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Passeio
a

Alter do Chão

Karate-Do Super Prosas
Sénior no PROSAS algumas viagens

A Prosas
em tempo de Covid-19

Editorial

A
luz
ao
fundo do túnel.

Após muitos meses em que
sentimos o desejo de frequentar o
Prosas, eis que finalmente voltaram
as aulas e com elas o convívio, o
reencontro de amigos e também a
possibilidade de fazer viagens.
É certo que as aulas não
correspondem ao que estávamos
habituados por decorrerem com um
número reduzido de alunos e uso
obrigatório de máscara. Foi a
solução possível face ás instruções
da Direção Geral de Saúde.
Com a reabertura da nossa
Universidade Sénior renasce o
desejo de viajar. Como sabemos
desde que começou a pandemia as
viagens foram suspensas. Algumas
ainda foram agendadas, mas, pouco
tempo depois, desmarcadas.
Contudo acreditamos que agora,
graças à vacinação, vamos voltar a
viajar, a descobrir novos lugares ou
a revisitar outros dos quais temos
saudades.
Estamos a aprender a viver com esta
nova realidade. O importante é que
se volte o mais cedo possível à nossa
antiga vida, nem que para isso
tenhamos que adotar novas formas,
sendo que a principal é vivermos
cumprindo o distanciamento, o uso
de máscara e a constante desinfeção
das mãos.
Bom regresso a todos.
Hélder Moreira

Karate-Do Super Sénior no PROSAS

“Conhecimento sem prática é inútil,
prática sem conhecimento é perigosa”
Confúcio
Breve apresentação do Instrutor
José Mário Mil-Homens, licenciado
em Educação Física, praticante de
Karate-Do, estilo Shotokan, há 46
anos, atualmente com a graduação de
6º Dan, instrutor nível II, atribuído
pelo IPDJ.
Membro da Shotokan Karate
Internacional Federation (SKIF), com
Sede no Japão, representada em
Portugal pela Associação Shotokan
Karate Internacional-Portugal (ASKIP).
Karate-Dō – Caminho das mãos
vazias.
Arte oriunda do arquipélago do Japão,
da ilha de Okinawa. Deve o seu nome
ao facto de utilizar o próprio corpo
como instrumento de aprendizagem
das técnicas de defesa e ataque.
Historicamente associado a uma

prática de auto-defesa, encerra em si
uma forte componente ética e de
princípios morais de conduta, dando
ênfase ao desenvolvimento pessoal do
praticante, como seja o autoconhecimento, respeito pelo próximo,
perseverança, humildade, entre
outras.
Contrariamente a outras modalidades
físicas, o karate-dō assim como outras
disciplinas orientais, pode ser
praticado em qualquer idade e ao
longo da vida (ressalvando
contraindicação médica), pela sua
adaptabilidade ao praticante, não
sendo por isso, exclusiva para jovens
ou atletas de alto gabarito.
Que vantagens podemos obter?
Recuperar alguma forma física,
adequada à idade. Melhorar as
capacidades cognitivas, pelos
desafios mentais que as execuções das
técnicas nos colocam (o corpo não está
dissociado da nossa mente, os dois
atuam em conjunto). Melhora o
sentido de orientação e lateralidade,
assim como a tonificação de todo o
sistema músculo-esquelético,
fundamental para a prevenção de
quedas e fortalecimento do equilíbrio.
Facilita a consciencialização da
respiração e por último, mas não
menos importante, não faz
discriminação de género.

SINES, inspiradora!

A família “do Ó” de Sines, talvez por
ter sido salpicada pelo mar, beijada
pelo vento, livre como as gaivotas,
deixou-se embalar pelas palavras
escritas, pelas imagens, pelas
ilustrações…e foi espalhando por aí as
alegrias, tristezas, vivências, nos seus

livros (contos, romances, poemas e
filmes).
Francisco, João, Vicente, Céu,
Andreia, Manuel, “do Ó”.
Será Sines inspiradora?
Por aqui desfilaram nomes, como
Cláudia de Campos (1859), Arlete
Argente Guerreiro (1905), Joaquim
Costa (1905), Américo Leal (1922),
José Rodrigues Vilhena (1940), Al
Berto, Julieta Aurora, Lilia Tavares,
Gonçalo Naves, Ivo Meco, Dulce
Gomes, Teresa Palmeiro, Raquel
Carrilho, e talvez mais… e outros
mais… e outros mais que virão…
gerações de criativos, profissionais ou
amadores, mas todos olharam este mar
inspirador e sonharam…
Maria do Céu Lopes Paulo

