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Editorial
Sob um calor asfixiante, moldando o
mais calmo dos mortais, o calendário
assinalou o primeiro de Outubro, dando
início ao novo Ano Letivo de
2018/2019.Mais três etapas vão ser
percorridas no nosso Prosas, repetindo
mais um convívio que promete
momentos gratos, onde a natureza
humana de cada um se revelará, mais
uma vez, numa imagem de espírito
livre e franco, projetando melhor a sua
existência de modo a abrir perspetivas
novas, retirando da convivência mais e
melhor proveito no alargamento de
horizontes do conhecimento, sem
receio de assumir os momentos
especiais num ritmo apaixonado, à
espera que o mundo volte a fazer-nos
vénias.
Como um sonho, somos invadidos pelo
fim do primeiro período. A época
natalícia surgiu! Deu-se primazia à
grande festa da família PROSAS, que
invadiu o imaginário de todos com
alegria, tradição e solidariedade.
Festejamos o advento do Novo 2019 a
pensar diferente nos nossos nadas,
reajustando prioridades para a vida.
Entramos, assim, no segundo período
escolar, enfrentando-o numa tentativa
de levar a vida como uma história. É
com este princípio que a nossa rota será
traçada com inspiração e firmeza, num
reforço dos compromissos e objetivos.
Bem-haja .
A Direção
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Ajudemos
o planeta
Os 4 Erres
Recusar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar

À nossa civilização já alguém chamou a
civilização do lixo e com muita razão.
Quanto mais progresso, mais lixo
produzimos. Vejamos por exemplo, o caso
dos aparelhos das novas tecnologias
(telemóveis, computadores, tablets, etc.,)
que são postos de lado e substituídos de
imediato por outros novos. E os velhos?
Vão para o lixo… E o lixo? O lixo é tanto,
que já nos vai sufocando aos poucos.
E falando dos sacos de plástico? Ouvimos
constantemente os media, falar de
animais, aves, que os ingerem pensando
ser alimento e acabam por morrer, como
foi o caso da baleia que apareceu morta
numa praia da Tailândia com 80 sacos de
plástico na barriga!!!!! Se continuarmos
numa atitude passiva, daqui a alguns anos
poderá existir mais plástico no mar do que
peixes, segundo diz a Quercus.
Em todos os países civilizados como o
nosso, nota-se, por parte das pessoas
mínimamente conscientes, uma grande
preocupação pelos perigos constantes que
o lixo nos acarreta. Sendo assim, então
porque não tentarmos cada um de nós
ajudar a minorar este flagelo?
E é muito fácil. Basta aplicarmos os 4
erres.
RECUSAR – Quando formos às compras,

levemos sempre o nosso saco, recusando
assim, aquele que nos ofereçam ou que
tenhamos que comprar.
REDUZIR – Não utilizando plásticos sem
necessidade. Para que é precisa a
palhinha? Os nossos pais beberam água e
refrescos sem palhinha e não morreram
por isso. E as garrafas de plástico? Não
será mais saudável, a água conservada
numa garrafa de vidro do que nos plásticos
que são feitos do combustível fóssil
chamado petróleo, que libertam toxinas e
envenenam os alimentos que comemos e a
água que bebemos? Além disso,
mantemos a mesma garrafa.
REUTILIZAR – Usarmos o mesmo saco
mais vezes, nem que para isso, tenhamos
que o lavar.
RECICLAR – É uma forma de produzir
novo a partir do velho, poupando muita
matéria prima. Basta que demos uma
lavadela nas embalagens e as coloquemos
a seguir no Ecoponto.
Eu sei que não é fácil para nós, pessoas
menos jovens compreendermos este
conceito de reciclagem, mas acreditem,
que com estes nossos pequenos gestos, os
nossos netos e gerações vindouras, irão
agradecer-nos e o Planeta também.
Fátima Garcia

