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Viagem a Mafra

Editorial
O primeiro trimestre deste ano lectivo não
nos deu descanso! Preparámos, com a
colaboração dos nossos professores
voluntários, o início do ano escolar que
começou sem incidentes e na altura
programada, o que não acontece em
algumas escolas oficiais do nosso País!
Começámos o ano com a comemoração do
nosso 7º aniversário no dia 2 de outubro ,
através de um lanche partilhado , fomos a
caminho de Mafra , participámos no 1º
encontro do Projeto PLEASE em Rybnik
na Polónia e ainda tivemos folêgo para
comemorar o Natal em conjunto.
Participámos ainda nas iniciativas da
RUTIS, da Rede Social e abrimos as
nossas portas para comemorar o S.
Martinho em conjunto com outras
associações e com os habitantes do nosso
bairro.
Em nenhum momento nos deve faltar a
camaradagem, a amizade e a solidariedade
entre nós, um dos grandes objectivos
desta nossa escola e , se algum de nós
desistir por qualquer motivo, alguém tem
de continuar a trabalhar e a lutar pela sua
continuidade.
Tudo tem um príncipio e um fim,
contingência também do ser humano, pelo
que ao fim de nove anos de inteira entrega
a este projecto apresentei a minha
demissão do cargo que ocupo.
É pois último jornal que edito, o que fiz
com algum esforço imaginação e com
muito gosto.

Assunção Duque

Ficha Técnica
Diretora
Amélia da Assunção Baptista Duque

A nossa festa
de Natal 2014
Numa noite fria de 13 de Dezembro, mas
com céu límpido e brilho da lua… alunos,
docentes e directores da nossa “Escola”
PROSAS, juntaram-se no Salão de Festas da
Santa Casa da Misericórdia de Sines, para
confraternizarem num espírito natalício.
Houve jantar, Tuna, Teatro e Bailarico…

O grupo de Teatro Prosas, apresentou uma
pequena peça de Natal - Os Brinquedos,
uma adaptação feita pela responsável do
grupo, a Drª Alda Broncas. Este foi mais um
momento de boa disposição, amizade e
partilha. A festa de natal terminou com um
“bailarico”… onde a música popular e as
coreografias da moda…não faltaram.

A Tuna apresentou duas novas canções de
natal acompanhadas à viola pela nossa
“maestra” Ana, a quem agradecemos a
disponibilidade, motivação e alegria…para
nos aturar.

“Onde há Harmonia, há Paz
Onde há Paz, há Amor
Onde há Amor, há Esperança
De um mundo cada vez melhor.”
Dezembro 2014
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10º Aniversário da Descarga do 1º contentor em
Sines (31 de Maio de 2004)
Com o nosso pedido de desculpas ao nosso estimado amigo Capitão Joaquim Ferreira da Silva por
não termos colocado a autoria do artigo vimos colmatar esse erro denunciando a sua autoria e
apresentando um currículo , muito sumário do autor que ,por erro de paginação, não foi publicado
na edição anterior.
O nosso Capitão Joaquim Ferreira da Siva honra-nos com a sua amizade. Reformado em 1998 após
50 anos de uma vida activa ligada ao mar no qual navegou mais e um milhão de milhas foi, nos
últimos sete anos antes da reforma, Secretário Geral do Acordo de Lisboa (CILPAN). É Membro da
Confraria Marítima de Portugal e da Secção de Transportes da Sociedade de Geografia de Lisboa,
Membro Emérito da Academia de Marinha e Presidente da Fundação TECNOSUB de Terragona.
Continuando a abraçar a causa da consciencialização da importância dos Mares e da contínua
melhoria da segurança dos navios e sua tripulação através de trabalhos , palestras e artigos na
imprensa.

No tempo e no espaço
O maravilhoso primitivo

No decorrer dos tempos pré-históricos e no
terceiro milénio A.C., o território português
foi ocupado por sucessivas civilizações
Indo-europeias. Muitas dessas manifestações culturais prolongaram estilos de vida
comuns a extensas áreas do Ocidente desde
o Paleolítico Inferior, até à Idade do Ferro.

