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Editorial

Neste mundo em que subsistem 
dúvidas entre as pessoas, há 
ainda quem nutra confiança no 
seu semelhante.
Ve m  i s t o  a  p r o p ó s i t o  d a 
Assembleia Geral Ordinária que 
se realizou no passado dia 31 do 
mês de março. Foi confiança, 
que os sócios, mais uma vez, 
demonstraram para com os 
Orgãos  Soc ia i s  da  nos sa 
Instituição. Se outras provas não 
existissem, tal foi demonstrado, 
mais uma vez, nas votações que 
n e s t a  ú l t i m a  A s s e m b l e i a 
obtiveram a aprovação, das 
propostas apresentadas, através 
de unanimidade. Foi uma 
forma de mostrar que se deposita 
nesta Associação a nossa inteira 
confiança. É certo que a Direção 
da Prosas sempre mereceu a 
nossa estima, contudo, não é 
demais louvar o facto de terem 
conseguido arcar com todo o 
muito trabalho que é, estar à 
f r e n t e  d e s t a  m u i  d i g n a 
instituição e de forma altruísta. 
Estes últimos tempos têm sido 
difíceis para organizarem salas, 
aulas e até viagens. No entanto, 
tudo têm conseguido, acredito, 
que com muito  esforço e 
p e r s e v e r a n ç a :  a s  s a l a s 
aumentaram de tamanho, as 
d i s c ip l inas  começa ram a 
decorrer normalmente e as 
viagens já começaram a rolar 
pelas estradas (venham mais).
É assim que as coisas acontecem 
numa pequena instituição em 
que há confiança e amizade entre 
Pessoas  e  dever ia  exis t i r 
também em toda a sociedade 
humana.

Hélder Moreira

Tempos Se não fosse aquele amável semáforo, 
o que seria dela.
Todos os dias a avó se “aperaltava” 
por volta das 4 horas da tarde.
Calça azul escura, casaquinho com 
pele de coelho na gola, sapatos de 
salto baixo (que as pernas já não são o 
que eram…), pó-de-arroz na cara, 
rouge nas bochechinhas e um batom 
bem vermelhinho.
Por detrás duns óculos de aros 
dourados, espreitavam uns olhinhos 
azuis muito vivos e brilhantes. Como 
remate, uma boina verde descaída 
sobre a orelha direita.
Às cinco as amigas esperavam por ela 
na “Brasileira”.
Às cinco e meia, os dois netos saiam 
do colégio e passavam pela pastelaria, 
para lhe dar um beijinho.
A casa da avó não ficava longe da 
“Brasileira”, mas o trânsito era tão 
intenso e os semáforos faziam-lhe 
muita confusão, sempre mudando de 
cor…
A sua sorte foi o simpático semáforo 
da sua rua… Um dia, ela ia pôr o pé 
fora do passeio (distraída), quando 
o u v i u  u m  a f l i t i v o :  - 
“Pssssst…Pssssst…”!
Olhou e viu que era o semáforo que 
falava com ela:

A Avó e o Semáforo
- Avó, não pode! Não vê que estou 
vermelho para os peões e vai ser 
atropelada?
Ficou tão nervosa e atordoada que ele 
(o semáforo), até lhe deu uma 
pancadinha nas costas para a acalmar.
- Ó avó – disse ele – passe aqui o braço 
à minha volta e leve-me consigo! A 
avó ainda ia começar a dizer que ele 
devia  ser  mui to  pesado,  mas, 
pasmada, verificou que o semáforo era 
leve como uma pena. E lá foram! 
Agora já não é espanto para ninguém. 
De há uns tempos para cá, nas ruas 
perto da “Brasileira”, há uma senhora 
já idosa que, por volta das 4 horas da 
tarde, atravessa calmamente e em 
segurança ruas e avenidas.
Pudera! Leva com ela um amável 
semáforo de luz vermelha (para os 
carros) permanentemente acesa.
Os carros e os condutores, com um 
sorriso de espantosa compreensão, 
fazem-lhe um amigável aceno.
E pronto! A avó lancha com as amigas, 
recebe um beijinho dos netos e mais 
tarde voltará para casa.
Encostado à cadeira do Fernando 
Pessoa ,  boce jando  p iscade las 
intermitentes de luz amarela, lá está o 
semáforo à sua espera.
E por força do hábito, o Poeta, na sua 
cabeça de estátua vai versejando:

- Vomitando amarelos
Na mesa do meu café
Não é bicho nem é homem
Que diabo é que isto é?...”