RESILIÊNCIA
Há já alguns anos que acompanho a
eleição, “Palavra do ano”, que a Porto
Editora realiza partindo de uma lista
de dez palavras propostas por
cidadãos e pesquisas efetuadas no
Dicionário da Língua Portuguesa.
Foi no ano 2009 a primeira eleição e
lembro-me que a palavra eleita foi
“esmiuçar” e em 2019, a palavra
“saudade”. Saberemos no início de
2022 a escolhida deste ano 2021.
As palavras escolhidas resultam
daquelas mais ouvidas, mais faladas,
mais discutidas, pelos leitores,
ouvintes, jornalistas, políticos…
A “Palavra do Ano” foi, por vezes,
tema de aulas de “Português a
Brincar” e mais recentemente de
“Conversas à Solta”. Este ano não
esquecemos o tema e também
conversámos e opinámos sobre elas:
apagão, bazuca, cripto moeda,
mobilidade, moratória, orçamento,
podcast, resiliência, teletrabalho,
vacina. Todas elas nos fizeram refletir

e vão ficar na memória, seja qual for a
escolhida.
O meu voto foi para “Resiliência”. Em
alguns momentos, já tivemos a
sensação do chão nos desaparecer
debaixo dos pés, como o momento de
encerrar a nossa “Prosas”, devido à
pandemia Covid-19. Foram meses de
confinamento, de solidão, de tristeza,
para muitos de nós. Foi lenta a
passagem e a aparente melhoria,
permitiu-nos ir recuperando forças e
superando todos os desafios que nos
foram postos, para reabrirmos a nossa
Universidade Sénior.
“A capacidade humana de recuperar,
após um revés, ou superar situações de
crise, adversidade ou infortúnio”,
chama-se Resiliência.
Prosas foi resiliente.
Para reabrir, houve necessidade de
obras para ampliação e arejamento de
salas, pinturas, mudanças… foi capaz
de achar a solução para o problema.
Também na nossa vida pessoal, seja

qual for a situação, há sempre
recursos, há sempre respostas. Existe
sempre uma janela aberta quando se
fecha uma porta. Somos capazes de
lidar com situações amargas, com o
stress, com a pressão…sabemos olhar
em frente, buscamos soluções,
aceitamos, agradecemos, damos a
VOLTA.
Somos resilientes.
Obs.
Palavra vencedora do ano 2021
–VACINA
Em 2º lugar ficou
– RESILIÊNCIA
Maria do Céu Lopes Paulo

Alter
do
Chão

A vila de Alter do Chão fica situada no
coração do Alto Alentejo no distrito de
Portalegre e a sua origem remonta ao
período romano, possivelmente a um
povoado de nome Abeltério.
Passariam aí as três vias que ligavam
Olissipo (Lisboa) a Emérita Augusta
(Mérida), por volta do séc. I a.c.
São vestígios dessa presença romana
as termas de Fennagial d´El Rei, que
encontramos na região.
É no reinado de D. Afonso III, em
1249, que lhe é atribuído o primeiro
foral com o objetivo de incentivar o
povoamento da região. Mas outros se
seguiram, respetivamente nos
reinados de D. Dinis e D. Pedro I,
sendo este último o responsável pela
reconstrução do primitivo Castelo em
1357, que serviria de residência
senhorial após a sua propriedade
passar para a Casa de Bragança. É a
partir desta altura que a vila se torna
local de grande importância e
vitalidade.
Remontam ao séc. XVI algumas
construções que revelam essa
prosperidade e que ainda hoje
subsistem. São desse período a Igreja
de Nossa Senhora de Alegria e a
Capela de Santo António dos Olivais.
No entanto é no séc. XVIII que Alter
do Chão alcança o seu maior
desenvolvimento e se torna
sobejamente conhecida. Várias
construções religiosas e civis mostram

