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Passeio a Lisboa
Olivença

A Minha Rua

Aniversário

do nosso PROSAS

Editorial No tempo e no espaço
Chegou o mês de Outubro e, com
ele, novo ciclo de interesses e
motivações avivaram energias
apostadas no retorno de mais um
ano escolar do Prosas. Contudo, há
que recordar o fim do Ano Escolar
transato que deu ensejo a uma vida
plena de euforia com as festas do
aniversário do Prosas e de fim do
ano, salutares passeios e
participação nalgumas realizações e
espectáculos. Deste modo, a
Direção felicita todos aqueles que
de boa vontade e coragem se
apresentaram à convivência das
aulas, superando dificuldades que o
avanço da idade impõe, no desejo
persistente de traçar tranquilamente
os passos a dar, incutindo retomar
da melhor forma ao usufruto dos
bons momentos de convívio,
sentindo a vida deslizar ao sabor do
reencontro, da continuidade e da
alegria.
Bem hajam.
A Direção
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No dia trinta do mês de Novembro de
mil oito centos e quarenta e seis annos,
na rua do Capelão nº 35 A, falecêo
apoplética, sem Sacramentos, Maria
Severa Honofriana, natural de Lisboa,
idade de vinte e seis annos, solteira,
filha de Severo Manoel de Souza e de
Anna Gertrudes Sevéra. Foi a sepultar
ao Cemitério do Alto do S. João, de q
fiz este assento. Mouraria 1846
(Assento de óbito exarado pelo padre
Félix do Coração de Jesus, pároco da
freguesia do Socorro).
Lisboa Madragoa 1820. Mais
conhecida por “Barbuda”, a mãe
proprietária de uma tasca na rua da
Madragoa, era uma conhecida
prostituta da Mouraria. Maria Severa,
criada naquele ambiente devasso,
ainda jovem e possuidora de alguma
beleza, começou a prostituir-se, mas
dotada de uma voz invulgar para o
fado, depressa ganhou fama como
cantadeira. Frequentava as bodegas da
Mouraria, a da Rosário dos “Óculos,”
no Bairro Alto, onde ”batia” o fado,
acompanhada à guitarra por Joaquim
Lucas nas tascas do Manuel Jerónimo
o ”Cegueta” e do Manhoso todas na
rua do Capelão, assim como o Café da
Bola na rua de S. Vicente à Guia e no
café do moço forcado Joaquim Silva à
rua do Saco perto do campo de
Sant´Anna, cuja freguesia era
composta de aficionados
tauromáquicos entre os quais, o
assíduo conde de Vimioso. Através
das touradas entrou nas festas da
fidalguia lisboeta, muitas realizadas
no palacete do conde, onde cantava
para uma fidalguia snob. Batia o fado
vadio nas feiras e festas que se
organizavam na periferia da praça de
touros do Campo de Sant'Ana, onde o
povo léu a aplaudia em frenesim.
Severa era uma jovem que

transbordava paixão. Conhecida e
desejada por todos, emocional no seu
universo da vida amorosa, teve vários
amantes, fadistas, toureiros,
cavaleiros, jovens fidalgos e com 20
anos de idade iniciou uma relação
duradoura com o 13º conde de
Vimioso, D. Francisco de Paula
Portugal e Castro. Com 26 anos de
idade, de voz sentida e quente,
abandonda pelo conde, despiedada e
desfalecida, entrega a sua alma ao
Criador, rodeada numa aura de
celebridade póstuma sem
precedentes. Com a fama e o
saudosismo a crescer na memória
coletiva, a mística Maria Severa tem
servido de inspiração a vários
trabalhos artísticos, no cinema, no
teatro e na música.
Num beco da Mouraria
Onde a alegria do Sol não vem
Morreu Maria Severa
Sabem quem era?... Talvez ninguém.
Extrato adaptado do texto original da
Edição Especial do 140ª aniversário
do nascimento de Júlio Dantas
C. M. de Lagos 19.05.1876/2016

