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O nosso jornal está a fazer 3 anos. 
O que foi um sonho, tem-se vindo a 
tornar realidade!
Na medida do possível, temos 
transmitido o que tem sido a nossa 
atividade. Temos publicado as poesias 
dos nossos alunos, artigos de índole 
cultural e algumas entrevistas, tudo 
profusamente inundado de fotografias 
tiradas por nós ou cedidas pelo 
Município.
Temos contado com o apoio do 
Município na sua edição, bem como 
com a preciosa colaboração dos seus  
técnicos na paginação e composição .
Vamos lá continuar com a sua edição , 
enviando artigos e dando ideias novas , 
só assim o jornal é nosso!
Esta edição é a última no ano letivo que 
está a decorrer pelo que vou desejar a 
todos boas férias e aproveito para 
salientar os acontecimentos mais 
importantes que ocorreram durante este 
trimestre: a notícia de que nos foi 
atribuída uma carrinha de 9 lugares 
através do Programa Frota Solidária da 
Fundação Montepio a que nos tínhamos 
candidatado em agosto do ano passado; 
o 5º encontro do programa das 
Parcerias de aprendizagem em 
Bratislava e a realização da Poesia à 
Solta II no Bairro.
Continuamos ativos e sempre a 
aprender!

Assunção Duque.

A RUTIS e o Montepio vão entregar as 
primeiras duas carrinhas de 9 lugares às 
UTIs de Sines e Guimarães. A oferta das 
carrinhas é feita ao abrigo do protocolo 
entre estas duas entidades. Para o ano 
haverá mais duas carrinhas para oferta.

No dia 22 de Março festejamos mais uma 
vez o dia da poesia e da Primavera em 
parceria com a Missão Coragem e os 
Espaços Seniores, no nosso bairro. A festa 
começou com a exibição do Grupo 
Gaiteiros Vasco da Gama, seguiram-se  
declamações de poesia no âmbito do 
programa os Avós e as Letras do CAS e por 
pessoas que se inscreveram e atuação da 
banda musical Walking Birds. Terminou 
com o baile animado por Ermelindo Sena. 
Estiveram presentes na feira 30 artesãos, 
com diferentes tipos de artesanato desde 
artigos em tecido, bijuteria, bonecas em eva, 
velharias e produtos regionais.
O objetivo pretendido, que era a animação 
do bairro, foi concretizado já que foram 
inúmeras as pessoas que nos visitaram.

A nossa

Foi com muita alegria que recebemos esta 
notícia! Vamos proporcionar o acesso à 
instituição de pessoas com mobilidade 
reduzida e/ou em situação de isolamento 
geográfico e dinamizar visitas culturais com 
maior periodicidade. Está prevista a data da 
sua entrega em julho deste ano.

Carrinha

Festejar o dia Mundial da Poesia 
Feira de Artesanato e Velharias, animação musical e poesia.

Poesia à Solta II no Bairro



África é um mosaico de tribos e culturas 
numa miscelânea de mais de mil línguas. É 
em torno daquele universo que emerge toda 
a mitologia africana, rodeada de um mundo 
natural de animais selvagens, florestas, 
savanas, desertos, rios e lagos. No vasto 
continente, exceptuando o Egipto, as 
tradições foram sempre orais e só nos 
últimos séculos muitos dos mitos foram 
escritos. O modo tradicional africano de 
manter os registos culturais faz-se, de uma 
maneira geral, através da arte e da narrativa.

Uma das tribos africanos mais 
características pela sua genuinidade é 
constituída pelo povo San, também 
conhecido por bosquímanos do deserto do 
Kalahri. Como primitivos actuais, são 
considerados um dos povos mais antigos do 
continente, remontando, aproximadamente, 
a 35.000 anos atrás. De acordo com a sua 
mitologia consideram-se os progenitores da 
humanidade, tendo como característica 
única, uma linguagem lenta e estranha, de 
estalidos ruidosos, difíceis de pronunciar, 
considerada pelos antropólogos e filólogos 
vestígios da primeira linguagem humana. 
Sendo nómadas, vivem em clãs 
aproximadamente de cem indivíduos, cada 
qual com o seu dialecto próprio. Na 
actualidade estão circunscritos à região 
hostil e selvagem do deserto do Kalahri-