Cada dia é sempre
diferente dos outros

Cada dia é sempre diferente dos outros,
mesmo quando se faz aquilo que já se fez.
Porque nós somos sempre diferentes
todos os dias, estamos sempre a crescer e a
saber cada vez mais, mesmo quando
percebemos que aquilo em que
acreditávamos não era certo e nos parece
que voltámos atrás. Nunca voltamos atrás.
Não se pode voltar atrás, não se pode
deixar de crescer sempre, não se pode não
aprender. Somos obrigados a isso todos os
dias. Mesmo que, às vezes, esqueçamos
muito daquilo que aprendemos antes.
Mas, ainda assim, quando percebemos
que esquecemos, lembramo-nos e, por
isso, nunca é exactamente igual.
- Porquê, pai?
- Porque a memória não deixa que seja
igual, mesmo que seja uma memória
muito vaga, mesmo que seja só assim uma
espécie de sensação muito vaga. É que a
memória não é sempre aquilo que

gostaríamos que fosse. Grande parte dos
nossos problemas estão na memória
volúvel que possuímos. Aquilo que é hoje
uma verdade absoluta, amanhã pode não
t e r n e n h u m v a l o r. P o r q u e n o s
esquecemos, filho. Esquecemos muito
daquilo que aprendemos. E cansamo-nos.
E quando estamos cansados, deixamos de
aprender. Queremos não aprender por
vontade. Essa é a nossa maneira de resistir,
mais ou menos, àquilo que nos custa
entender. E aquilo que nos custa entender
pode ter muitas formas, pode chegar de
muitos lugares.
- Porquê, pai?
- Porque nos parece que é assim. Mas
talvez não seja assim. Aquilo que nos
custa entender é sempre uma surpresa que
nos contradiz. Então, procuramos
convencer-nos das mais diversas
maneiras, encontramos as respostas mais
elaboradas e incríveis para as perguntas

mais simples. E acreditamos mesmo
nelas, queremos mesmo acreditar nelas e
somos capazes. Somos mesmo capazes.
Não imaginas aquilo em que somos
capazes de acreditar.
- Porquê, pai?
- Porque temos de sobreviver. Porque, à
noite, a esta hora, temos de encontrar força
para conseguirmos dormir, descansar, e
temos de acreditar que no dia seguinte
poderemos acordar na vida que quisemos,
que desejámos. Temos de acreditar que
poderemos acordar na vida que
conseguimos construir e que essa vida tem
valor, vale a pena. Muito mais difícil do
que esse esforço é considerarmos que
fomos incapazes, que não conseguimos
melhor, que a culpa foi nossa, toda e
exclusiva.
José Luís Peixoto, in 'Abraço'

PROSAS
…E já lá vão 11 anos… PROSAS, uma
escola, uma realidade que veio oferecer a
muitos de nós “Geração Platina”, a
oportunidade de irmos mais longe, mais
ativos, participativos e mais felizes…
Aqui na PROSAS, encontramos muitas
respostas, promovendo o convívio e o
bem- estar físico e psíquico.
Aqui na PROSAS, somos reconhecidos
e valorizados pelos saberes adquiridos e
pelos saberes transmitidos.
Aqui na PROSAS, temos gente dos 50
aos 80 e… que partilha sabedoria
adquirida ao longo da sua vida.
Aqui na PROSAS, cultivamos a amizade
e espalhamos alegria nos “Cantares
Alentejanos”, “Grupo Coral”, “Danças de
Salão” e “Teatro”.
Aqui na PROSAS, viramos artistas nas
“Pinturas”, “ Desenhos” e “Arraiolos”.
Aqui na PROSAS, seguimos em
“Viagens” e vamos até ao passado na
“História” e na “Antropologia”.
Aqui na PROSAS, continuamos saltando
de país em país, aprendemos “Espanhol”,
“Francês” “Inglês” e vamos embalados
nas “Conversas à Solta”.
Aqui na PROSAS, começámos a “Ler
Tarde”, mas chegámos à “Literatura”.
Não podiam faltar as ferramentas mais
preciosas para o nosso dia a dia, a
“Informática”, (do Excel ao Power Point e
Redes Sociais…)
E mostramos a nossa criatividade nos
“Trabalhos Manuais”.
PROSAS, uma Associação, uma
Universidade Sénior, reconhecida social e
oficialmente como um lugar de promoção
das “Aprendizagens ao longo da vida e do
envelhecimento ativo”.
PROSAS, uma família.
Bem-vindos ao novo ano lectivo
2018/2019.