Em cima, a única imagem que os
investigadores reconhecem que pode,
com algum rigor, ser considerada
como um retrato da Severa/esboço a
tinta da china de Francisco Metrass

Olivença

Olivença é uma das localidades que
mais se destaca na fronteira entre
Portugal e Espanha. Apesar de fazer
parte do território espanhol, esta
cidade está há séculos intimamente
ligada à nossa história.
Fundada no séc. XIII pela Ordem dos
Templários, Olivença pertenceu aos
portugueses até 1801 e ainda é objecto
de discussão por reivindicação
histórica até aos nossos dias.
No ano de 1143 em Zamora os reis D.
Afonso Henriques e D. Afonso XII de
Leão e Castela estabeleceram os
limites iniciais dos dois reinos
(Portugal e Espanha). Em 1267
durante o Tratado de Badajoz, a zona a
este do rio Guadiana foi reconhecida
como parte da coroa espanhola. No
entanto, trinta anos depois, o rei D.
Dinis e Fernando IV de Castela, pelo
Tratado de Alcanizes integram
Olivença no território português.

No ano de 1801, após o conflito
militar chamado Guerra da Laranjas,

Olivença foi anexada novamente pela
Espanha pelo novo Tratado de
Badajoz, situação que não foi
reconhecida pelo nosso país, uma vez
que foi assinado por Portugal, não no
exercício da sua plena liberdade, mas
coagido a fazê-lo sob ameaça da força.
Assim em 1815, quando se subscreveu
o diploma resultante do Congresso de
Viena onde ficaram estabelecidas a
nova ordem europeia, as relações
internacionais no continente, após a
derrota das ambições FrancoNapoleónicas, a Espanha
comprometeu-se a devolver Olivença
e a reconhecer definitivamente a
soberania portuguesa, coisa que nunca
chegou a acontecer até aos dias de
hoje.
Assim, caminhar e aprender são as
melhores ferramentas para conhecer
um pouco mais sobre esta terra. A
cerca de 11 km do rio Guadiana e no
centro de uma planície, aparece o
casario branco de Olivença com
estruturas arquitectónicas
semelhantes às das localidades
alentejanas. No centro da zona
histórica sobressai a torre de
menagem construída por D. Dinis no
séc. XIV e a igreja da Madalena que é
a segunda igreja mais representativa
do estilo Manuelino a seguir ao
Mosteiro dos Jerónimos.
A nossa língua é a língua que ali se fala
quando as emoções e os afectos
tomam conta dos Oliventinos. Alguém
disse que Olivença apaixona-se e
zanga-se em português.
Maria Isabel Canas

A Minha Rua
Fernando Pessoa disse: “ Tenho em mim
todos os sonhos do Mundo”. Eu tenho
em mim o gosto de saber coisas do
passado, até porque não há presente sem
passado nem futuro sem presente. E eis
que decidi saber a génese da minha rua.
Numa acta da Junta de Parochia, datada de
20.11.1865, aparece o primeiro registo
sobre o tema que procurava - trata-se de
uma “deliberação para reparação de
calçada em Atrás dos Quintais”.
Em 07.06.1868, noutra acta da mesma
Junta, através da quinta postura, “era
proibido o trânsito de carros ou carretas
pelo centro da vila, assim que se
concluísse a calçada no sítio Atrás dos
Quintais”.
Em 17.01.1883 a Junta da Parochia
deliberava que “os chiqueiros deviam
ficar a norte do moinho de Pedro
Fernandes e no Largo junto ao
matadouro”. (O matadouro funcionou em
Atrás dos Quintais entre 1864 e 1925
aproximadamente).
Em 28 de Abril de 1926 foi deliberado
“constituir uma comissão para vender o
baldio Atrás dos Quintais que já estava
dividido em lotes”.
(Em 2011 ainda não havia conhecimento,
no Arquivo Histórico, da zona exata onde
ficava o sítio “Atrás dos Quintais”. Num
encontro denominado “Conversas à volta
da Memória” eu disse que antigamente se
chamava ao sítio onde eu morava “Atrás
dos Quintais” – Eureca – que ótima
informação.