isso, destacando-se a Coudelaria de
Alter, mandada construir por D. João
V em 1740, com a finalidade de criar
cavalos de raça lusitana (cavalos de
Alta Escola) com destino à Picaria
Real e à prática de Arte Equestre, que à
época estava na moda em toda a
Europa.
A Coudelaria é, desde o séc. XVIII, o
centro de referência no panorama
equestre nacional, outrora pertença da
Casa de Bragança; tem uma longa
história e uma tradição com mais de
duzentos anos. Assenta em princípios
de seleção rigorosos do legado
genético.
O cavalo de Alter é hoje o mais antigo
cavalo de sela do mundo. Nobre,
inteligente, generoso e dócil são
algumas das características do puro
sangue lusitano. Com oitocentos
hectares nesta coudelaria, existem
todas as valências ligadas ao puro
sangue lusitano e é a nível mundial a
única que se manteve a funcionar, sem
interrupções, desde a sua criação até
aos nossos dias e surpreenda-se,
ainda, com o fascínio da arte da
falcoaria, integrado numa paisagem
de tons verde que contrasta com o azul
do céu e a beleza do montado.
E foi esta vila Alentejana que um
grupo de alunos da Prosas visitou em
fevereiro de 2020.
Isabel Canas

“O mundo é um livro
e aquele que não
viaja lê sempre a
mesma página”

UMA VIAGEM,
DOIS CAMINHOS
(Escrita Partilhada)

Santo Agostinho
Não poderíamos estar mais de acordo.
Neste sentido, a “Prosas” ao longo
desta última década e, inserido nos
seus planos de atividades, congratulase de ter realizado algumas viagens.
Umas com a duração de uma semana,
outras por três dias e a maioria por um
dia, mas não menos importantes que
as outras, pois todas contribuíram para
o enriquecimento do nosso
conhecimento e fortificação dos
nossos afetos.
Quando fomos forçados a confinar
tínhamos vários projetos, alguns em
estado de concretização e outros em
preparação. Infelizmente pelo motivo
que nos está a afetar, tais saídas estão
aguardando melhor oportunidade.
Lembro o passeio de três dias ao norte
de Portugal (Terras do Barroso e
Gerês) que já tínhamos sinalizado e
também um dia no Fluviário de Mora.
Mas os nossos encontros vão voltar. E,
quando for possível, recomeçaremos
com “Um dia no Fluviário de Mora”.
Temos que ser resilientes e acreditar
que tudo vai ficar bem. E é mais uma
página que será escrita na história da
humanidade.
Maria Carlos Simões

Sentou-se.
O comboio pôs-se em movimento.
Abriu o livro e recomeçou a leitura.
Daí a momentos deu-se conta de que
alguém se sentara a seu lado e sentiuse observada.
Olhou e viu uma jovem. Vestido
verde, sapatilhas, óculos, um gracioso
chapéu de palha na cabeça.
Surpreendida, sentiu que aquela figura
lhe era familiar, mas não identificava
de onde.
Intrigada voltou à leitura, mas logo um
leve toque no braço e uma voz
sussurrada fê-la de novo olhar a
jovem:
- Sou eu, não me reconheces?
- Desculpe, não estou a perceber respondi.
Página 94 desse teu livro. Sou a Marta,
personagem dessa tua leitura.
Confessa que quase me reconheceste!
Respondi - Sim, na verdade era-me
familiar, mas...como é isto possível?
- Tudo é possível! Saltei do livro
precisamente nessa página 94. Vou
contigo! Gosto de viajar. Não me
agrada o destino que o Escritor me
reservou.
-Vou contigo! - repetiu. Fica por tua
conta o rumo. "NÃO TENHO
ESCALA MARCADA NEM HORA
PARA CHEGAR" (Como diz Manuel
da Fonseca no seu poema Vagabundos
do Mar).
E foi assim!!! Também eu não tinha
rota marcada...
Fechei o livro e..eu "a leitora" e Marta
"a personagem" começámos ali e
nesse momento a traçar o nosso
próprio rumo, a desenhar o nosso
próprio destino...
Carolina - 2021