Carolina Palminha e Sofia, 
texto para um trabalho escolar

22 de Abril
Caminhada  e almoço convívio;

5 a 8 de Maio
Passeio a Terras do Barroso e 
Gerês;

2ª Quinzena de Maio
Aula de Biologia Marinha, em S. 
Torpes;

Eventos projetados para
o próximo trimestre:

4 de Junho
Treino de Intercâmbio com os grupos de 
Karaté Sénior das Caldas da Rainha e de 
Peniche;

22 de Junho
Festa de Final de Ano Letivo, no CAS;

Última semana de Junho
Almoço ou Jantar de Final de Ano 
Letivo.

A Direção

de
Confiança



Ali, e quando o tempo dava mais 
tempo ao tempo, havia tempo para 
ouvir anedotas ao luar, para bordar, 
tricotar, costurar e conversar…
Havia tempo para fazer bonecos nas 
casas das vizinhas pelo Carnaval, 
apanhar rosmaninho e à fogueira 
saltar…
Havia tempo para a água ao marco ir 
buscar, picar à mão caldo verde para o 
jantar, comprar farinha e o pão 
amassar…
- “Venho pedir a vez para amanhã”.
Era assim que começava o ritual para 
amassar o pão. Pedir a vez era ir ao 
“forno”, tipo comunitário, perguntar a 
hora disponível para irem buscar o 
p ã o .  P a g a v a - s e  1 $ 5 0  
aproximadamente, (em algumas 
localidades o pagamento era feito por 
troca de 1 pão). Na década de 40 havia 
em Sines 1 forno, na Rua Marquês de 
Pombal, frente à Vila Correia, 
pertencente ao Sr. Manuel Plácido. 
Mais tarde, década de 50, havia 1 na 
Rua do Arieiro, do Sr. Joaquim Plácido 
e outro na zona do jardim, propriedade 
dos pais da D. Celeste Milucas e onde 
trabalhava o Sr. Rogério. 
A farinha era comprada na moagem do 
Sr. Joaquim Ascenso, Rua de Ferreira, 
ou na casa da Rua Marquês de Pombal, 
do Sr. Luís Faria Godinho. Na véspera, 
ao serão, a farinha era peneirada para 
um alguidar de barro vidrado, 
adquirido na feira de agosto, junto à 
Igreja de N. S. das Salvas. Sobre o 
alguidar colocava-se um suporte de 
madeira onde a peneira deslizava com 
movimentos rítmicos. O processo 

normal de peneirar não era acessível a 
todos lá em casa.
No dia seguinte fazia-se um buraco na 
farinha e colocava-se o fermento, 
guardado da massa da semana 
anterior, previamente desfeito em 
água morna, dando voltinhas até se 
obter uma mistura homogénea. 
Seguia-se, então, o amassar, muito 
cadenciado, interrompido para 
acrescentar água morna com um 
pouco de sal.  Quando a massa já 
e s t a v a  b r a n d i n h a ,  d i v i d i a - s e 
mentalmente em 4, esticava-se as 
pontas para o centro e continuava-se a 
amassar num ritmo adequado ao 
cansaço despendido. E, quando 
começavam a surgir as ampolas era 
sinal de que a massa estava ótima. 
Então moldava-se a massa tipo bola, 
fazia-se um ligeiro vinco em forma de 
cruz e dizia-se “Deus te acrescente 
para sempre, Amém” e colocava-se 
um bocadinho de massa no alguidar, 
indicando a altura da respetiva 
levedura. No Inverno, em dias muito 
frios, era difícil atingir o nível de 
levedura desejado, então colocava-se 
um cobertor e uma tampa de alumínio 
aquecida sobre o alguidar. 
Seguia-se o tender. Uma porção de 
massa era colocada em cima duma 
tábua de madeira, que estava sobre o 
alguidar, e com a ajuda de farinha 
fazia-se uma bola que, depois, era 
moldada para dar a forma do pão de 
cabeça. Em seguida era colocado nos 
favos feitos no panal de algodão 
branco, previamente posto sobre o 
tabuleiro. Os movimentos repetiam-