Coro do PROSAS

Cantares Alentejanos

Maria do Céu do Ó B. Lopes Paulo

Refeição para celebrar a época de Natal

Espetáculo de Jorge Ganhão

Teatro, o príncipe feliz

Dói-me a Vida aos Poucos
Estou num daqueles dias em que nunca
tive futuro. Há só um presente imóvel
com um muro de angústia em torno. A
margem de lá do rio nunca, enquanto é a
de lá, é a de cá, e é esta a razão intima de
todo o meu sofrimento. Há barcos para
muitos portos, mas nenhum para a vida
não doer, nem há desembarque onde se
esqueça. Tudo isto aconteceu há muito
tempo, mas a minha mágoa é mais
antiga.
Em dias da alma como hoje eu sinto bem,
em toda a consciência do meu corpo, que
sou a criança triste em quem a vida bateu.
Puseram-me a um canto de onde se ouve
brincar. Sinto nas mãos o brinquedo
partido que me deram por uma ironia de
lata. Hoje, dia catorze de Março, às nove
horas e dez da noite, a minha vida sabe a
valer isto.

No jardim que entrevejo pelas janelas
caladas do meu sequestro, atiraram com
todos os balouços para cima dos ramos de
onde pendem; estão enrolados muito alto,
e assim nem a ideia de mim fugido pode,
na minha imaginação, ter balouços para
esquecer a hora.
Pouco mais ou menos isto, mas sem
estilo, é o meu estado de alma neste
momento. Como à veladora do
«Marinheiro» ardem-me os olhos, de ter
pensado em chorar. Dói-me a vida aos
poucos, a goles, por interstícios. Tudo isto
está impresso em tipo muito pequeno num
livro com a brochura a descoser-se.
Se eu não estivesse escrevendo a você,
teria que lhe jurar que esta carta é sincera,
e que as cousas de nexo histérico que aí
vão saíram espontâneas do que sinto. Mas
você sentirá bem que esta tragédia

irrepresentável é de uma realidade de
cabide ou de chávena — cheia de aqui e de
agora, e passando-se na minha alma como
o verde nas folhas.
Foi por isto que o Príncipe não reinou.
Esta frase é inteiramente absurda. Mas
neste momento sinto que as frases
absurdas dão uma grande vontade de
chorar. Pode ser que se não deitar hoje esta
carta no correio amanhã, relendo-a, me
demore a copiá-la à máquina, para inserir
frases e esgares dela no «Livro do
Desassossego». Mas isso nada roubará à
sinceridade com que a escrevo, nem à
dolorosa inevitabilidade com que a sinto.
Fernando Pessoa, in 'Carta a Mário de
Sá-Carneiro (1915) '

Memórias
Domingos, anos 60
Começava cedo a labuta nos Domingos
dedicados à ida ao rio. Ainda a esfregar os
olhos, tomava-se o pequeno-almoço,
tirava-se os lençóis das camas e juntava-se
à roupa já preparada na véspera. De
alcofas de palha à cabeça, iniciava-se a
caminhada.

Chegadas ao local, escolhia-se as pedras.
Se, entretanto, chegassem as donas tinha
que se mudar. Colocava-se uma peça de
roupa grossa sob os joelhos, inspirava-se
bem aquele ar puro do mar do Norte e
começava-se a tarefa tendo como fundo
musical o bater suave das ondas.

ou queijo) e fruta da época. Estava-se bem
naquele ambiente selvagem, cheio de
perfume e de música. Às vezes via-se a
“TiCatrina”, que vinha do lado da “pedra
do homem”, montando a sua burra escura,
que trazia, em suportes adequados,
grandes “quartas” de barro para se
abastecer da água fresca do rio. À frente,
abrindo caminho, vinha o seu fiel amigo.
Quando a roupa estava seca, era bem
dobradinha, bem arrumada nas alcofas e
regressava-se a casa. Às vezes parava-se
para apanhar camarinhas.

