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Por terras do

Barroso e Gerês
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Mosteiro de Santa
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Editorial

Felizes! Voltámos!
O dis tanciamento social ,  as 
máscaras, o receio da pandemia, 
parece ter terminado.
A s  n o s s a s  a c t i v i d a d e s ,  t ã o 
necessárias ao bem-estar físico e 
psicológico, vão iniciar.
Do karaté ao teatro, das artes às 
línguas, da história às cantigas, da 
i n fo rmá t i ca  à s  conve r sa s  e 
literatura…e pelas viagens que nos 
t r a z e m  m a i s  e  n o v o s 
conhecimentos…
Estudos comprovam que as nossas 
actividades mantêm-nos o cérebro 
activo, reduzem o stress e elevam a 
autoestima.
Vo l t a r  à  e sco la ,  aumen ta  a 
felicidade e a satisfação de vida.
Um bom ano lectivo para todos.

Carlos L. Paulo
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Manuela esperou ansiosamente por 
aquele dia, pois, ia finalmente começar as 
suas férias.
De volta a casa dos pais, para um descanso 
merecido após um período trabalhoso, 
m a s  c o m  u m  r e s u l t a d o  d e v e r a s 
extraordinário pois acabara o curso com 
uma belíssima nota.
Deitou-se a pensar no belo dia de praia que 
iria ter no dia seguinte.
Manuela acordou, espreguiçou-se 
lentamente para saborear o seu primeiro 
dia de férias, levantou-se, foi na direção da 
janela, abriu-a de par em par, respirou 
fundo como se não houvesse amanhã. 
Sentiu a brisa ligeira e fresca que 
normalmente se faz sentir na sua terra e 
abrindo os braços inspirou bem fundo.
O dia estava solarengo com uma 
temperatura que convidava a uma ida à 
praia e desfrutar da frescura da água que 
nos últimos dias tinha estado bem 
apetecível. Foi até à cozinha preparar o 
seu pequeno-almoço. Satisfez-se com um 
sumo de laranja e a sua habitual sandes de 
queijo. Depois de fazer a higiene normal 
após uma refeição pegou no seu colchão 
de ar e seguiu para a praia que ficava a 
pouco menos de duzentos metros. Quando 
lá chegou cumprimentou o pessoal, 
habitual de todos os verões, e foi dar a sua 
volta também habitual duma ponta à outra 
da praia. 
Depois do passeio, pegou no colchão que 
previamente tinha enchido, com a sua 
bomba de pé, e dirigiu-se para a água.
Deu umas braçadas e quando estava já a 
uns vinte ou trinta metros da rebentação 
deitou-se de costas fechou os olhos e 
deixou-se levar pela frescura da água, 
sentindo o calor tocar-lhe a pele. 

História de Férias

O tempo foi passando e a dada altura 
abrindo os olhos viu o céu ficar tapado 
com uma neblina que se ia adensando cada 
vez mais, admirada levantou a cabeça, o 
nevoeiro já era cerrado, não se via um 
palmo à frente do nariz. Manuela 
preocupada começou a dar aos braços sem 
saber para que lado devia ir. Andou de um 
lado para outro sem dar conta do tempo 
que ia passando e, de repente, sentiu o 
colchão raspar em qualquer coisa. 
Assustada olhou para a direita e para a 
esquerda sem saber o que se estava a 
passar, continuando a sentir aquele 
contínuo raspar no colchão. A sua cabeça 
estava a mil, o que se estava a passar ali 
que não entendia. O barulho que ouvia 
assemelhava-se ao rebentar das ondas na 
beira da praia, e ouvia como que lá longe, 
risos. 
De repente um braço tocou em algo que 
ela reconheceu como sendo areia. 
Manuela abriu os olhos, ficou admirada, 
ao mesmo tempo aliviada, mas também 
um pouco envergonhada, pois verificou 
que tinha estado a sonhar e o colchão ao 
sabor da ondulação andava à deriva na 
beira mar.