se, ao mesmo ritmo, como se de uma 
dança se tratasse. Finalmente o 
tabuleiro era tapado com o panal e 
ficava a aguardar que o viessem 
buscar para o pão ser colocado no 
forno.
Quando eu saía da escola,  ao 
aproximar-me de casa, já estava no ar 
aquele cheirinho tão característico de 
pão acabadinho de sair do forno.
- Mãe, hoje há brandeirinho?
-Há, sim. 
Era só esperar que fosse feita a tiborna 
- mistura de azeite e alhos picadinhos e 
que o mini pão fosse partido à mão, 
porque “cortar o pão quente com faca 
tira a força a quem amassa”.
Como era delicioso trincar aqueles 
bocadinhos de pão com leve sabor a 
azeite e alho!... Ou então com 
manteiga de cor, feita da carne do 
porco morto no Inverno anterior!...
Depois  de fr ios os pães eram 
guardados numa arquinha de madeira, 
tapados com o panal, e iriam ser 
consumidos durante uma semana.
Nos tempos de hoje poucos são os que 
têm memórias como estas. Para que 
não caiam no esquecimento total e 
também para aqueles que, embora 
desconhecendo, apreciam estas 
formas tão simples de viver, aqui 
deixo esta memória que me é muito 
querida, até porque não há presente 
sem passado,  nem futuro sem 
presente.

Cacilda Silva
Fotos da Net – fontes 
Lucília Raposo e Ausenda Ferreira 

MEMÓRIAS

O DIA DO 
“BRANDEIRINHO” 



Mora vem da palavra “Amora” que perdeu 
o “A” ao longo do tempo. Situa-se no 
Distrito de Évora, tinha 4125 habitantes 
em 2021 e tem 4 freguesias: Brotas, 
Cabeção , Mora e Pavia.
A nossa viagem iniciou-se às 7h45 do 
passado dia 26 de Março, com saída de 
Sines, e terminou às 20h30 no mesmo 
local. Foi com enorme alegria que nos 
voltámos a juntar para o primeiro passeio 
desde o Covid. Em boa hora os nossos 
d i r i g e n t e s  s e  l e m b r a r a m  d e s t e 
maravilhoso passeio o qual correu na 
perfeição. Parabéns à Direcção.
Com uma breve paragem em Montemor, 
para tomarmos um café, lá rumámos ao 
Fluviário. Este reproduz o curso de um rio 
português da nascente até à foz e vai-nos 
m o s t r a n d o  a s  d i v e r s a s  e s p é c i e s 
autóctones de peixes: carpas, barbos, 
achigãs, saramugos (que estão em vias de 
extinção, assim como o esturjão que já 
está extinto nos nossos rios) batráquios: 
rãs e sapos, cágados, etc. Também fomos 
sendo esclarecidos sobre a vegetação 
local. Existem ainda algumas espécies que 
vieram de outras paragens como as 
piranhas, uma cobra anaconda entre 
outros.
A mascote deste Fluviário é um mamífero: 
a lontra marinha.
Perto do Fluviário situa-se o Parque do 
Gameiro, com o seu açude, a sua praia 
fluvial e os seus passadiços. Este local 
transmite-nos paz de espírito e é um regalo 
para a vista. Apetece aí permanecer 
ouvindo aquele silêncio… mas o almoço, 
em Cabeção no “Solar da Vila”, chamava-
nos e tivemos de partir.

Lá chegados esperava-nos um almoço 
tipicamente alentejano regado com um 
bom tinto e com muitas cantigas com que 
o Grupo Coral do Prosas nos brindou.
Por volta das 16h00 fomos visitar o Museu 
Interactivo do Megalitismo, que se situa 
na antiga estação de caminho de ferro de 
Mora. Com uma recuperação exemplar 
este edifício abriga uma colecção de 
objectos que representa aquele período da 
raça humana naquela região.
O museu, de arquitectura moderna e 
acolhedora, toda ela em placas de madeira 
em socalcos, é uma pedrada de emoção 
q u e  a c o l h e  a  c o l e c ç ã o  e  s e r v e 
simultaneamente de auditório, onde 
visionámos um filme 3D alusivo à vida de 
um povoado no neolítico. O espaço com 
750 metros quadrados que acompanha a 
modelação do terreno e integra três 
espaços representativos do quotidiano das 
populações:  a  Vida,  a  Morte e a 
Contemplação.
Desde o tear feito de fios e pedras, às 
pontas de pedra que serviam para tudo, ao 
homem em tamanho natural a fazer placas 
de  x is to ,  a té  às  an tas ,  tudo  nos 
s u r p r e e n d e u ,  p r i n c i p a l m e n t e  a 
arquitectura.
Um espaço envolvente e cativante que, 
juntamente com a atividade interactiva, 
absorve completamente a atenção do 
visitante.
Mora já é futuro.