Namíbia, Angola, Botswana e África do Sul 
sobrevivendo como caçadores-recolectores. 
Dois terços da comida consumida pelo clã 
(raízes comestíveis, frutos, pequenos 
roedores e insectos) é arranjada pelas 
mulheres. A caça de grandes e pequenos 
antílopes, macacos, aves, etc, pertence aos 
homens que utilizam para o efeito, flechas 
de pontas envenenadas e/ou armadilhas.
Numa época longínqua e indeterminada, os 
San, em pequenos grupos e em vagas 
sucessivas, progrediram numa incansável 
saga, instalando-se nas mais diversas 
regiões desde o Cabo até ao Equador, 
percorrendo a parte oriental do continente 
até ao actual Quénia. Os famosos e 
extraordinários desenhos e pinturas 
encontrados nas rochas representando uma 
extensa gama de animais selvagens, 
testemunham a sua estadia nas terras de 
adopção. Infelizmente há dois séculos atrás, 
parte substancial da sua terra foi subtraída à 
força, para fins de exploração pecuária, 
agricultura e extracção mineira. Ao longo 
dos tempos, por miscigenação com as tribos 
da África Oriental, parte do povo San 
diluiu-se, restando apenas, como raça pura, 
os núcleos do deserto do kalahri dos nossos 
dias. A tribo Masai no Quénia é o vestígio 
remoto, descendente directo do povo San, 
preservando a ancestralidade nos seus usos e 
costumes.

Em 1999, o povo San/Xhomani ganhou o 
direito a um vasto território de cerca de 
65.000 hectares no deserto do Kalahri, 
cedido a título definitivo, pelo governo da 
África do Sul, enquanto, ali ao lado, o 
governo do Botswana, descurando o 
problema humano, tenciona desenvolver um 
vasto plano regional, com intenção de 
eliminar as construções tradicionais dos 
San,desalojando-os da Reserva de Casas do 
Kalahri Central, com vista à exploração do 
Turismo e mineração de diamantes.
O conhecimento alargado que os San têm 
dos mitos e do mundo que os rodeia, 
fundamenta-se na crença de que o mundo 
natural e o sobrenatural se mantêm 
intrinsecamente unidos no sentido de um 
poder indubitável. Crêem num ser supremo 
criador de todas as coisas a quem recorrem 
para obter êxito na caça, para que chova e 
cura das doenças. Kaggen é um dos deuses 
criadores, entidade embusteira, imaginada à 
semelhança do homem, capaz de encarnar 
qualquer outra forma como gazela, javali e 
até leopardo. Os San crêem que Kaggen 
criou o mundo sonâmbolo,pelo que os 
xamãs podem penetrar nesse mundo, 
permanecendo em estado onírico a fim de 
exercer o seu poder.
 O lema, ”Ke: e Xarra: ke” (“Os seres que 
são distintos, unem-se”) escrito na extinta 
língua San/Xam, pode-se observar na sarja 
do actual escudo de armas da República da 
África do Sul, honrando a memória do povo 
bosquímano Sul-africano do Kalahri.  

                                             Vítor Mendonça

Nómadas do Deserto

                          No tempo e no espaço



O que é uma  Universidade  Sénior?
Universidade sénior, universidade da 
terceira idade ou academia sénior como 
também é designada, é a resposta 
socioeducativa, que visa criar e dinamizar 
regularmente actividades sociais, 
educacionais, culturais e de convívio, 
preferencialmente para e pelos maiores de 
50 anos de idade. 

De que forma  funciona?
As atividades educativas  são em regime  
não formal, sem fins de certificação e no 
contexto da formação ao longo da vida. Os 
professores são voluntários e têm a 
particularidade de poderem ser aprendentes.

A PROSAS nasceu como projeto do Centro 
Cultural Emmérico Nunes, do pólo de Sines 
da ASAS, pólo este que conseguiu 
promover a primeira aula no dia 24 de Maio 
de 2006. Em 2009 foi constituída a 
Associação PROSAS, Projecto Sénior de 
Artes e Saberes de Sines com sede em 
instalações cedidas pela Câmara Municipal 
na Av. Domingos Rodrigues Pablo.

Como foi possível dar forma a este 
projeto?
A nossa sede foi inaugurada em 2 de 
outubro de 2009 pelo Presidente da Câmara, 
Manuel Coelho e pela Presidente da 
Administração da APS, Drª Lídia Sequeira, 
à custa do esforço de um grupo de sócios e 
de várias pessoas e entidades que nos 
ofereceram mobiliário, equipamento e 
algum apoio financeiro.

Os professores voluntários foram 
aparecendo, fomos ficando conhecidos! 
Foram sendo elaborados os documentos 
fundamentais para o nosso funcionamento e 
fomos criando conhecimentos e experiência.