e, mais tarde, ver as telenovelas e alguns
filmes. À esquerda, um grupinho de casas
semelhantes à minha que eram habitadas
pela Leonor Tendeira e por famílias de
pescadores. Próximo havia um marco de
água onde os moradores se iam abastecer.
No começo da Travessa do Vasco morava
a Henriqueta, com quem eu fazia
contratos na altura da Páscoa. Do outro
lado do Largo havia um muro e armazéns.
Na perpendicular do “Forno” havia, e há,
o grande prédio do Sr. António Clemente
Soares, cujo r/c foi construído em finais
dos anos 40, com várias habitações e uma
pequena carpintaria. Por trás do Largo, em
terreno expropriado para a CP, havia a
giratória, onde o comboio ia fazer
inversão de marcha e o apito para a partida
da automotora, às 08,25h, dizia-me que
eram horas de ir para a escola.

Na foto do Arq. Municipal, (anos 60) a minha casa
tinha sido derrubada e só mais tarde foi reconstruída.

Em acta da CMS, de 1935, este sítio
aparece referido como Largo da Boa
Vista.
E foi numa casinha muito pobre do Largo
da Boa Vista, construída na segunda
metade do século XIX, que eu nasci. Uma
casinha sem água, luz e esgoto. O “Ti
Manel” vinha na sua carroça despejar as
“tijelas da casa”. A rede de esgoto público
só chegou ao Largo da Boa Vista na
década de 50. E é desta casinha que eu
tenho as minhas primeiras memórias
ainda não tinha 3 anos… E era aqui que
havia o “Forno” onde a vizinha Cremilde
assava batatas-doces e cozia bolos,
cobrando 5 tostões e o vizinho Emílio e os
seus colegas padeiros faziam o pão para a
maioria da população da vila. E também
era aqui que havia o quarto escuro e a casa
da farinha, onde eu, a Laudelina e outras
meninas brincávamos às escondidas…
Entre a minha casa e o “Forno” havia a
casa da D. Lena, onde eu ia comprar leite

Em finais dos anos 50 o grande Circo Prin
Frères escolheu o Largo da Boa Vista para
se instalar e dar os seus espetáculos, com
entradas a 20 escudos. É claro que eu não
fui ver.

Barrancos
Em 04.10.1961 foi a vez do Circo Aéreo
“Os Avelinos”. Carlos Avelino subia um
cabo equilibrando-se somente com uma
grande vara que segurava nas mãos,
enquanto ouvia a sua canção talismã –
“Sonhos “– interpretada pelos Conchas.
Em meados dos anos 70 a Câmara mandou
fazer aqui um pequeno jardim acabando,
assim, com a areia no Largo.
E, mais uma vez, há uma mudança na
toponímia do outrora “Atrás dos
Quintais”. Com a liberdade que o 25 de
Abril nos trouxe foi possível, juntando
várias artérias, formar uma grande
avenida a que foi dado o nome de
“General Humberto Delgado – General
sem medo”. E nos anos seguintes, às 0
horas do dia 25 de Abril, aqui havia a
“Corrida da Liberdade”. E quando em
1989 o desfile do Carnaval passou do
Centro Histórico para a Avenida, foi uma
explosão de cor, luz, movimento e música.

Naquele tempo havia barrancos!
A chuva caía mansinha dias e dias inteiros,
era o chamado “borrazeiro”.
Então, em vez das inundações de agora,
formava-se pequenos riachos de água que
escorriam por onde havia valas e valados.
Frente à minha casa, entre esta e o “campo
da bola”, formava-se um desses
b a r r a n c o s . Vi n h a d e A l m a d i m e
derramava-se até ao Largo do Barroso e
descia escorrendo para os lados de Santo
André.
Na minha rua, morava também a Luisinha
Chaves!
Então, era vê-las, ela e eu, de “butes”
(botas de borracha), chapinhando naquele
barranco frente às nossas casas.
Podia-se brincar na rua, enlamearmo-nos
e ficar encharcadas, sem que isso
representasse perigos nem dramas.
Constipações, certamente não faltariam,
depois, com chazinhos, zaragatoas
e…mesmo sem antibiótico lá iam