Natália Caeiro

Fluviário de Mora
Viagem da “Prosas”ao 



A guerra na Ucrânia continua e a cada 
dia que passa, o nosso coração regista 
a página mais triste e cruel do povo 
ucraniano (aos milhões abandona a 
sua casa, a sua cidade...) e bate 
descompassadamente com as palavras 
paz,  amor,  diálogo, l iberdade, 
SOLIDARIEDADE...
A solidariedade é um acto de bondade, 
compreensão, partilha com amigo, 
vizinho, alguém na rua...ou/e com o 
povo ucraniano que estoicamente está 
arriscando a vida pelo seu país.
Ser solidário é "Fazer o bem, sem 
olhar a quem ".
Ser solidário é abraçar causas e tomar 
parte delas. 
É doar objetos, roupas, alimentos, 
medicamentos.
É apoiar sonhos, é demonstrar afetos, 
é apoiar amigos, é confortar, é amar o 
próximo, é praticar o voluntariado, é 
receber e repartir...

O Papa João Paulo II afirmou que 
"Solidariedade não é um sentimento 
vago de compaixão pelos infortúnios 
das outras pessoas e sim uma 
determinação firme e perseverante de 
se comprometer com o bem comum."

Ser solidário é ser constante e 
verdadeiro.
Somos solidários. 
Prosas é solidária.
GLÓRIA À UCRÂNIA!

Céu Lopes Paulo

Solidariedade
(Foto da Net)

Quase cem anos de tradição, conta-se 
que em 1926, na “Folha de Sines” 
surgia a notícia de uma grande festa 
carnavalesca, com receção a Suas 
Majes tades ,  Re i  e  Ra inha  da 
“Maduralândia” que iriam percorrer 
algumas ruas do centro da vila e depor 
uma coroa de louros no pedestal do 
monumento a Vasco da Gama, o 
grande navegador nascido em Sines.
Ano após ano, com mais brilho, menos 
brilho, mais brincadeira, menos 
brincadeira, foram desfilando grupos, 
b a n d a s ,  c a r r o s  a l e g ó r i c o s  e 
g e n t e … m u i t a  g e n t e … m u i t o s 
mascarados…muitos visitantes.
Foram inúmeros os voluntários e os 
“carolas” que contribuíram para o 
grande espetáculo do Carnaval, que 
foi crescendo e reconhecido como um 
dos famosos do país e o primeiro a ter 
corso noturno.
Foi no ano 2015 que a PROSAS 
iniciou a sua participação, desfilando 
alegremente com as “Cartomantes”.
No ano seguinte, 2016, levou “A 
Prosas na Corte” numa verdadeira 
lição de História. Seguiu-se “Prosas 
no País das Maravilhas”, 2017, numa 
de fantasia e conto infantil.
Em 2019, desfilámos com “As nossas 

Carnaval Sines, 

Aulas”. Do Cante à Dança, da História 
à Literatura, das Artes à Informática, 
dos Idiomas às Viagens e das 
Conversas à Solta ao Ler Tarde… com 
fatos alusivos que alegraram os olhos 
daqueles que nos iam aplaudindo pela 
nossa participação.
Entretanto fomos surpreendidos pela 
epidemia Covid 19 e o Carnaval foi 
cancelado em 2020 e 2021. Prosas 
ficou triste, todos ficámos tristes.
Não houve desfile,  não houve 
bailarico de mascarados, não houve 
jantar de carnaval,  não houve 
brincadeira. Mas, eis que surgiu uma 
ideia, uma luzinha… Não houve 
carnaval de rua, mas houve carnaval 
na PROSAS com uma EXPOSIÇÂO 
de fatos e máscaras carnavalescas dos 
desfiles de 2015 a 2019.
Foi realizado e explicado a todos, mais 
de uma centena de visitantes, que de 
23 de fevereiro a 2 de março, viram a 
exposição.
D e i x a m o s  a q u i  o  n o s s o 
agradecimento a todos, entidades, 
sócios, professores, alunos e amigos. 
As vossas palavras foram e serão o 
melhor incentivo para continuar esta e 
outras iniciativas. Bem hajam!