Ao chegar ao final da azinhaga das
Barradas já se via o sol espalhando os seus
raios vermelhos dourados por detrás das
árvores que se avistavam ao longe. Aí,
escolhia-se o caminho, ou passando à casa
da “TiGabriela” ou, do lado de baixo,
passando pelo monte da “TiAlice” que
vendia leite. Qualquer deles era de areia
solta e ladeados por valados com pitas.
Mais à frente, já sem valados, via-se uma
grande extensão de mato, aqui e ali
salpicado de camarinheiras. Finalmente
avistava-se o mar, a areia, os chorões, os
rios…
Mais de 30 minutos a andar, geralmente

sem encontrar ninguém. Os rios eram
poças grandes, periodicamente limpas,
pagando-se por isso 25 tostões, onde
corria água de uma nascente próxima.
Eram três: um onde se lavava a roupa,
outro onde se passava (enxaguava) e
outro, em cama de greda, que era a fonte
que saciava a sede das lavadeiras.

A técnica era sempre a mesma – punha-se
em sabão toda a roupa branca, depois, já
aquecida pelo sol, esfregava-se muito
bem, dava-se novo sabão e estendia-se a
corar num espaço sem mato, tipo eira de
cereal sem cimento. Antes que secasse
“ógava-se” salpicando água tirada do rio
de passar. Enquanto esta corava lavava-se
a de cor, batendo bem sobre a pedra e
estendia-se a secar sobre o mato mais
próximo. Se alguma peça estava mais suja
ou deitava tinta era lavada bem junto à
saída da água, para não poluir. A entrada e
saída da água dos rios era controlada como
se de uma piscina se tratasse. Finalmente,
passava-se a roupa branca, até não deitar
sabão, e ia-se estender na areia da praia.
No Verão, arranjavam-se 4 canas que se
espetavam no chão e onde se amarrava um
lençol. Só então se ia comer. Debaixo do
toldo, saboreava-se o lanche como se de
manjar de rei se tratasse – 1 ovo cozido,
pão com toucinho, linguiça ou chouriço
que sobrava do jantar, (às vezes peixe frito

No Verão chegava-se ainda bem cedo.
Acendia-se o ferro a carvão, passava-se a
roupa e fazia-se as camas com os lençóis
acabadinhos de passar. Depois de um bom
banho, com água aquecida no fogão a
petróleo, jantava-se e pouco tempo depois
ia-se para a cama. Então, podia-se
absorver ainda aquele cheirinho a mar… e
ouvir a melodia do rebentar das ondas, na
areia grossa, espalhando brancura para
além do alcance visual. E adormecia-se, e
sonhava-se…
Sonhava-se muito!...
E no Inverno tudo piorava, mas a rotina
continuava…
«Oh, bons tempos! Doces e radiantes
anos! Eu era criança, eu era pequeno, eu
era amado. Eu não tinha experiência e eu
tinha a minha mãe!» *
* Victor Hugo (Tradução livre)
Fotos: net e Cacilda
Cacilda Silva

Meditação
Há uma certa hora em que todo o meu ser
se assombra, perante a natureza que tudo
circunda e me enlaça. A penumbra,
translúcida, condensa-se; a cor viva das
coisas da natureza uniformiza-se num
cinzento homogénio,exibindo fugidias
silhuetas; a humidade crepuscular surge e
transpira um vago e confundido odor
perfumado das ervas rasteiras e da
imensidade das flores. A natureza é assim
mesmo, oferece momentos especiais
calmos e tranquilizadores cheios de
melodia e ritmos apaixonados. Os seres
vivos submetidos à sua singeleza,
recolhem-se no silêncio vespertino,
enquanto os notívagos surgem e se
espraiam no vazio a perder de vista. Ao
longe o sino soa em chamamento à
reflexão e ao ofício da véspera.Virtual,a
claridade lunar começa a esbranquiçar e
vai tomando conta de todas as coisas; no
firmamento as estrelas surgem ténues,
meio afogueadas e, não longe, o rumor do
regato acariciado pela viçosa e bravia
vegetação das margens, parece manter
vivas misteriosas recordações do passado.
Sentada sobre a pequena e rígida pedra na
margem do caminho,recolhida,de olhos
fechados, gozo todo o espaço circundante
em oração mental. Uma sensação de bem-