Filipe Beja



Há terras e lugares com um dom muito 
especial. Têm algo que os individualiza, 
que os distingue, que fazem extremar-se 
na sua peculiaridade quando evidenciam 
na natureza a existência de agressivas 
pa isagens  de  montanhas  e  va les 
extasiantes sem fim que, de espanto, 
arregalam os olhos e fascinam o espírito 
do forasteiro. Cenário de duendes, em 
terras do Alto Barroso, no perturbante 
Gerês, situa-se o povoado de Pitões das 
Júnias e, na periferia lugar ermo, ninguém 
diria que entre ásperas penedias que 
ladeiam um ribeiro de água corrente, se 
encova e esconde uma pequena e singular 
abadia, o Mosteiro de Santa Maria das 
Júnias. Segundo se julga, o santuário terá 
sido fundado por alturas da fundação do 
reino, séculos XI ou XII, por frades que 
seguiam a ordem de S. Bento, mas em 
meados do séc. Xlll terão aderido à 
reforma de Cister,  f icando sob a 

dependência de Santa Maria do Bouro e, 
mais tarde, ao mosteiro galego de Osseira  
na Galiza. Em 1835, os moradores de 
Pitões, não aceitando a jurisdição galega, 
expulsaram os monges e deitaram fogo ao 
complexo, destruindo também o povoado, 
edificando-o no lugar onde atualmente 
existe. Restaurado, o templo ficou então 
sob jurisdição do arcebispado de Braga, 
mas sempre com abade de Santa Maria de 
Osseira. Refira-se que a igreja do mosteiro 
manteve-se como matriz, com cemitério 
anexo e o seu pároco permaneceu com a 
titularidade de abade. O monge Benito 
Gonzalez, então pároco de Pitões falece 
em 1850, passando a ser o último cura 
galego que a freguesia conheceu. Do 
mosteiro propriamente dito restam ruínas 
de casas de residência, três belos arcos do 
claustro ainda de pé, um forno em bom 
estado utilizado quando necessário pela 
população e um moinho de rodízio 

arruinado. Junto ao mosteiro podem-se 
observar as ruínas da antiga povoação. A 
igreja inicialmente românica, ao longo 
dos anos sofreu reparações e crescentes 
que a foram descaraterizando, tendo como 
primitiva a porta principal de entrada e 
outras duas laterais. Pitões está sem 
padres, celebram a missa dominical doze 
sacerdotes em doze meses do ano. A festa 
maior realiza-se a 15 de Agosto, dia da 
Assunção Maria Santíssima. Sobre a 
fundação do convento, correm duas 
curiosas lendas que os pitonenses contam 
com grande entusiasmo, convicção e 
regionalismo. Segundo uma delas, 
relaciona Júnias com o latim Juvenis, 
fazendo equivaler Júnias a jovens. Outros 
dizem que o verdadeiro nome é Unias 
(unhas), em referência à lenda em que cães 
esgadanham o tronco de uma árvore. Fala-
se também, de uma lápide(?) encontrada 
nos arredores da aldeia, cuja inscrição, 
segundo dizem, se refere a um general 
romano Decimus  Brutus Callaicus Junios
que deu nome à povoação. Segundo se 
sabe, Decimus foi um general romano que 
conquistou a Galiza até ao Douro, sendo 
nomeado por César Augusto procônsul da 
região e, segundo a história, fundador de 
Portus Cale por volta de 136 a. C. Até à 
data nenhum arqueólogo, etnólogo ou 
filólogo confirma a existência da dita 
l áp ide ,  nem tão  pouco  Le i t e  de 
Vasconce l los  se  re fe re  nas  suas 
indagações.

Vitor Mendonça  
                                       
A nova aldeia da Júnias-segunda lenda

Segundo contam, por detrás do convento, 
existia um grande pomar de ameixeiras. 
Uma mulher colheu um cabaz de ameixas 
e escondeu-o no feno. Noite cerrada, com 
uma lanterna, foi buscá-las e, sem querer, 
pegou fogo ao feno que alastrou por todo o 
lado, incendiando as casas da povoação, 
mas por milagre, o fogo não atingiu o 
convento. O povoado, em pânico, não 
conseguindo controlar  o  fogo,  e 
impotente, pôs-se em fuga. Por medo ao 
mau agoiro, com receio de que, no futuro, 
viesse a acontecer o mesmo, resolveram 
construir uma nova povoação no local em 
que hoje se situa. Segundo a lenda, quem 
não fizesse procissões em vida, fá-las-ia 
depois da morte. E pessoas que iam tornar 
água à noite aos lameiros, chegavam a ver 
essas procissões de espírito vestidos de 
branco, com círios acesos, entoando 
cânticos de louvor ao Santíssimo, com um 
sacerdote à frente, de estola branca.