Céu Lopes Paulo

Carnaval Prosas



O material está pronto para começar e 
tudo começou há cinco anos atrás 
quando na PROSAS surgiu "Riscos e 
Rabiscos", uma nova disciplina 
proposta e orientada pelo professor 
Filipe Beja.
Sem conhecimento algum sobre a 
matéria, mas com alguma dose de 
curiosidade e entusiasmo, lá fui.

À partida, o meu objetivo principal era 
mesmo o de me obrigar a sair de casa, 
fugir um pouco à rotina dos meus dias 
e conviver! Mas tudo aquilo que eu 
pudesse aproveitar do aprendizado 
seria certamente também muito bem-
vindo.

De início pareceu-me complicado. 
Pensei que nunca iria obter um 
resultado minimamente aceitável. 
Nos tempos de escola, desenho nunca 
foi área em que me destacasse e agora 
estes eram desenhos diferentes: novos 
métodos, novos materiais, novas 
técnicas (pelo menos para mim!). 
Depois vi que era esta minha mania de 
querer fazer logo tudo perfeito que 
estava ali atrapalhando...

Passo a passo, persistente como sou 
quando me interesso verdadeiramente 
por algo, fui (e vou) tentando seguir as 
orientações que, com toda a paciência, 
o professor nos ia (e vai) dando, e lá fui 
(e vou) seguindo.
Seguindo e progredindo, procurando 
sempre atingir melhores resultados.
Longe (ainda) de atingir a tal perfeição 
que sempre tento alcançar, os meus 
desenhos vão ficando cada vez mais 

Rabiscando
Lápis, papel, esfuminho, borracha... 

satisfatórios e esta aventura tem se 
revelado muito gratificante.
Nestes cinco anos, desenhar tornou-se 
uma nova rotina. Rotina quase 
terapêutica. 
Desenho realista ou semi-realista, esta 
modalidade a que nos dedicamos na 
aula “Riscos e Rabiscos” reforça a 
c o o r d e n a ç ã o  m o t o r a  f i n a ,  a 
capacidade de concentração, a 
abstração momentânea do mundo 
conturbado destes tempos ...e muito 
mais! 
Hoje presenteio os meus familiares e 
amigos com os meus trabalhinhos 
personalizados e em troca  recebo a 
sua satisfação e alegria, e isso é muito 
bom!

Sempre tentando evoluir... sempre 
t e n t a n d o  s e g u i r  e  a p l i c a r  a s 
orientações do meu mestre 

Obrigada professor Beja! 
Obrigada PROSAS!
                                                            
Filomena Vilhena

Encontro na Queijadinha.
Sines, café “A Queijadinha”!
Cinco Amigas: Dulce, Ana Elias, Ana 
Maria, Celeste e Carolina!
Falámos, recordámos as nossas aventuras 
de professoras e rimos muito, rimos de 
modo a ouvir-se ao longe! Daquelas 
gargalhadas saudáveis que deixam a alma 
cheia e o coração leve!
Entre as muitas pessoas que passavam na 
rua e que víamos pela montra, dois rapazes 
destacaram-se.
Um, cabo-verdiano, acenou-me e na mira 
de uma moedinha (vai sendo hábito…), 
terminou o cigarrito que fumava e entrou. 
Pregou-me dois rechonchudos beijos 
e…de repente ao ver a Celeste, grita 
eufórico:
-Olha a minha professora preferida!
A Celeste, olhou e disse sem hesitações:
- Tu és o Nelson!
Trinta anos depois este reencontro feliz!
O  Ne l son  v ive  ( sobrev ive )  com 
dificuldades económicas e não só…
Queres comer? – perguntou a professora.
Quero! – Foi a rápida resposta.
E ali se deliciou ele com um belo galão e 
uma Bola de Berlim!
Na despedida ainda levou 5 euritos para os 
gastos, presente da sua professora 
preferida!
Ele seguiu com estômago aconchegado, 
ela ficou com a alma cheia, dizendo-nos 
com os olhos muito brilhantes:
- Amigas, ganhei hoje o meu Óscar 
Dourado!
E foi assim a nossa tarde de segunda-feira.
E mesmo que o sol não brilhasse lá fora, 
ele teria iluminado aquele Café e aquecido 
o coração daquelas professoras que 
amaram a sua profissão, amaram os seus 
alunos e por isso, VALEU A PENA, 
termos passado aqueles trinta e tal anos de 
labuta!
Bem hajam!
Obrigada, Nelson! Que bom que tenhas 
aparecido!