passando.
Esta era a brincadeira de Inverno, mas
havia a outra, essa no quintal da avó da
Luisinha, no Largo dos Sabinos!
Aí, eram as loicinhas de barro os nossos
encantos!
Tachinhos, fogareiros, alguidarinhos,
enfuzas, canecas, assadores de castanhas,
etc…etc…
A avó dava-nos restos de legumes, cascas
de batata, bocadinhos de cenoura e com
tudo isto e mais umas ervinhas, que belas
comidinhas fingidas nós fazíamos!!
Vi esta fotografia no Facebook da Maria
Nunes (Dores Fontes Santa) e as
lembranças dessa infância escorreram
como riachos , dos meus dedos para o
teclado…
ACREDITEM QUE AS CRIANÇAS
ERAM MUITO FELIZES NO TEMPO
DOS BARRANCOS!!!
(Carolinices enlameadas e chapinhadas
com a Luisinha)

O menino amado, às escondidas.

E daqui a 150 anos como será esta
Avenida? Ainda existirá? Haverá alguém
que queira fazer uma retrospetiva da
história da sua rua? Talvez o consiga
tocando numa qualquer tecla digital… ou
…sendo transportado numa máquina do
tempo ainda por inventar… ou … tendo
conhecimento de como regredimos no
tempo, por culpa da nossa desmedida
ânsia de poder e de dinheiro e do completo
desrespeito pelas leis da natureza.
E você, não gostaria de saber algo sobre a
sua rua? Experimente e verá que “Tudo é
ousado para quem a nada se atreve” *.
Fotos: Arquivo Municipal,
Carlos Malafaia e Cacilda Silva
Fonte: Arquivo Municipal e
Clemente Soares
*Fernando Pessoa
Cacilda Silva

O menino que foi muito amado, às
escondidas…
O amor é lindo…porque sim! … Foi
no dia dos seus vinte e quatro anos que
Amélia perdeu o emprego e foi
abandonada pelo namorado, o amor da
sua vida.
Foi nos anos 60/70 que ficámos
amigas. Ela tinha umas mãos de fada e
era com carinho e mestria que
enrolava os meus cabelos loiros nuns
bigudins bem apertados com elásticos
e depois com ferrinhos muito pesados
e bem quentes… deixava-me como
uma estátua, para não queimar as
orelhas e o pescoço… eram também
momentos de risota e confidências
amorosas.
Em 72, nasceu o menino amado, às
escondidas. Quantas lágrimas,
quantas dores, quantos sorrisos,
quantos abraços, quantos beijos.
Um dia a minha amiga desapareceu.
Fiquei sem a artista dos caracóis.

Amélia resolve dar um pontapé na
tristeza e cai ao acaso na tasca da
Madalena , que a ouve cantar com uma
voz que enche os espaços vazios
daquele lugar castiço. Com sua
beleza, Amélia, atrai dois homens que
a amam perdidamente, porém, de
pensamento em pensamento, de
recordação em recordação, regressa
sempre ao ponto de partida, o seu
grande amor.
Mas um dia descobre que há outra
mulher…
Lisboa à noite, esconde mistérios e é
nas paredes, à sua volta, que surgem
cartas de amor, que certo homem
misterioso, lhe dedica.
Amélia volta a sorrir e volta a acreditar
no amor.
E a minha amiga, a artista dos
caracóis, regressa um dia com o seu
menino.
O menino muito amado às escondidas,
fez-se grande, fez-se maior, fez-se
homem de livros, de argumentos, de
filmes… ”O amor é lindo, porque
sim!”
Dedico ao Vicente.
Nov. 2019
Céu do Ó