Vitor Mendonça

Santa Maria das Júnias
Mosteiro de



Por terras do

Barroso e Gerês

Estava a cidade ainda posta em sossego, 
quando, quebrando o sono dos justos nos 
fizemos à estrada na ânsia de abarcar 
novos horizontes…
Na quietude da madrugada aos poucos 
começam a ondular pinheiros e montes, 
por força do raiar da aurora, enquanto o 
silencio só é quebrado pelas orientações 
da guia a um motorista, que pela primeira 
vez desbravava estradas do litoral 
alentejano…
Com alguns imprevistos pelo meio, toma-
se o mata bicho na capital, e brevemente 
de novo na estrada, longo é o caminho que 
nos aguarda, interrupção em Coimbra, 
desentorpecer as pernas, visita breve à 
Igreja de Santa Cruz ao túmulo do Rei 
Fundador e seu filho Rei, e passo 
acelerado porque o almoço nos espera em 
Lamego, sob a forma de bacalhau e broa 
escondidos nas couves, e dolorosamente o 
autocarro sobe ao alto da serra do 
Santuário da Senhora dos Remédios, 
primeiras fotos para recordar a passagem 
pelo frondoso parque que rodeia a 
Escadaria do Santuário.
Por estradas serpentinas de serras onde o 
amarelo dos tojos se confunde com o 
amarelo das carquejas e giestas, alguém, 
oportunamente recorda Jorge Amado e a 
célebre frase “ que país é este que até os 

tojos dão flor”… lembramos como é belo 
o nosso país, e lá seguimos até à terra das 
águias sobre as pedras, ou seja Vila Pouca 
de Aguiar, onde os corpos cansados, 
repousaram depois de um belo e bem 
regado jantar…
Aproveitando o fresco da manhã o 
percurso por paisagens do outro mundo, 
mas que afinal são do nosso, levou-nos à 
Ponte de Arame sobre o Rio Bessa, 
afluente do Tâmega, ponte histórica do 
início do sec. XX, que só terá sido 
desativada pelo estado novo nos idos de 
1963.
Respiramos fundo, sentimos os odores 
que sobem das serras do Barroso e do 
Alvão…no miradouro de Ribeira de Pena 
olhamos o longe, o verde, as serras, e 
assinalamos que meia dúzia de homens 
plantam árvores, autóctones, enquanto 
formamos grupinhos, gargalhamos, 
contamos piadas, somos gratos e felizes 
pela paleta de cores, pelo serpentear entre 
serras dos rios Bessa e Tâmega, por 
estarmos aqui, agora …
Em Bot icas  fo ram f rus t radas  as 
expectativas da prova do vinho dos 
mortos, que optámos por adquirir no 
mercado local, mas, em compensação 
fomos agraciados com um repasto, 
verdadeiro manjar dos deuses, servido 

com uns sorrisos jovens que chegaram às 
nossas cansadas almas…
Não pode a escriba deixar de referir a 
desolação sentida, perante o resultado da 
seca na Albufeira do Alto Rabagão, vista 
do lado sul, a partir da pitoresca e histórica 
aldeia de Negrões…
A albufeira ostenta enormes encostas de 
barro seco e alguma areia, sinais da 
passagem das águas noutras eras… 
quando os efeitos do aquecimento global 
eram mera preocupação dos cientistas, 
mas não sentidos, ou visíveis, por nós, 
seres humanos…
Antes do regresso ao hotel houve tempo 
para um pequeno passeio pelo frondoso 
Parque de Pedras Salgadas, pérola 
desconhecida da maior parte de nós, além 
das termas está dotado de um centro 