(Carolinices numa tarde de Janeiro)

Amores
Carolinices



No dia 21 de Março celebrando o Dia 
Mundial da Poesia (Esta data foi criada 
na 30ª Conferência Geral da UNESCO 
para a Educação, a Ciência e a Cultura, 
em 16 de novembro de 1999), realizou-
se no Centro de Artes de Sines, um 
encontro de poetas e declamadores. A 
sala estava composta com uma boa 
assistência. A associação Prosas 
também esteve representada por 
alguns dos seus associados que 
declamaram poemas, uns de sua 
autoria e outros de poetas mais ou 
menos conhecidos. Apesar de alguns 
se encontrarem nervosos por terem 
ficado retidos no elevador que dava 
acesso ao andar onde se realizaria o 
evento, (que resolveu parar, com as 

 Dia Mundial da

portas fechadas, por mais de meia 
hora), tal não impediu que este 
encontro,  “Poemas às Cinco", 
ocorresse da melhor forma. Saliente-
se o facto de alguns dos intervenientes 
te rem conseguido  ar rebatar  e 
emocionar a audiência com as suas 
palavras e a forma sentida como 

Poesia

transmitiram as suas emoções. Este 
encontro foi encerrado com um chá e 
bolinhos que souberam muito bem 
tendo em atenção o adiantado da hora 
em que este evento terminou.

Hélder Moreira

Para não cairmos no anacronismo, nem na 
confusão, temos de limitar no espaço e no 
tempo que vamos descrever, situando 
antes de mais a cultura e a fronteira entre o 
íntimo e o social na tolerância e quebra de 
tabus, bem marcantes na primeira década 
do sec. XXI.
Espreitemos os quiosques. O que 
observamos? Vemos revistas e jornais de 
todas as espécies que exibem “mulheres 
frutas” de todos os tamanhos. Na 
publicidade, o libidinismo descarado é 
provocado, como aliciante, por modelos 
bem pagos. Nas novelas de televisão, em 
horário nobre, nenhum personagem hesita 
em conter as suas preferências sexuais, 
expondo-as.
Em frente das câmaras os segredos 
pessoais são revelados sem vergonha. 
Práticas antes proibidas estão à vista de 
todos nas telas. A Internet escancarou as 
portas, possibilitando ver todos os tipos de 
sexo. Da pedofilia à prostituição, tudo se 
encontra no mercado virtual. Nos sites, 
ricos e famosos falam abertamente da sua 
vida particular. A privacidade desapareceu 
para entrar na rede social. Toda a gente 
sabe onde está toda a gente, o que faz, com 
quem andou, namorou ou dormiu. O 
paradeiro de cada um é mostrado no 
Twit ter,  onde também surgem as 
primeiras referências ao sexting(*) prática 

de divulgação de conteúdos eróticos 
através de telemóveis.
Muitos iniciam relacionamentos por 
intermédio das redes sociais como no 
Facebook. Nelas começam os galanteios, 
namoram “virtualmente” e um número 
crescente desses contatos virtuais, acaba 
no encontro físico ou no casamento. O 
costume inicia-se através das mensagens 
de texto SMS, mas com o avanço 
tecnológico, inclui-se o envio de 
fotografias e de vídeos, inclusive pornos. 
Ao mesmo tempo,  a  gravidez na 
adolescência aumentou, em prejuízo dos 
casamentos que diminuíram. Por outro 
lado, aumentou a quantidade de mulheres 
mais velhas que se juntam a homens mais 
jovens e elas, mais tarde, procriam 
também. Hoje vive-se o momento, o 
exibicionismo nas redes socias é uma das 
maiores  procuras .  Veja-se ,  como 
exemplo, o nosso Big Brother. Vive-se 
numa sociedade narcisista. A atenção que 
se dispensa ao corpo, à nudez e ao sexo, 
não tem limites. Outrora era diferente, 
homens e mulheres tiveram de se dobrar 
às chamadas “boas maneiras”. Andar nu, 
fazer sexo, ou urinar em público, são 
hábitos presentes em várias culturas ou 
grupos que vão sendo, lentamente, 
banidos do nosso convívio. A educação do 
corpo, lenta e feita de várias maneiras, 