estar apossa-se de mim, remetendo-me a
um profundo estado de serenidade. Todas
aquelas melodias tranquilizadoras
formam um cenário indivisível, onde
consigo construir estranhas imagens
numa espécie de devaneio. Imagino-me
assim, um objeto no quadro vivo em que
estou inserida, uma ligeira pincelada dada
por mão desconhecida a par da pedra, das
árvores, dos animais, do riacho… apenas
um mesquinho acidente na timidez da
penumbra. Conforme evoco imagens,
concluo que tudo sempre assim foi e que
persistirá pela eternidade fora, desde as
estrelas que brilham sobre a minha
cabeça, ao terreno que piso, aos animais
que procuram recolha, a todos os seres que
emergem pelo crepúsculo. Para mim tudo
é da mesma substância, sendo apenas
fragmentos de imagens que desfilam no
espírito durante o sono. Aquilo que
suponho ser realidade,é,quando muito,
simples virtualidade! Tudo vai passando,
inundando a alma submetida às
circunstâncias perecidas, aquilatando a
força poderosa da emoção. Já nada sai
dela, nem jamais sairá, porque a vida é um
peregrinar,plenus infortunium.
Maria Hortênsia

No tempo e no espaço

O culto do sangue
Desde o Paleolítico que o sangue se
encontra intimamente associado ao ritual
e ao culto. Os seus símbolos eram o ocre
vermelho (usado para tingir imagens e
também encontrado sobre cadáveres em
posição fecal, a fim de que estes
regressassem ao ventre da terra, prontos a
renascer) e o vinho tinto. O sangue
constitui a base do clã, da realeza e da
herança e tem-se admitido que as
mulheres beneficiavam de um elevado
estatuto nas sociedades antigas, por serem
guardiãs e transmissoras através da
procriação do sangue do clã e, portanto, do

seu espírito. Outrora, o sangue menstrual
era considerado benéfico de muitas
formas, sendo derramado nos campos
como fertilizante e usado para curar
doenças e conferir poder (nos tantras
indianos há ainda alusões ao sangue como
alimento). Entre alguns aborígenes
australianos simulam, por vezes, a
hemorragia menstrual nos seus rituais e,
durante a dança do Sol dos Sioux, imitam
atos como a circuncisão, corte dos
mamilos e nádegas. Afirma-se que os
xamãs inventaram tabus menstruais para
não fazerem uso do sangue feminino em
rituais que, numa determinada época, se
confinavam às sacerdotisas. Assim,
rejeitado como impuro, o sangue
menstrual tinha de ser substituído nas
cerimónias sagradas por outro
proveniente do sacrifício de seres
humanos e de animais. Numa pintura
Tântrica de meados do século XIX, vê-se a
deusa Chinnamasta, de pé, sobre a Xiva,
com a sua cabeça na mão esquerda,
mostrando o sangue a jorrar-lhe do
pescoço, para alimentar as duas discípulas
que a rodeiam.
Vítor Mendonça

O Pontapé!
Era Junho “Dia da Criança” e toda a
Escola se deslocava para um grande
jardim onde os alunos pudessem brincar
livremente.
Mal acabámos de chegar, o Carlos Manuel
pregou um pontapé nas canelas do João
que o deixou a sangrar e a choramingar.
Eu: “Ó Carlos Manuel, como pudeste
fazer uma coisa destas? Era um dia para
estarmos alegres e brincar sem
agressões!”
Ele: “Pois é! Não sei porque fiz isto, se eu
até sou amigo do moço!...”
Eu: “E é assim que tratas os amigos?”
Ele: “Mas, olhe professora quem teve a
culpa foi a minha mãe!”
Eu (absolutamente espantada com a
resposta): “A tua mãe? Mas se a pobre da
senhora está em casa como pode ser
culpada da maldade que tu fizeste?”
Ele: “Pois! É que eu disse-lhe «Mãe, não
me calce as botas caneleiras, é melhor eu
levar as sapatilhas…» Está a ver? Se eu
trouxesse as sapatilhas tinha-lhe dado o
pontapé e não lhe teria feito mal!”
Com tal resposta eu não pude deixar de dar
(interiormente) uma gargalhada.
Lá lhes pedi que apertassem a mão como
verdadeiros amigos que eram.
Fizeram as pazes e lá foram brincar.
Um, com as dores mais aliviadas, o outro
com a consciência mais tranquila!
E são assim as crianças!...
(Carolinices)