Isoladas, algumas expressões da existência
material e espiritual, cedo se impuseram na
faixa Atlântica, marcadas por uma
originalidade e florescimento próprio com
progressiva preocupação funerária
concretizada por um esforço colectivo. A
partir do Neolítico a crença numa outra vida
posterior à morte física, deu lugar a
profundo sentimento e veneração pelos
mortos, materializando-se no desenvolvimento de práticas religiosas, fazendo surgir
os mais estranhos monumentos, constituindo a primeira grande arquitectura na Terra.
Os monumentos monólitos isolados
denominados menires (do bretão menhir=pedra alongada) a par de outros que se
apresentam agrupados formando recintos
megalíticos, de geometria geralmente
circular ou oval, designados de

cromeleques (do galês
crwm=torto/lech=lage), apresentam-se aos
nossos olhos, construídos com pedras
ciclópicas aprumadas e alinhadas. Estes
estranhos e admiráveis megálitos são
vestígios de civilizações envolvidas em
grande mistério, supostamente erguidos por
deuses e gigantes ou associados aos génios
Korrigans (criatura lendária=elfo), às
encantadoras fadas ou duendes, dando azo
às mais diversas lendas. Na verdade, os
megálitos encerram um enigma préhistórico, fazendo surgir várias hipóteses
relacionadas com o sobrenatural como lugar
de descanso das almas dos mortos,
calendário solar, recinto de veneração e

ritual das tribos, de observação astronómica
e, segundo a ovnilogia, local de contacto e
encontro com extraterrestres. Há menires
que simbolizam a imagem fálica da
reprodução, outros têm carácter
comemorativo e outros, ainda, indicam a
existência de sepulturas. Muitos deles
apresentam na parte superior, insculturas
com motivos astrais (menir da Abelhoa,
Reguengos de Monsaraz).
O menir é constituído por um bloco de
pedra afeiçoado, de secção elíptica ou
circular e volumetria cónica, ovóide,
piramidal ou cilíndrica, fixado verticalmente
no solo, cuja extremidade superior é
arredondada. Alguns destes monólitos
alcançam alturas gigantescas e peso
extravagante. Na Bretanha existe um
exemplar com 23 mts de altura e 50 cm de
secção, pesando cerca de 300 ton.Na
generalidade,a média dos menires ou dos
cromeleques vai dos 3 a 6 metros de altura.
Toda esta arquitectura é característica das
regiões ocidentais do Atlântico,
nomeadamente Dinamarca, Grã-Bretanha,
França, Espanha e Portugal.
De uma maneira geral surgem implantados
em planícies ou outeiros, conferindo à área
circundante um aspecto monumental e
mítico. Embora abundantes de norte a sul de
Portugal, podemos citar os mais conhecidos
e interessantes; o menir de Luzim, em
Penafiel, os grupos de menires de
Reguengos de Monsaraz e ainda o
cromeleque dos Almendres, perto de Évora.
Vítor Mendonça

Parcerias de aprendizagem
do Grundtvig
Active body + Active mind = healthy senior
condicionamentos da época, pois foi encerrada há mais de 50 anos.
Participamos na Feira Europeia apresentando
algumas das nossas especialidades gastronómicas, e divulgando a história do nosso concelho e a de Portugal.
O último evento foi nos jardins da casa da
coordenadora finlandesa Pirjo Matilda, que
fica na margem do rio Harjunjoki, que nos
recebeu calorosamente, seguindo os costumes da sua terra.

De 24 a 26 de junho decorreu em Kouvola na
Finlândia o último encontro deste projecto. O
tema era o contato com a natureza através de
actividades ao ar livre nomeadamente Nordic
walking.

Proporcionaram-nos uma visita ao Repovesi
park (Parque da raposa) onde entramos em
contato com a floresta, os lagos , atravessamos um lago de jangada e outro de ponte
móvel. Para nos recompormos de tanta emoção foi nos oferecida uma refeição de salsichas grelhadas que muito bem nos soube!
Fomos muito bem recebidos na Câmara de
Kouvola.
PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA
REPRESENTAÇÃO DA PROSAS
Ficamos a conhecer o gosto dos finlandeses
pela natureza a sua forma de viver , as paisagens naturais de Kouvola e arredores e a sua
gastronomia.
Visitamos a cidade e uma fábrica de papel
perservada ao ponto de poder laborar com os

Participaram neste encontro a coordenadora
Assunção Duque , Maria de Lurdes Pereira,
Cacilda Silva, Alda Broncas, Luís Raposo ,
Joaquim Capucho, 35 finlandeses , 5 eslovacos, 4 gregos, 3 turcos e um checo .O encontro começou com a apresentação dos participantes e dos seus países e organizações bem
como o modo como aproveitavam a natureza
para contribuir para o bem estar dos seniores.
Os finlandeses apresentaram fotos sobre as
florestas do seu país e dos seus numerosos
lagos e ensinaram-nos a praticar o Nordic
stick walking.