Quais são as condições atuais de 
funcionamento?
Em junho de 2013 vimo-nos confrontados 
com a decisão da Câmara de mudarmos para 

as antigas instalações  do Centro de 
emprego no Bº 1º de Maio, espaço que 
partilhamos com diversas associações. Não 
temos uma sala de convívio e as pessoas 
acumulam-se na entrada que é comum e a 
sala de aulas de informática é exígua. Temos 
vindo a colocar o problema à Câmara que 
até ao momento não nos deu solução.

Quantas (os) alunas (os) frequentam 
actualmente a PROSAS e qual é a sua 
caracterização?
A PROSAS é uma associação com 260 
sócios activos, sendo que apenas 160 
frequentam as aulas, 77% são do sexo 
feminino e 23% do sexo masculino.
A classe etária com mais alunos é a dos 60 
aos 75 anos, 23 alunos já têm idade superior 
a 80 anos; 40% dos alunos tem como 
habilitação literária o 4ºano, 37% o 9ºano, 
13% o 12º ano, 4%  bacharelato e 6% são 
licenciados
Tivemos um grupo de 3 alunas com idade 
superior a 80 anos que aprenderam a ler!

Além das aulas que actividades têm 
desenvolvido?
Procuramos realizar todos os anos uma 
viagem. Já fomos a Londres, à Cantábria, à 
Andaluzia, às Aldeias Históricas e ao Douro 
Internacional, do Porto à Régua de barco.
Em cada trimestre tentamos fazer visitas de 
estudo e visitas temáticas.
Organizamos jantares convívio no Natal e 
no Carnaval e comemoramos o Dia da 
Primavera e da Poesia e o Dia de S. 
Martinho. Desde que a nossa sede é no Bº 1º 
de Maio temos feito estas últimas iniciativas 
no seu largo principal em conjunto com a 
Missão Coragem e os Espaços Seniores, 
organizando feiras de artesanato, encontros 
de tunas e animação musical.
Promovemos um encontro sobre o 
Envelhecimento Ativo no CAS e temos 
participado nas reuniões, congressos e 
encontros promovidos pela RUTIS, Rede 
das Universidades da Terceira Idade, à qual 
pertencemos.

PROSAS, 

Deseja salientar mais alguma iniciativa 
ou acontecimento relevante?
Somos membros da RUTIS como já 
referimos, entidade que credenciou a nossa 
universidade, somos uma IPSS fazendo 
parte da Rede Social do Concelho e da 
UDIPSS  que agrega as IPSSs do Distrito de 
Setúbal e mantemos protocolos com a 
Fundação EDP no âmbito do voluntariado.
De 2011 a 2013 integramos um projeto de 
voluntariado do Grundtvig através de uma 
candidatura à PROALV que levou 7 alunas 
a  Rybnik na Polónia e trouxe a Portugal 7 
polacos.

De 2012 a 2014 participamos num projeto 
de Parcerias de Aprendizagem do Grundtvig 
pelo qual obtivemos 24 mobilidades que nos 
levou à República Checa, à Turquia, à 
Grécia, à Eslováquia e trouxe a Portugal 23 
participantes dos referidos países. Ainda no 
âmbito deste projecto 6 alunos irão à 
Finlândia no próximo mês de junho.

No próximo mês de Julho vamos a Braga 
receber uma carrinha de 9 lugares que nos 
vai ser entregue pela Frota Solidária do 
Fundação Montepio que nos foi atribuída 
através da candidatura feita no ano passado.
Queria aproveitar para fazer um apelo aos 
sócios, participem nas assembleias, reuniões 
e iniciativas da nossa escola, sem a sua 
participação a escola pode não ter a 
possibilidade de continuar o trabalho feito 
até ao momento!

a Universidade Sénior de Sines



Foi no dia 14 de fevereiro de 2014 que um 
grupo de alunos, professores e diretores 
visitaram o Fluviário de Mora e o Santuário 
de Nossa Senhora de Brotas, na aldeia de 
Brotas.
O Fluviário de Mora situa-se no Alentejo 
em Cabeção, uma freguesia do concelho de 
Mora.
Neste espaço pudemos observar diferentes 
espécies animais e vegetais que vivem em 
rios, através de uma exposição percorrida 
entre a nascente e a foz de um rio. 
Disseram-nos que existiam 55 espécies 
diferentes em mais de meio milhar de peixes 
que viviam no Fluviário.