exigiu o cumprimento de regras, 
contrariando o desejo e os apelos da 
natureza.
Antes malcheirosos e sujos, hoje 
perfumados. No passado castos e 
vestidos. Hoje desnudados e exibidos. 
Evolução? Nada! Apenas um longo 
processo de transformação ao sabor de 
vários fatores: técnicos, económicos e 
educacionais e incúria social. A evolução 
histórica da sensibilidade em relação a 
alguns componentes da nossa vida íntima, 
sofreram tremendas transformações nos 
últimos trinta anos. As relações com a 
intimidade refletem como os processos 
civilizatórios modelaram gradualmente as 
sensações corporais, acentuando o seu 
requinte, desenvolvendo as suas subtilizas 
e proibindo o que não parecia decente, 
refletido no peso progressivo da cultura no 
mundo das sensações imediatas do prazer 
e do sexo, definindo as fronteiras entre o 
íntimo e o social. Hoje, a relação entre 
sexos, na intimidade ou fora dela, está em 
plena transformação. Resta saber até onde 
ela nos levará.

Vítor Mendonça
(*) Contração do sexo e testing
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Ficha Técnica

Para a Carolina Palminha, 
“Gabbiano d`argento”, 
à janela de sua casa.

A casa da Carolina

Como navio de sonho
Aproa p´lo mar sem fundo 
Sabe-lhe a sal e a iodo
Abre-lhe as portas do mundo 

Dá-lhe o embalo das gaivotas
Asas de todas as rotas

Chega à janela e renascem
A luz e o som pelo ar
Respira o mar a embalar
Ondas que nunca esmorecem
Luz de cegar ou neblina
Intempérie ou mar de azeite
Nada há que não enfeite 
A casa da Carolina

Mário Montes 
31/01/2006

Meia tarde...

Quase Outono, meia tarde.
A criançada abandonou as ruas e as 
verdades tendem a mudar no virar da 
estação.
Ao longe o latir de um cachorro funde-
se na surdina do trânsito.
Mais longe Roberto Carlos aquece um 
qualquer coração enquanto a tarde 
avança para a noite morna.
Cá dentro é o silêncio... quase 
silêncio! (Na verdade o silêncio nunca 
é total!)
O passado ronda a janela. O grito 
esmaga-se cansado e baço contra a 
vidraça... mas a natureza sabe o que 
faz.
As estações passam e renovam-se. 
Os ciclos completam-se no ritmo 
certo.
As árvores despem-se e voltam a 
vestir-se sem olhar para trás e nada é 
imutável. 
As sequências fazem sentido!
O cachorro já não ladra e Roberto 
Carlos voltou à gaveta.
O passado continua a fitar-me!... As 
verdades tendem a mudar no virar da 
estação.
O futuro é já a seguir 
e o agora... 
é quase Outono, meia tarde...

Filomena Vilhena

Uma Nova Terra

Se há flores murchas, no jardim,
E as aves seus cânticos não 
cantarem…
Se se não sente o perfume do jasmim
E as brancas pombas nos 
deixarem…

Irmão, sai do teu canto,
Traz contigo a força do amor
E vem dar ao mundo novo encanto,
Cobri-lo de ventura e esplendor.

Derrama rios de carinho,
Lagos de humildade,
Semeia, no teu caminho,
Searas de amizade.

Destrói as ervas daninhas
Do ódio e do egoísmo,
Lançando à terra as grainhas
Do perdão e altruísmo.

Planta a árvore da fé,
Rega-a com a verdade,
Para que nasçam do seu pé,
Frutos de confiança e lealdade.

Então…as aves…cânticos de amor 
hão-de entoar!
Desabrocharão rosas de esperança!
Pombas de paz, a esvoaçar,
Pelo mundo espalharão a bonança!

Pairará o perfume da alegria,
O ar puro e fresco da serra!
E ante meus olhos, como por magia,
Verás surgir – UMA NOVA TERRA!

Maria Alda Broncas

Poemas

 In Memoriam 

Maria Augusta Heda Aroeira 
Setero

Amigas, terão para sempre um lugar 
no nosso coração.
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