Cantaram musicas tradicionais depois de
hastearem a bandeira da Finlândia , serviramnos especialidades gastronómicas locais e
pediram-nos para cantar a Grândola Vila
Morena o que conseguimos fazer com alegria e sucesso. Acenderam também uma
fogueira que ardeu até se esgotarem os
galhos, costume tradicional desta época do
ano, início do Verão. Quem quis fez sauna,
numa casa própria existente no quintal ,e de
seguida mergulhou no rio.
A despedida foi para alguns muito emotiva,
pois ao longo dos 2 anos em que decorreu o
projecto, foram criados laços de amizade.
Partimos com saudades, e já com alguma
nostalgia das nossas noites, pois durante o
tempo que lá permanecemos, a noite, se é que
existia, era fugaz.

Please do Erasmus +

A PROSAS apresentou uma candidatura ao
ERASMUS + com o projecto PLEASE,
sendo a coordenadora a LOGMAR da
Polónia e os parceiros a 50+Hellas da
Grécia e a CEIP de Espanha.
Os projectos ERASMUS + são financiados
pela Comissão Europeia. O PLEASE
centra-se no apoio que os pais e avós
possam prestar às crianças na sua aprendizagem da língua inglesa tendo como
objectivo, a aprendizagem da língua em
conjunto.
Este projeto pretende dar resposta a diversas
necessidades:
- Instruir os professores sobre a forma como
cooperar com pais e avós, melhorando as
suas competências da língua Inglesa e em
Tic´s.
-Dotar os professores e os pais ou avós com
conhecimentos psicológicos e pedagógicos
básicos sobre educação familiar.
-Criação de um compêndio com ferramentas facilmente acessíveis para professores e
pais para ser usado para a educação familiar
por parceiros que investiguem os recursos

oferecidos on-line, tais como plataformas
da UE.
-Consciencialização dos professores e dos
avós de potenciais perigos criados pela
internet para a geração mais jovem
-Constante actualização das competências
nas Tic´s dos pais e avós.
O primeiro encontro decorreu entre 26 e 30
de novembro de 2014 em Rybnic na
Polónia.
Em representação da PROSAS deslocaramse à Polónia, Assunção Duque, Raquel
Guimarães e as professoras de Inglês do 1º
ciclo Carla Silva e a Sofia Coelho.

No dia 26 foi feita recepção aos participantes pela entidade organizadora. Os trabalhos
foram iniciados no dia 27 de novembro na
escola de Inglês LOGMAR com a
apresentação do projeto,discussão de ideias
e calendarização das atividades.

Na manhã dia seguinte foram concluídas as
reuniões e distribuídos certificados de
participação.
Durante a tarde ainda tivemos oportunidade
de assistir a uma palestra “ de-Domo
Method” com Grzegorz Spiewak da
Universidade de Varsóvia,sobre um método
inovador de ensino de Inglês.
Seguiu-se a Feira Europeia onde apresentamos as nossas iguarias e um pouco da nossa
cultura e experimentamos as iguarias dos
nossos parceiros, conhecendo também a
sua cultura.
No último dia a Maria Margonska diretora
da Logmar proporcionou-nos uma visita
guiada a Cracóvia e no final do dia
assistimos a um concerto de Chopin num
ambiente apropriado.
Felicitamos a Maria Margonska pelo
projeto e agradecemos a sua magnífica
hospitalidade.
Raquel Löbe Guimarães