hípico, piscinas, percursos pedestres, lago 
e “little eco houses “espalhadas pela 
floresta… esplendido! Na vila, antes de 
partir para outras paragens, houve tempo 
para apreciar como o engenho humano 
bem soube aproveitar o Rio Corgo que a 
atravessa … Vila Pouca de Aguiar, oferece 
aos seus munícipes um maravilhoso 
parque urbano, ponte sobre o curso do rio, 
relva, árvores, flores… um espaço para 
descontrair o corpo e a mente…Mais cedo 
que o habitual rumámos a Montalegre, 
terras do Padre Fontes e dos célebres 
encontros de Vilar de Perdizes, bem como 
dos tradicionais festejos da sexta feira 13, 
que são recordados a cada passo pelos 
gigantones espalhados por toda a vila, 
incluindo no Castelo, e onde uma mais 
atenta visita ao eco museu permite 
conhecer melhor não só as tradições 
culturais da região do Barroso, como a 
agricultura, a pastorícia, bem como os 
produtos regionais, com produção ainda 
algo artesanal…
Mais uma vez nas serranias, olhos vesgos 
de tanta beleza, almoço marcado na aldeia 
de Pitões das Júnias, apesar de servido 
num restaurante situado numa linda aldeia 
histórica, foi o menos conseguido de 
todos, e foi com algum alívio que 
regressamos ao autocarro, para visita 
breve à aldeia de Paredes do Rio, ou 
Paradela do Rio, já que dos anais 
enc ic lopéd icos  cons tam as  duas 
denominações, e onde verdadeiramente as 
vacas mandam, o autocarro espera, 
porque elas precisam do seu tempo para 
subir a íngreme rua até à sua casa… Não 
fosse o autocarro, e a imaginação 
transportar-nos-ia para a idade média, no 
meio de um burgo feudal, habitações de 
granito ao redor da casa senhorial…

Foi de muitas curvas e contracurvas os 
caminhos que desbravaram as florestas 
que emolduram a Serra do Gerês e nos 
levaram a Arcos de Valdevez, hotel Luna 
Arcos,  um oásis  à  nossa espera , 
atendimento muito profissional, mas 
acolhedor e refeição buffet a condizer.
Foi com algum desalento pessoal que fiz o 
checkout do hotel e daquele odor a verde 
que me inebriava docemente…, mas o 
horário impunha-se mesmo para uma 
sénior já de férias continuas…
…e no Sistelo olhei outro mundo … 
devagar, percorri caminhos e passadiços 
…o homem quando quer faz, preserva, 
protege… da enxada e com a força dos 
seus braços nasceram os socalcos que 
permitem o cultivo dos bens essenciais… 
ali não chegam máquinas agrícolas, só o 
homem e o seu engenho… 
…, mas a natureza ainda nos reservava 
mais proezas, o Rio Caldo na sua 
confluência com o Cávado, deslizando 
entre pontes, na Serra do Gerês, quer em 

direção às Caldas, quer do lado de São 
Bento da Porta Aberta, por Terras do 
Bouro, e subindo a Via Sacra até ao 
Santuário tudo é beleza, a chamar-nos 
para um breve regresso, mais tempo pelo 
Minho, e pelo Parque do Gerês…
Pelos caminhos deste país, caminhamos, 
olhamos, admiramos, experimentamos…
Há sempre algo novo que nos encanta, que 
nos ensina qualquer coisa, que nos mostra 
uma beleza desconhecida, sempre que nos 
fazemos à estrada, deixamos a nossa zona 
de conforto e vamos por aí à descoberta, é 
como se voltássemos atrás, aos tempos da 
aventura, e se o corpo por vezes fica 
cansado, é a mente que reclama que de 
tempos a tempos, o façamos, porque a 
alma, essa, carece de ser arejada, de pairar 
por aí por novos horizontes, porque há 
tanto mundo que espera por nós…

Lídia Silvestre
Sines, 16.05.2022



Carolinices

Se uma gaivota 
Voasse 
Levando o meu pensamento 
Sem saber o que 
Fazer 
Sem hesitar decidia 
Ir entregá-lo 
Ao vento 

E o vento 
No seu bailar 
Não sabendo o que 
Fazer 
Sem hesitar decidia 
Deixá-lo cair 
No mar 

Carolina Palminha

Foto de Jorge Ganhão

Em Ermidas do Sado, o Sr. Campos tinha 
em casa uma porquinha. O Sr. Campos 
tinha sido carteiro em Santiago e passou a 
chefe do Correio em Ermidas.

Eu e  a  minha amiga Ana Maria , 
acabadinhas de sair do Magistério em 
Évora, fomos colocadas em Alvalade do 
Sado. Ficámos por lá seis (alegres) anos.

Em determinada altura, meteu-se-nos na 
cabeça ir aprender a tocar viola, para 
podermos acompanhar os alunos nas 
cantorias.

Durante alguns meses, duas vezes por 
semana, lá íamos nós a caminho de 
Ermidas a casa do Sr. Campos que nas 
horas vagas era "professor de música"!

Como se de um cãozinho se tratasse, pela 
casa circulava uma bacorinha rosada e 
rechonchudinha que era o "ai Jesus" do 
casal Campos.

- É a Tuscha - disse-nos ele, com um olhar 
enlevado para o bichinho.