Notícia

Caminhar e Aprender
Juntar, “O Útil ao Agradável”, pode
ser, “Caminhar e Aprender”.
Integrada nas Festas de final de ano
lectivo 2018/2019, dia 14 de Junho, a
Prosas organizou uma caminhada
“Rota da Cláudia de Campos”,
orientada pela Dr.ª Sandra Patrício,
responsável pelo Arquivo Municipal
de Sines.
Um grupo bem animado e atento
percorreu desde o Castelo ao Forte do
Revelim, com paragens pelo Largo
dos Penedos, Casa de Vasco da Gama,
Santa Casa da Misericórdia e Capela
de Nossa Senhora das Salas.
Ruas, locais, personagens, vieram
recordar a autora do livro “Ele”,
Cláudia de Campos, nascida em Sines
a 28 de Janeiro de 1859, filha de Maria
Augusta Palma Campos e de
Francisco António de Campos e neta
de Jacinto José Palma, Guarda-Mor de
Saúde do Porto de Sines.

A 25 Outubro do ano transato
realizaram-se eleições para os Corpos
Sociais do Prosas para mais um
mandato de quatro anos. Ao ato,
apresentou-se uma única lista
concorrente, sendo a mesma aprovada
por uma maioria de 57 votos,
reconduzindo a direção anterior. Em
Assembleia Geral de 29 de Novembro
de 2019,realizou-se a tomada de posse
dos elementos da nova direção.

Aniversário
do nosso PROSAS

Ao iniciar este ano lectivo 2019/2020
e para festejar o 11º Aniversário da
Prosas, em 2 de Outubro de 2019,
organizou-se mais uma caminhada
pelo Centro histórico, “A Rota da Rua
Direita”, orientada pelo amigo
António Campos.
A Rua Direita, hoje Rua Teófilo Braga
e a Rua da Praça, hoje Rua Cândido
dos Reis, são desde a criação medieval
da vila os eixos estruturadores da
malha urbana, segundo António
Martins Quaresma, a primeira,
paralela ao mar era o “espaço
económico de sociabilidade”. A
segunda apontava para o mar e
facilitava a crescente funcionalidade
ribeirinha da vila.
Quedámo-nos pela Praça Tomás
Ribeiro, (Largo dos Correios) e para
surpresa de muitos viemos a saber que
nesta Praça se situaram as principais
igrejas, o Pelourinho, a Câmara
Municipal e o primeiro mercado.

Foi a grande festa de Outubro.
Ninguém conseguiu resistir ao seu
espírito agregados num grande abraço
de fraternidade e, como sempre,
espelhou-se alegria e sublime
vivência. Tudo foi planeado a
preceito. Surgiram vontades e, fez-se
cumprir a tradição com a maior
dedicação e empenho. O salão encheu
por volta das doze horas e, na extensa
mesa, as mais diversas iguarias e
bebidas, trazidos por cada um, ficaram
à disposição; em desafio, os olhos
gulosos ferraram no banquete e a
comezaina prolongou-se por uma
eternidade, onde a grande família
partilhou prazer mútuo de dar e
receber. Quando tudo terminou era
noite.

Passeio a

Lisboa
No dia 9 de novembro, a nossa escola,
“Prosas,” proporcionou-nos mais um
passeio: desta vez, fomos até à nossa
sempre bela Lisboa.
Saímos de Sines por volta das 8 horas,
munidos de agasalhos próprios para
um dia de novembro que amanhecera
carrancudo e prometendo chover, mas

nada que nos tirasse a boa disposição
habitual.
Lá seguimos viagem com uma breve
paragem para o pequeno- almoço.
Chegados ao destino, começámos por
subir ao miradouro do Arco da rua
Augusta de onde pudémos admirar
uma magnifica vista sobre a cidade.