CAROLINICES

Aniversário
PROSAS

Sardinhas em mar
de azeite
As mesas estavam todas ocupadas,
excepto uma, lá ao fundo.
Quatro lugares e só um ocupado.
"Posso sentar-me?"
"Pode"- respondeu o jovem (23
anos, soube depois). No prato uma
última sardinha, mergulhada num
mar de azeite. Em frente do prato, 2
jarrinhos (de meio litro) de vinho
tinto, já vazios. Arrisquei :"Foram
bem regadas as suas sardinhas! Um
litro hem!!!»
Não - respondeu ele- cada jarro deve
levar só 4 decilitros e meio!
E a conversa começou.
Praticava "capoeira" e falámos de
escravatura, de barcos negreiros, de
descobridores e descobertas. Falouse do Brasil e de telenovelas. Falouse de S.Tomé e do livro o Equador(
ele não tinha lido mas, já ouvira
falar).
Falou- se de Santiago do Cacém e
ele perguntou, quem seria esse
Cacém? Teria alguma coisa a ver
com o Cacém( Lisboa) onde ele
vive?
Tem uma namorada e está a pensar
vir passar dez dias com ela, aqui por
estes lados, em Agosto.
Falou...falou...vem de oito em oito
dias fazer uma manutenção
qualquer( disse, mas esqueci), na
APS.
Saímos ao mesmo tempo e eu disse
"Então, adeus e boa sorte!" Ele fezme "uma festa" nos cabelos (como
se costuma fazer aos miúdos) e lá foi
rua abaixo, gritando lá de longe :"
Daqui a oito dias volto. Apareça!"
Não pude deixar de sorrir com a
espontaneidade, simpatia e candura
daquele jovem. (Ou seria apenas o
efeito dos "jarrinhos"?).
Devo ter ficado com os cabelos
"enzeitados" e a cheirar a sardinha,
mas... há lá "mau cheiro ou gordura"
que afaste a graça daquele
gesto???...

Comemoramos no dia 2 de outubro o 7º aniversário da nossa universidade através de um lanche
partilhado durante o qual convivemos e apreciamos as iguarias feitas pelas nossas colegas!
O famoso doce algarvio feito pela nossa colega
Lurdes entre outros doces deliciosos.
O nosso Presidente Courelas discursou sobre os
sorrisos cúmplices da Assunção e da audiência. O
que estaria ele a dizer? Com certeza a falar da

amizade que nos une e da alegria de estarmos
juntos.
Comemoramos este aniversário nesta data porque
foi há sete anos que a PROSAS realmente começou a sua actividade , ainda como projecto do
Centro Cultural Emmérico Nunes. Foi posteriormente em agosto de 2009 que constituímos a
nossa associação ficando desde aí autónomos.

Vasco Ribeiro | Origens da Fotografia e das Tecnologias Digitais
No dia 31 de outubro veio ao PROSAS Vasco Ribeiro para uma palestra
intitulada“ Origens da Fotografia e das Tecnologias Digitais”. A palestra
constou de uma dissertação sobre a história da fotografia desde os seus
primórdios longínquos até ao nascimento e expansão das tecnologias digitais e
da infotmática e foi acompanhada com projecção de slides que incluiram
algumas dezenas de fotos do autor.
Vasco Ribeiro tem uma carreira profissional de mais de 40 anos quase sempre
ligada à Informática, no principio como técnico e professor e, posteriormente
como administrador de empresas, foi desde sempre apaixonado pela fotografia,
dedicando-se à sua vertente digital desde 2000.

Viagem a Mafra
portuguesas, com um valioso acervo de
aproximadamente 36.000 volumes,
verdadeiro repositório do Saber.
De destacar algumas obras raras como a
colecção de incunábulos (obras impressas
até 1500) ou a famosa “Crónica de
Nuremberga” (1493), bem como diversas
Bíblias ou a primeira Enciclopédia
(conhecida como de Diderot et
D'Alembert), os Livros de Horas
iluminados do Séc. XV e ainda um
importante núcleo de partituras musicais de
autores portugueses e estrangeiros, como
Marcos Portugal, J. de Sousa, João José
Baldi, entre outros, especialmente escritas
para o conjunto dos seis órgãos históricos
da Basílica.
A atestar a importância desta colecção, uma
Bula concedida pelo Papa Bento XIV em
1754, para além de proibir sob pena de
excomunhão, o desvio ou empréstimo de
obras impressas ou manuscritas sem licença
do Rei de Portugal, concede-lhe
autorização para incluir no seu acervo os
livros proibidos pelo Index.
Pelas 8 horas do dia 24 de outubro um
grupo de 27 alunas (os) acompanhadas (os)
pela nossa técnica Raquel e pela Cândida
Ferreira partiram de Sines em direcção a
Mafra.