E nós, eu e a Ana, lá íamos fazendo os 
nossos dedi lhados acordes (mais 
propriamente desacordes) na companhia 
da Tuscha.

A Ana ainda se ajeitava, agora eu...nada!

Até que um dia fomos DESPEDIDAS!

Era altura de férias e o nosso "mestre" 
disse: "Depois das férias telefono e vocês 
voltam!"

Nunca mais telefonou e nós nunca mais 
voltámos.

A tuscha

A Ana diz que a culpada fui eu porque 
nesse último dia resolvi cantar (a plenos 
pulmões) a Malaguenha Salerosa, 
enquanto o Sr. Campos tocava a dita 
melodia.

- Assustaste o homem ou a bacorinha! - diz 
ela, ainda hoje.

Eu penso que a Ana está enganada, porque 
eu até cantei tão bem!... Parecia uma 
espanhola!...

Muito nos rimos depois com o acontecido 
e ainda hoje para espantar o mau-olhado 
canto a tal Malaguenha.

Voltando à Bacorinha que é o tema deste 
texto.

Não sei se a Tuscha também dormia na 
cama com o casal Campos, tal como 
faziam os avós do José Saramago com os 
seus frágeis porquinhos. Assim ele o relata 
no seu livro “Pequenas Memórias”.

O que sei é que se o Sr. Campos tentou 
ensinar a sua porquinha a tocar viola, ela 
aprendeu certamente com muito mais 
facilidade do que eu.

Onde andará hoje o bondoso Sr. Campos, 
que com tanta paciência, durante meses, 
aturou os nossos desacordes?

Cá me parece que andará no céu, 
ensinando os anjinhos a tocar (harpa?), 
enquanto a Tuscha, sentadinha numa 
nuvem, lhes vai mordiscando as asas.

Carolina Palminha



Foi este o convite sugestivo que nos fez 
embarcar nesta aventura. Mais do que 
uma viagem de férias para conhecer um 
local paradisíaco, abraçámos um projeto 
solidário de ecoturismo e voluntariado 
com uma expectativa muito grande, pois 
não sabíamos o que iríamos encontrar.

O alojamento na Roça Monte Alegre, da 
família do nosso guia e promotor da 
viagem, incluiu as melhores iguarias e 
pratos tradicionais santomenses. Foi 
daqui que partimos diariamente para 
visitar as Roças mais emblemáticas de S. 
Tomé, para visitar monumentos históricos 
e  a s  p a i s a g e n s  n a t u r a i s  m a i s 
deslumbrantes da ilha, para desfrutarmos 
das  águas  c r i s ta l inas  das  p ra ias 
equatoriais, realizar várias ações de 
voluntariado e nos embrenharmos nas 
vivências do quotidiano da população, 
com atividades em comunidades, prova de 
doces e bebidas tradicionais e interação 
em mercados de rua.

Um dos pontos marcantes foi a visita às 
Roças Monte Café, Agostinho Neto e 
Água-Izé, as mais importantes do período 
colonial pelo grande impacto que tiveram 
na economia e desenvolvimento das 
regiões enquanto produtoras de cacau e 
café. 

Tivemos oportunidade de dedicar tempo 
ao trabalho com as crianças e jovens em 
várias comunidades rurais: desenho, 
pintura e atividades lúdicas. Fizemos 
entrega de material escolar, brinquedos, 
roupa e prestámos assistência médica, 
com a preciosa ajuda da médica que 
integrou o grupo, realizando vários 
tratamentos sobretudo a feridas e 
queimaduras.

Visitámos ainda a ala pediátrica do 
Hospital Central de S. Tomé e o Centro de 
Saúde de S. Francisco Xavier, fazendo 

entrega de brinquedos às crianças que ali 
estavam internadas e de material cirúrgico 
médico aos profissionais de saúde.

Para além das ações de voluntariado 
planeadas, abastecíamos a carrinha com 
um kit de primeiros socorros, material 
escolar e roupa, pois nas deslocações pela 
ilha era frequente cruzarmo-nos com 
crianças e jovens na estrada, a quem íamos 
prestando apoio e oferecendo alguns bens.

Visitámos também a Associação SOS 
Mulher, instituição que acolhe raparigas 
vítimas de abusos sexuais, tendo havido 
oportunidade de realizar várias atividades 
com as crianças e jovens, bem como, 
partilhar algum conhecimento tendo em 
vista o estabelecimento de futuros laços de 
cooperação.