CAROLINICES

OUTROS NATAIS...
A nossa amiga estava triste.
Estava triste e tinha frio.
Não sabemos se estava triste porque
tinha frio ou, se tinha frio porque
estava triste.
É que às vezes, o frio, são as
lembranças e as saudades.
A nossa amiga, queria falar-nos dos
Natais da sua infância, lá longe, num
país quente e bonito, cheio de cores,
sabores e ritmos.
Queria contar-nos, mas a comoção
não deixava...
Estava triste e tinha frio!
O gesto carinhoso e solidário do
amigo que lhe emprestou o casaco,
trouxe-lhe algum conforto. O seu
corpo ficou mais quente e
aconchegado.
Mas... o seu coração e a sua alma
estavam mais difíceis de aquecer.
Ficámos todos sem saber o que dizer
para a animar.
Ficámos todos a pensar, como seria
mágico e bom, podermos pegar num
sol brilhante, nas cores, nos sabores,
nos cheiros e nos ritmos e pôr ali no
seu sapatinho, como prenda de Natal,
toda inteirinha, a sua Terra de Angola!
Para ela, hoje, tal como naquele dia e
para todos, votos de um Natal
quentinho, brilhante e cheio de odores
africanos!
Carolina Palminha

O Embondeiro é uma árvore de grande
porte das regiões Tropicais. É
considerada uma árvore sagrada e
pode chegar quase aos 3000 anos.
Floresce apenas durante 1 noite em
cada ano. Os embondeiros mais
antigos estão a morrer e os cientistas
ainda não sabem porquê.
Fotos: (embondeiro + flor e fruto)
tiradas da net.

A ILHA

NUM SONHO
Entenderam-se e umas vezes de
comboio, outras de avião, ou
autocarro e até de mochilas às costas,
calcorreando montes e vales,
seguiram viagem aspirando os odores
da Natureza e conhecendo pessoas.
Um dia Marta disse “Agora vamos de
barco. Vês aquela ilha lá ao longe? É lá
que te quero levar. ILHA DOS
SONHOS é o seu nome. “
Uma hora de viagem e chegaram.
Mar calmo, temperatura amena, muito
verde, muita flor e pessoas com ar
feliz.
- Tão aprazível-disse Margarida.
Quem é esta gente?
Marta respondeu que eram
personagens, que como ela, tinham
saído dos livros inconformadas com o
destino que o autor lhes dera.
-Olha ali naquele banco de jardim.
Vês o jovem casal, olhando com
ternura os filhos que brincam? São

Romeu e Julieta. Refugiaram-se aqui
para viver sem brigas nem mortes.
E mais além no coreto.
Não ouves? Canta-se uma área de
Verdi. Aqui Aída não morre.
Ali muitos soldadinhos jovens.
Fugiram das batalhas onde os autores
lhes davam como certa a morte. Não
querem ser" O menino de sua Mãe que
jaz morto e apodrece…” como no
poema de Fernando Pessoa. Aqui, na
Ilha dedicam-se ao bem fazer e a
proteger quem deles precisar.
E assim Marta foi contando a
Margarida o novo destino de todos os
personagens fugidos de livros.
Por fim disse: - Agora separamo-nos.
Aqui é o meu lugar. Tu segues, eu fico.
Com alguma mágoa Margarida
concordou. Ela entendia a
companheira.
-Toma - disse Marta estendendo-lhe o
seu chapéu. Leva-o como recordação.

Margarida voltou para o barco.
Acenou um último adeus.
Sentou-se.
Adormeceu.
O barco pôs-se em movimento…
Num solavanco mais brusco, um ruído
de alguma coisa a cair despertou-a.
Esfregou os olhos surpreendida,
estava num comboio e o livro caíra no
chão.
Afinal, tudo não passara de um sonho!
Apanhou o livro, página 94, e
recomeçou a leitura…
No banco a seu lado um chapéu de
palha. O chapéu de Marta.
Será que nem tudo fora um sonho?
Pegou enternecida no chapéu, sorriu e
recomeçou a leitura!
2021
Carolina Palminha