Seguiu-se um passeio pela zona
ribeirinha até ao mercado da ribeira,
lugar onde alguns de nós aproveitaram
para almoçar.
Depois do almoço, o S. Pedro resolveu
presentear-nos com uns pingos de
chuva daquela a que nós costumamos
chamar de molha tolos mas, que não
nos impediu de fazermos mais um
passeiozinho pelas ruas, adornadas
com os tradicionais enfeites de Natal e
fazer compras. Houve, também quem
aproveitasse para se encontrar com
familiares que residem em Lisboa.
Às 16,30, juntámo-nos todos, no
teatro Politeama, a fim de assistirmos
ao musical “A Severa. “Afinal, era
esse o objetivo principal do nosso
passeio.
Magnífica apresentação, que tão bem
retrata o que foi a vida desta grande
diva do fado.
Terminado o espetáculo, iniciámos a
viagem de regresso a Sines.
Chegámos um pouco cansados mas
ansiosos que venha o próximo.
Zelinda Quaresma

A
fé
e o tempo
A fé e o tempo
Amigas /Amigos
Neste espaço de solidão,
Santo António o bom amigo,
Onde o silêncio me acolheu,
Filho do PAI do Céu,
Tenho momentos de gratidão
Pelo teu amor contigo
Porque a paz me recolheu.
O bem que DEUS nos deu.

Banho

29

Vivi, cresci e amei
O bem que DEUS nos deu
Deus me deu tudo que tive,
Com muita paz e amor,
Só no Céu eu saberei
É o bem que vem do Céu,
Como lá se sobrevive!
Que a Nós nos dá calor!
Com amor, paz e felicidade,
São felizes as amigas e amigos,
Onde DEUS me olhe e ajude,
Que acompanham todos nós,
Num mundo de tranquilidade
Sempre presentes e queridos
Porque o Seu mundo não ilude!
Que não nos deixam ficar sós.
Estou tranquilo, sou feliz,
Quando a sorte nos acompanha
Vivo na paz do Senhor
E encaminha ao DEUS do Céu,
É ELE quem o diz,
É uma verdadeira façanha
Vivo com fé e amor!
Por tudo que DEUS nos deu!
A. Courelas

Tradição de origem pagã, tomar banho de
mar vestido e o banho valer por 9.
Foi assim cumprida mais uma vez.
Organizado pela Junta de Freguesia de
Sines e Arte Velha, Associação de
Artesãos, no dia 29 de Agosto de 2019,
pelas 9,00 horas, no Jardim das
Descobertas, concentraram-se vários
grupos… pessoas que trouxeram música,
cante, colorido, festa e muita alegria…
PROSAS também se associou com os seus
“Compadres”, ceifeiras… alguns
directores, professores e alunos, que
gostam de molhar o pezinho e até
mergulhar (vestido), na água fresquinha
do mar… na praia Vasco da Gama.

Era assim
Compadres em
naquele tempo
E era assim naquele tempo!...
Nem telemóvel, nem consolas, nem
computadores, nem…nem…nem…
No recreio brincava-se “à apanhada”,
calha calha, jângaros (cinco pedrinhas),
um dó li tá, ao anel, trapinho queimado, ao
pote, pai anel, às escondidas, ao pião, ao
botão (ainda não havia caricas), ao
berlinde (com as bolinhas dos pirolitos),
etc, etc.
E depois havia as rodas!
Sempre rodando e cantando: Fui ao jardim
da Celeste giroflé giroflá, as pombinhas
da Catrina, borboleta branca, e mais…e
mais!!!
Quem se lembra desta:
'A rolinha andar andou
Caiu no laço
Sempre lá ficou
Dá-me um abraço
Com desembaraço
Que a rolinha nova
Já caiu no laço
Dá-me um beijinho
Com todo o jeitinho
Que a rolinha nova
Já saiu do ninho'

As vozes do Prosas

Carolinices de infâncias felizes

Melides

e Art Park

O nosso grupo “Os Compadres da Prosas”
esteve presente num encontro cultural de
Cante Alentejano juntamente com mais 23
grupos de diversas terras da região
alentejana. O convite veio do responsável
de “O Melides Art Park” onde se divulga a
arte e a cultura da região. Receção e
confraternização dos grupos, excelente.
Depois, variedades com artistas da música
contemporânea portuguesa e cante
alentejano. Tarde enriquecedora para
todos os participantes e convidados.