Nesta vertente de voluntariado podemos 
dizer que mergulhámos, não nas águas 
cristalinas, mas na dura realidade das 
condições de vida de grande parte da 
população. O contraste é avassalador, 
entre o deslumbre e riqueza dos recursos 
naturais da ilha e a pobreza em que vive a 
maioria da  população.

Ter um guia que conhece bem o território 
permitiu ir aos lugares mais conhecidos 
tu r i s t i camen te ,  mas  t ambém t e r 
experiências únicas fora dos circuitos 
habituais. Muito haveria ainda para 
contar: sobre a visita ao museu da cidade, 
ao jardim botânico e à casa museu Almada 
Negreiros, os dias de descanso no 
Ecolodge Inhame, o passeio ao Ilhéu das 
Rolas, com a visita ao marco da linha do 
Equador, (de onde foi lançado o desafio 
aos Karatecas do PROSAS), a cerveja 
nacional Rosema, a torra tradicional do 
café, as caminhadas na floresta e passeio 
de barco pelo mangal, assim como as 
aventuras pelas ruas da capital. Lá 
voltaremos. Lá ficou muito por fazer.

Mónica Alves Nunes
José Mário Mil-Homens



Poemas  In Memoriam 

Poesia

É chama que consome e aquece,
É dor que magoa e apraz,
É fúria que enlouquece e dá paz
É amor que dilacera e enternece.

É paixão que domina e seduz,
É fada que enfeitiça e encanta,
É beleza que inebria e espanta,
É luz que ofusca e conduz.

É Primavera a florir!
É criança a nascer!
É estrela a luzir!

É Fonte! É Sol! É Prazer!
É Vida! É Alma! É Magia!
É tudo isto em mim a POESIA! 

Maria Alda Broncas

Ruas da minha infância

Sobem e descem pela encosta
íngremes, incansáveis, estreitinhas
as ruas a que posso chamar 
"minhas"
na aldeia que aqui no serro se 
recosta.

Tudo muda! Mas permanecem no 
entanto
os contornos, o delinear destes 
caminhos
e do passado sobrevivem 
pergaminhos
de um tempo que marcou pelo seu 
encanto. 

... são recordações e são pedaços
aflorando bem intensos na memória
de longe no tempo e na distância.

Aqui onde ensaiei os primeiros 
passos
são os alicerces da minha história
estas velhas ruas da minha infância.

Filomena Vilhena

João Marcelino 
05-10-1945 / 09-07-2022

A PROSAS manifesta o mais profundo 
pesar pelo falecimento do diretor, 
professor e amigo, João Luciano Eulálio 
Marcelino, 77 anos, ocorrido no dia 9 de 
Julho de 2022.
A nossa Universidade Sénior ficou mais 
pobre com a partida do Marcelino. A 
dedicação ao trabalho, a palavra, o sorriso, 
o companheirismo de muitos anos, deixou 
uma vaga difícil de preencher.
O Marcelino era um ser humano especial, 
era um artista, pintor de sensibilidade 
apurada, que pintou lugares, pessoas, 
animais, emoções … e sonhos.
O Marcelino era o nosso técnico, o nosso 
professor, o nosso repórter, o nosso 
informático, sempre pronto para ajudar, 
reparar, “inventar”, resolver os problemas 
que surgiam. As suas aulas, dedicadas e 
pacientes,  levaram muitos alunos 
“ i n f o a n a l f a b e t o s ”  a  a d q u i r i r e m 
conhecimentos e gosto pela informática.
O Marcelino partiu, mas a sua memória 
ficará para sempre ligada à Prosas que ele 
ajudou a fundar e a crescer com tanto 
carinho.

A Direção

- Dia 3 de outubro a festa do 15º. aniversário 
da Prosas
- Aula de Biologia Marinha
- Viagem de 1 ou 2 dias

Atividades previstas para o mês de outubro

As nossas atividades 
do último trimestre

29 de Abril
Caminhada e almoço 
Convívio na Costa do Norte

2 de Junho
Aula de Biologia Marinha 
e almoço em S. Torpes

4 de Junho
Intercâmbio de Karaté

22 de Junho
Festa de Final de Ano 
Letivo no CAS

24 de Junho
Almoço de Final de Ano 
Letivo - S. Torpes

24 de Junho
Agradecimento aos Professores

A Direção
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