A CIDADE DE SONHO
A jovem aproximou-se tanto que ela
sentia o calor da sua pele. Estava um
pouco apreensiva. Tratava-se de uma
situação muito bizarra. Mas que diabo
de rumo poderiam seguir?!...
- Então diz-me lá, qual vai ser o nosso
destino? perguntou a Marta
- Hum! ... na verdade, ainda não sei…
- Então escolho eu. Olha, eu tenho um
sonho que é ir visitar a «Cidade
Perfeita»
- E onde fica essa Cidade Perfeita?
- Eu digo-te. Saímos na próxima
estação.
- A próxima estação leva-nos à
praia…
- Isso mesmo, vais ver. Retorquiu a
personagem Marta. Por alguns
instantes a «Leitora» bate com a ponta
do pé no chão. Os seus lábios fazem o
movimento habitual em situações que
ela considera pouco credíveis. O
comboio parou e saem com o grupo de

passageiros que ali terminaram a sua
viagem. Chegam a um miradouro de
onde se disfruta uma paisagem linda.
- Então, não é espetacular?! Pergunta
a jovem personagem.
- É… mas o que tem a paisagem a ver
com a Cidade de Sonho?!
- Vês esta estradinha dourada que
começa na praia e vai até ao pôr do
sol?
- Sim, vejo.
- Pois é ela que nos leva à Cidade
Perfeita.
(Mau… então o reflexo do sol é uma
estrada e ainda por cima nos leva à
Cidade Perfeita?! Não estou a gostar
disto, pensou a Leitora).
- Olha, no final desta estrada e antes
de chegar ao pôr do sol, existe uma
c i d a d e p e r f e i t a . Te m p o u c o s
habitantes, porque é difícil lá chegar.
O mar azul, de água transparente,
deixa ver a areia branca onde os peixes

vivem num habitat perfeito, sem
receio de comerem plásticos, anzóis,
ou outro qualquer produto poluente.
No céu, as nuvens brancas parecem
farrapos de algodão. Os jardins na
Primavera e no Verão, são um paraíso,
repletos de cores e aromas, onde
crianças e adultos permanecem nos
tempos livres, sem receio de roubos ou
raptos. Lá, todas as pessoas são iguais.
Não há cor, raça ou religião que
predomine. As crianças aprendem a
respeitar os mais velhos e o verdadeiro
sentido de liberdade.
- Oh diabo!… isso não são coisas a
mais? – disse a leitora no pressuposto
do exagero da Marta.
- Não, é tudo verdade. E no Outono a
folhagem caduca das árvores muda
para castanho avermelhado o chão dos
jardins e dos bosques. No Inverno é o
branco que predomina até chegar
novamente a Primavera que anuncia
um novo ciclo de vida. Amiga Leitora,
eu já aprendi que «Nesta jornada a que
chamamos vida» * há muitas opções
de escolha, e, quem prefere o caminho
mais fácil normalmente não tem um
bom resultado.
- Bem… já percebi a lição. Vamos lá
dar o primeiro passo para chegar a essa
cidade de sonho.
Cacilda Silva - 2021
*Do filme «Do nascimento até à morte».

As pessoas não fazem viagens. As viagens é que fazem as pessoas.
Li algures, há muito tempo, que somos
o resultado dos livros que lemos, das
viagens que fazemos e das pessoas que
amamos. Realmente, temos esta
extraordinária capacidade de
memorizar coisas, conhecer lugares e
nos relacionarmos com pessoas
importantes para nós. Acredito que, o
espaço em que escolhemos existir, dá
significado à nossa vida. E tantas
vezes existimos em “tantos espaços”.
E ainda bem.
De facto, viajamos para outros
espaços, sem sair de casa, quando
mergulhamos nas nossas memórias e
nos deixamos transportar no tempo,
quando lemos um livro que nos
conduz à história de um lugar
qualquer, quando vemos um filme,
documentário ou série, quando
escutamos uma música, quando
seguimos podcasts de viagens,
quando aprendemos novos idiomas,
quando conversamos com amigos
estrangeiros, quando experimentamos