PROSAS

em viagem

Na Aldeia de Brotas, lugar de turismo 
religioso pelo seu Templo e História.
 Milhares de peregrinos acorriam a este 
local de culto e muitos romeiros do Alentejo 
e da Península de Setúbal fixaram aqui 
Casas de Romaria que lhes serviam de 
apoio.

O Santuário de Brotas está ligado a um 
milagre ocorrido cerca de 1400. Segundo a 
lenda, uma vaca tinha caído num barranco e 
um pastor vendo a vaca morta, ia esfolá-la, 
quando surgiu a Virgem com o Menino e lhe 

disse que construísse ali naquele lugar um 
Templo em veneração da sua imagem. 
Miraculosamente ali talhou a sua imagem 
do osso da perna da vaca que o pastor havia 
já amputado. Depois da aparição o pastor 
constatou que a vaca estava viva e tinha os 
membros intactos. Este milagre fez que o 
local e o culto a Nossa Senhora de Brotas se 
expandisse para fora de Portugal e os navios 
dos descobrimentos levavam a sua imagem. 
A imagem em marfim encontra-se no nicho 
do Altar das Almas.

                                                              
Maria do Céu



Carolinices

Céu nublado 
e canas da índia 

O céu, hoje, acordou nublado!
Dei uma volta de carro pelas praias de 
Sines e S. Torpes e "a malta" continua 
firme nos seus biquinis à espera do 
"bronze".
Contente, mesmo de verdade, estava o 
Alberto porque descobriu entre o 
canavial da falésia, uma verdadeira 
cana da índia.
- Sabes para quê? - perguntou ele.
Sem grande interesse, respondi "não".
- Para pôr no meu estendal da roupa, 
ora essa!
E lá seguiu não sem antes me querer 
oferecer um boné do Belenenses.
Não aceitei! (Gosto mais da minha 
boininha preta).
Espero que os ventos (se vierem) lhe 
sejam favoráveis. 
Lhe sequem a roupa e não lhe 
derrubem a cana!

O Carnaval tem origem na Grécia e o seu 
início remonta ao século VI A.C. Através 
desta festa eram realizados cultos em 
agradecimento aos deuses pela fertilidade 
do solo e pela produção. Esta festa pagã 
tornou-se popular em Roma durante os 
primeiros séculos da era cristã e acontecia (e 
acontece) durante os 3 dias que antecedem a 
Quaresma – os 40 dias entre a 4ª feira de 
cinzas e o Domingo de Páscoa. Por este ser 
um período de penitência e jejum, nos dias 
que o precediam a população dedicava-se 
aos prazeres da carne – “carnes vale”, que 
deu origem à palavra “Carnaval”. A cidade 
de Paris foi o principal modelo exportador 
da festa carnavalesca. Em Portugal também 
existe uma grande tradição neste evento, 
nomeadamente na Ilhas de onde saíram os 
emigrantes que haveriam de levar a tradição 
do Carnaval para o Brasil. 
O Rio de Janeiro tem actualmente o maior 
Carnaval do mundo e foi o criador e 
exportador das “Escolas de samba”. (fonte 
internet)

O Carnaval de Veneza surge no século XVI, 
onde a nobreza se disfarçava para sair e 
misturar-se com o povo. No século XVIII 
estes disfarces foram proibidos e voltaram a 
ser autorizados, de forma oficial em 1999. 
Os trajes são do século XVIII e as máscaras 
são brancas, prateadas e douradas. (fonte 
internet)

Em Sines, o registo mais antigo da 
realização do Carnaval consta na “Folha de 
Sines”, datada de 15 de Fevereiro de 1926, 
de que era director o saudoso Júlio Gomes 
da Silva e que narrava assim o 
acontecimento: “Sines vai assistir a uma 
deslumbrante festa carnavalesca, que consta 
de uma recepção a Suas Magestades, o rei e 
a rainha de Madurolandia……” No entanto, 
acredita-se que terá começado ainda muito 
antes deste registo. E o nosso Carnaval lá se 
foi realizando duma forma mais ou menos 
espontânea da população consistindo em 
cegadas, burricadas e mascaradas, formadas 
por grupos de jovens assaltantes de 
varandas e janelas famosas das casas do 
centro histórico da vila, tentando mascarrar 
as jovens casamenteiras da época. (fonte 
Assoc. Carnaval)

Workshops
Cuidado da pele 

No âmbito de um protocolo com a 
RUTIS, visando cuidar da pele e 
experimentar produtos, duas 
consultoras de beleza realizaram uma 
sessão de Cuidados da Pele e outra de 
Auto Maquilhagem. Na primeira sessão 
as alunas fizeram alguns exercícios de 
ginástica facial, limpeza e hidratação da 
pele; na segunda aprenderam a fazer a 
sua própria maquilhagem de acordo 
com o tipo e cor de pele. Este tipo de 
actividades são importantes porque ao 
cuidar do seu aspecto as nossas alunas 
promovem a auto estima e ficam mais 
bonitas. 

