilo que eu disse
pois eu irei compreender
e ao escrever tudo isto
duma coisa eu tenho a certeza
de escrever eu numca desisto
pois é a minha grande riqueza
Maria Sobral

Filomena Vilhena

DE VOLTA ÀS VOLTINHAS
É verdade! Estamos de volta.
Ao longo destes anos, os nossos passeios para além de nos terem proporcionado: alegria,convívio,partilha, têm também
contribuido para o enriquecimento do conhecimento de todos nós.
Assim, e à semelhança de anos anteriores e dando cumprimento ao nosso plano de atividades, informamos que estamos a elaborar
para o mês de março , uma visita ao “ Centro da Ciência do Café”.
Toda a informação será atempadamente difundida pelo PROSAS
Contamos convosco
Bora lá...
Maria Carlos Simões