a culinária tradicional de algum lugar
ou quando revisitamos viagens
antigas através de fotografias. Até
mesmo quando planeamos uma
viagem, já visitámos o lugar, mesmo
antes de sair de casa.
As pessoas não fazem viagens. As
viagens é que fazem as pessoas. Viajar
na terceira idade “faz” pessoas
maravilhosas. Permite realizar sonhos
antigos, numa altura da vida em que há
mais tempo disponível e, melhora a
saúde física e mental, pois revitaliza,
levanta a autoestima, melhora o
humor, estimula o desenvolvimento
cognitivo, combatendo os fantasmas
da depressão e do isolamento social.
Viajar, “faz” as pessoas interagir

socialmente, fortalece
relacionamentos e permite conviver
com culturas diferentes, criando-se
novas memórias, que adoramos
partilhar, quando voltamos a casa!
Viajar é um verdadeiro exercício para
o cérebro, pois somos colocados em
contacto com novas experiências que
acrescentam lembranças e histórias
àquelas que já vivemos, numa criação
frenética de sinapses e ativação dos
nossos neurónios.
A Geografia das Viagens é um
verdadeiro portal virtual que nos tem
permitido olhar para o mundo, a partir
da nossa sala de aula, no Prosas.
Aguardemos que as portas e janelas do
mundo se voltem a abrir “livremente”.
Que 2022 nos permita boas viagens,
nem que sejam a partir da nossa sala de
aula, do nosso pensamento ou do
nosso coração.
Mónica Alves Nunes,
professora de Geografia desde 1997

MENSAGEM

QUEDA AQUI
QUEDA ACOLÁ

É NATAL!
Que as armas se calem, que as mãos dos
homens se estendam apenas
Para dar Amor
Que as crianças sorriam qualquer que
seja a raça, etnia ou cor
Que o chamamento à paz seja mais forte
que qualquer razão
Que se abram os olhos daqueles que
cegos não veem o próximo como
Seu irmão
Que os corações mais cruéis, despidos
de qualquer sentimento,
Vistam o traje com que Deus nos veste
em todo o momento

In Memoriam
É assim que sempre te recordaremos
amiga Lurdes Graça.
O teu sorriso perdurará
para sempre nos nossos corações.

Que o homem insensato pare um pouco
para refletir
E não deixe que o pranto, em todo o
mundo, se faça ouvir
Que a alegria seja constante em cada
criança
E seja este o princípio do mundo que
precisa de uma eterna mudança

A
Prosas
em tempo de Covid-19

Para quê pensar só em nós próprios e no
nosso bem-estar
Se alguém sofre e do nosso amor
precisa, em qualquer lugar

Mesmo em tempo difícil como este
não estivemos parados.

Oh Homem! Juntemo-nos e tornemo-nos
um só
Vamos dar aos outros o amor que temos
dentro de nós
Mas não vamos fazê-lo apenas um dia
Se assim o fizermos, que diferença faria?

Lançámos a campanha “Natal
Quentinho”;

Vamos dar as mãos e mostrar que só
com amor tudo se pode vencer
E só assim certamente, no lugar mais
remoto, também o Natal irá
Acontecer!

Não me seguro nas canetas
Sem eu saber bem porquê
Logo que me levanto
Reparo se alguém me vê
Certo dia fui às compras
Trazia um saco pesado
Desequilibrei-me e caí
Junto de um carro parado
Estivesse ele em andamento
Não sei como eu ficaria
Para vos contar o sucedido
Hoje aqui eu não estaria
Para o algarve fui de férias
Em dias quentes de verão
Lá tropecei e fiquei
Com o nariz perto do chão
À nossa vizinha Espanha
Fui um dia passear
Mais uma vez eu caí
Vejam bem o meu azar
Ao dar comida às galinhas
Também me deixei cair
Concerteza que as marotas
Devem ter ficado a rir
Muitas vezes tenho caído
Em casa,na rua e na horta
Talvez seja esse o motivo
De ter a coluna torta
Depois de tanta queda
Eu continuo a ter fé
Que em cada queda que dou
Me consiga pôr de pé
Zelinda

Teresa Palmeira

Fizemos várias caminhadas;
Contactámos muitos alunos
telefonicamente;
Lutámos para ter instalações
melhores…
Para o 1º trimestre de 2022
projetamos organizar:
Viagem a Mora;
Viagem a Terras do Barroso e Gerês;
Workshop de costura;
Caminhadas e visitas de estudo.
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