O Carnaval



A história moderna do nosso Carnaval 
começa por volta de 1956, por iniciativa 
dum grupo de 4 amigos, denominado “Os 
Carlos”, a que se foram juntando 
progressivamente outros amigos e tem-se 
mantido até hoje quase ininterruptamente. 
Para a maioria dos cidadãos de hoje o 
Carnaval é folia, é brincar e descontrair, é 
deixar para trás, por uns dias, as amarguras 
da vida… Mas, para alguns, também é 
trabalhar, e muito. A maior parte das 
pessoas não imagina o que é preciso para 
preparar um desfile carnavalesco, mesmo 
pequeno como o nosso. E “Os velhos do 
Restelo” falam, falam e voltam a falar… 
Mas que alegria e orgulho sentem aqueles 
que deram tanto do seu tempo, do seu saber, 
da sua imaginação e persistência, quando 
desfilam ou simplesmente vêem o desfile 
passar.

A nossa Prosas, como é seu apanágio, não 
deixa de comemorar este acontecimento. E 
lá vamos nós para um “jantarinho e 
balhinho”. Os Prosinhas vão aparecendo nos 
seus mais diversos disfarces: bruxas, 
palhaços, damas antigas, califas, piratas, 
príncipes, etc., etc.. Quando termina o jantar 
começa o rodopio até o cansaço ou o 
adiantado da hora nos parar. E não 
esquecemos a foto de grupo para mais tarde 
recordar.

Cacílda Silva

= Healthy Senior

Projeto Active Body 
+ Active Mind 

5ºEncontro
Eslováquia 7 a 10 de Abril de 2014

Devido às alterações demográficas do 
último século que se traduziram na inversão 
da pirâmide etária reflectindo o 
envelhecimento da população, a Comissão 
Europeia anunciou o ano de 2012 como o 
ano do Envelhecimento Ativo e da 
solidariedade entre as gerações; é neste 
contexto que surge o projeto Grundtvig: 
“Parcerias de Aprendizagem” Active Body 
+ Active Mind = Healthy Senior. O projecto 
pretende desenvolver o conhecimento sobre 
a cultura de diversos países da União 
Europeia, promovendo o sentimento de 
cidadania europeia através do aumento da 
compreensão linguística cultural e social e 
os parceiros envolvidos são organizações de 
educação de adultos da Polónia, República 
Checa, Finlândia, Grécia, Portugal, 
Eslováquia e Turquia.
 O primeiro encontro foi em 2012 em 
Ostrava na República Checa, em 2013 
realizaram-se o 2º em Gazientep na Turquia, 
o 3º em Sines Portugal e o 4º em Atenas na 
Grécia, em 2014 o 5º em Bratislava na 
Eslováquia e o último será em Kouvola na 
Finlândia. Cada parceiro escolheu um tema 
para cada encontro, neste, o tema era pilates 
e ginástica facial para o corpo e mente 
saudáveis.
Do programa deste 5º encontro salientamos 
a recepção pela entidade organizadora e 
restantes parceiros, no hotel serviram-nos 

pão com sal e hruskovica (aguardente típica 
da Eslováquia); a apresentação do país 
anfitrião, dos participantes e do programa a 
desenvolver; a apresentação do Pilates e da 
Ginástica facial; Workshops, discussões e 
testemunhos; a feira europeia, onde 
pudemos experimentar as iguarias dos 
diferentes países parceiros e conhecer um 
pouco da sua cultura assim como apresentar 
as do nosso país; a Yoga do riso e a 
recepção pelo presidente da Câmara de 
Bratislava, que nos contou um pouco da 
história da cidade e nos falou das políticas 
desenvolvidas para os seniores, depois a 
visita ao Palácio Primacial com as suas 
famosas tapeçarias e o almoço numa aldeia 
próxima onde pudemos apreciar ganso 
assado e ouvir música folclórica Eslovaca. 