Uma caminhada pela

Vila do Redondo
O descuido recalcado dos nossos
antepassados deixou sepultados no
mausoléu fatal do esquecimento factos
interessantes do nosso património.
Contudo, a história dessa herança, por
paradoxal que pareça e, nos tempos que
correm, vem despertando um fenomenal
interesse pelas pedras que falam bastiões
da cultura das nossas aldeias e vilas, com
fervorosa e enigmática devoção, num
esforço por encontrar no presente o seu
espaço enquanto destino de estudo ou
turístico. Dentro desta singularidade, o
PROSAS para não quebrar o seu
programa de passeios, lá resolveu mais
uma vez espraiar a sensibilidade da sua
terceira idade com uma passeata à airosa
e vetusta Vila do Redondo, terra de
autêntico sabor rural onde prolifera a

vinha, a oliveira e a cor trigueira dos
campos. Após a chegada e, à aventura,
iniciou-se a visita à vila edificada sobre o”
lendário penedo redondo “,protegida num
reduto mandado construir pelo rei
Lavrador e a quem o Bolonhês concedeu o
seu primeiro Foral. Casas brancas,
primorosamente pintadas, aglomerado

Acácio

Hoje vamos confecionar um prato principal:

Lulinhas com Mostarda
como eu gosto

Para acompanhamento, batatinhas novas
cozidas com pele

vitmen insignis ignotus

Homem

Os Petiscos
do

Ingredientes:
800 g de lulinhas limpas
0,5 dl de óleo
4 dentes de alho laminados
2 folhas de louro
1 copo de vinho branco
Sumo de ½ limão
2 colheres de sopa de mostarda
1 molhinho de coentros
Sal e pimenta Q.B.

cercado pelo magnífico castelo, de
majestosos torreões bem conservados e
igrejas seculares de notada arquitectura,
testemunham um passado de sacrifício e
luta que muito emociona. Saberes e
sabores misturaram-se para deleite de
todos. Degustar a comida típica alentejana
e bebericar o nectário vinho local na
tradicional e genuína loiça artesanal, cujas
imagens policromadas registam a vida
campesina do Redondo, obriga a percorrer
a história da cultura e modo de vida dos
seus habitantes de então. A visita
surpreendeu por um espaço rural em
mudança, revelando uma salutar vivência
num mundo mágico cheio de emoção
embriagadora.

Confeção:
- Numa frigideira aquece-se o óleo com
os alhos laminados e ou louro até aloirar.
- Junte as lulas temperadas com sal e
pimenta.
- Entretanto vá cozendo as batatas.
- Quando as lulas estiverem fritas,
adiciona-se o vinho branco e a mostarda
diluídas.
- Deixa-se ferver até apurar.
- Servem-se polvilhadas com coentros
picados e o sumo do limão e
acompanhadas pelas batatinhas cozidas.

Homem
desintegrado do tempo
que lanças sorrisos
mastigados
cuspidos
tingidos de raiva
pensas que o Velho
é um fantasma
e chamas à Criança que corre
uma maçada.
Reparaste ao menos
que as árvores têm braços
e que os cães têm olhos de gente?
Para ti não existem Primaveras!
E papoilas?...
Sabes o que são papoilas?
Anda!
Eu estendo-te a mão
homem desintegrado do tempo
que vives
vivendo
já morto por dentro.

Bom Apetite
Carolina/1972/Évora