Este encontro, no âmbito do projecto Active 
Body + Active Mind = Healthy Senior, 
atingiu os objectivos que se propunha, 
promover estilos de vida saudável entre os 
seniores contribuindo para o seu bem-estar 
físico e mental através de actividades 
desportivas e lúdicas. As actividades entre 
parceiros são muito importantes porque 
cimentam a camaradagem e o convívio, 
desenvolvendo o ideal de cidadania 
europeia no sentido não só da partilha, como 
também de troca de experiências, cultura e 
saberes.

O Mayor de Bratislava

Raquel Löbe Guimarães



Câmara Municipal de Sines
SI N ES

Apoio:

www.sines.pt

Abril 2014

Abril da Revolução
Da esperança e da vitória
São momentos de emoção
Que nos avivam a memória

Memória do tempo que passa
Da verdade e da opressão
Que não se torne uma farsa
E se transforme em ilusão

Quarenta anos de esperança
De entusiasmo e atenção
Da tempestade à bonança
Não nos roubem a paixão

Este Abril das nossas vidas
Com tantos sonhos por realizar
São a prova desmedida
Que não mais irá voltar

25/Abril/2014
António Courelas

As flores
choram por mim

Desperto dos sonhos e no meu 
amanhecer
Há no meu espaço um jardim cheio 
de cor
Lavados meus olhos depressa o vou 
ver
Desvendando a beleza que tem 
cada flor

São flores que plantei com jeito e 
saber
Salpicadas com  muitos pedaços de 
amor
Para que cheias de vida as visse 
crescer
E hoje florissem com beleza e 
esplendor

Levemente acaricio as suas pétalas 
macias
Encho com a sua cor minhas mãos 
vazias
Extasiado o meu olhar percorre o 
jardim

Mas se uma lágrima surge no meu 
rosto
Gotas de orvalho caiem após o sol 
posto
Parecendo que as flores choram 
por mim

Teresa Palmeira
28/4/2014

Seara de Trigo

Do trigo nasce o pão gostoso
Cereal rico por excelência…
Não é cínico nem é vaidoso,
Mesmo duro tem paciência

Da terra fértil e bem tratada
Onde o calor o fortalece
Desenvolve a espiga abençoada
Que lhe dá vida e enriquece

Espiga frondosa, desenvolvida
Que dá alma ao nosso pão
É uma fonte para a vida
Para viver com gratidão

Seara do Alentejo
Que cresces ao sol dourado
P´ra mais tarde ser ceifada

És a força do meu pão
Só me resta a gratidão
Pela terra abençoada

Sines, 15/04/2014
A. Courelas 

Vencendo o Tempo

Na solidão sentida dos passos que dou
Há passos isolados já dados em vão
Desertos áridos onde a saudade passou
Lágrimas libertas que caíram no chão

Num trilhar já gasto não sei onde vou
Meus olhos sem brilho cansados estão
No clamor da alma meu coração parou
No silêncio secreto da sua eterna 
paixão

No meu olhar há uma nuvem que passa
Na força divina ainda há que se faça
Para colorir a vida que a cor já perdeu

Viajo e procuro encontrar no meu ser
Lembranças perdidas que me façam 
viver
O tempo de agora que outro tempo 
venceu  

Teresa Palmeira
27/4/2014

Alegria

Sextilhas rimadas ao mote
Mote
A terceira idade tem alegria,
Sendo isso uma valia,
Como receber e dar amor...
Uns têm asas para voar,
Outros prosas para contar,
Com um grande valor!

                1
Ter valor nunca cansa,
Aumenta sim a esperança,
Que é sempre uma garantia...
À vista livre se vê,
E todos sabem porquê,
A terceira idade tem alegria!

                2
Pensando nisto ao pormenor,
A esperança será maior,
Quando não há fantasia.
Com uma franca atitude,
Pensem na sua saúde,
Sendo isso uma valia!

                3
Sempre que a gente possa,
Nesta vida que é a nossa,
Muito se faz sem favor...
Pensando no melhor caminho,
É tão bom ter carinho,
Como receber e dar amor!

                4
Sem esquecer as lindas prosas,
Ditas pelas pessoas idosas,
Para as outras animar...
É o que diz o ser humano.
Todos os dias do ano,
Uns têm asas para voar!

                5
Em silêncio sem barulho,
Sentimos todos orgulho,
Deste projeto continuar...
Pensando nas nossas casas,
Se uns para voar têm asas,
Outros prosas para contar!

                6
São mesmo uma maravilha,
Tanto a mãe como a filha,
Trabalham com muito primor...
Santo André com asas defines, 
Que o prosas é de Sines, 
Com um grande Valor!

António José Gonçalves
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