A nossa amiga Cândida , professora
aposentada de literatura e Leitora de
Língua e Cultura Portuguesas em Bolonha
durante 10 anos, é uma apaixonada pela
obra de Saramago , razão pela qual a
convidamos para nos falar sobre o
Memorial do Convento obra desse autor
sobre o convento de Mafra e contexto
social e histórico da época da sua
construção.
Pelo caminho lá fomos ouvindo trechos do
livro relacionados com o que iriamos
visualizar ,lidos pela nossa amiga e
comentados pelo grupo.
Chegamos a Mafra e ao imponente
convento mandado construir por D. João V
para cumprimento de promessa ,segundo
José Saramago no seu livro "Memorial do
convento", que põe na boca de D. João a
seguinte frase :

«Prometo, pela minha palavra real, que
farei construir um convento de franciscanos
na vila de Mafra se a rainha me der um
filho no prazo de um ano a contar deste dia
em que estamos…»
Concebido inicialmente como um pequeno
convento para 13 frades, o projecto para o
Real Convento de Mafra foi sofrendo
sucessivos alargamentos, acabando num
imenso edifício de cerca de 40.000 m2, com
todas as dependências e pertences
necessários à vida quotidiana de 300
frades.
Ficamos a saber que o Paço Real ocupa
todo o andar nobre do edifício de Mafra e
os dois torreões, sendo o do Norte destinado
a Palácio do Rei e o do Sul à Rainha,
ligados por uma longa galeria de 232 m – o
maior corredor palaciano na Europa – usada
para o “passeio” da corte, tão ao gosto do
séc. XVIII. Aqui se esperavam as
audiências reais, se exibiam as jóias e os
vestidos ou se teciam as intrigas políticas e
amorosas... Por aqui também passeamos.
O Palácio Nacional de Mafra possui uma
das mais importantes bibliotecas

Visitamos cozinhas salas e salões e a
enfermaria que nos impressionou pelas
condições que, há época , eram muito boas.
Chegou a esperada hora do almoço ,
almoço e confraternização como prova esta
imagem.
Seguiu-se a visita à Tapada de Mafra
através de um circuito de comboio, que nos
permitiu apreciar toda a sua beleza e
encontrar alguns animais
A Real Tapada foi criada em 1747 para
proporcionar um adequado envolvimento
ao Palácio e Convento e constituir um
espaço de recreio para o Rei e sua corte e
ainda para fornecer lenhas e outros
produtos para o Convento
Tem uma área de 1187 hectares e é rodeada
por um muro de alvenaria de pedra e cal
com a extensão de 16Km.
Seguiu-se um espectáculo com aves de
rapina após o que encetamos a viagem de
regresso a Sines.

Poesia

3ª Feira
S. Martinho

Juntos somos poesia

... E o tempo que passa

Sobre nós anda a pairar
Poesia em movimento
Sentimos haver no ar
Na Primavera a chegar
Um outro encantamento

O tempo passa
Traz-nos a graça
Pela vidraça da janela
O tempo que passa
Como fumaça...
Deixa-nos conviver com ela

Há o cheiro das flores
Salpicadas de poesia
Neste espaço de cores
Há poetas trovadores
Invocando a alegria
O Prosas é um canteiro
Que já tem fortes raízes
Seu lema é ser ordeiro
E ser fiel companheiro
Para ter pessoas felizes
Onde reina a felicidade
E a paz é uma constante
Os jovens da terceira idade
Sentem que a mocidade
Não está assim tão distante
Dá-me a mão e vem comigo
Abraça-me como um irmão
Porque junto de ti eu consigo
Ser feliz porque é contigo
Que aprendo a lição
Como crianças correndo
No tempo ganhando espaço
Ensinando e aprendendo
Vamos dando e recebendo
Do Prosas o seu abraço
Teresa Palmeira
21-03-2015

Canção do Búzio
Do búzio
que me deste
fiz uma canção.
A música
escorre na brisa
que vem do mar.
As palavras
são as estrelas
no teu olhar.
Carolina

O tempo é injusto
Mesmo com custo
Da vida que vivemos
O tempo é duro
Mesmo maduro
A razão porque sofremos
O tempo é vida
Tão destemida
Que nos assusta e desafia
O tempo é espaço
Que traz cansaço
Mesmo a viver dia a dia
O tempo é um sonho
Às vezes risonho
Que traz esperança e amor
O tempo é lamento
Que num momento
Só deixa ficar a dor

Comemorámos uma vez mais o S.
Martinho em parceria com a
Missão Coragem, os Espaços
Seniores e os Bombeiros
Voluntários.
A animação iniciou com a
Fanfarra dos Bombeiros e a
Escola de Cadetes e Infantes.
Seguiu-se a exibição do grupo de
dança africana Doçuras e
Morabeza da Associação
Caboverdeana de Sines, a Tuna da
Prosas e os Walking Birds que
tiveram que interromper o
concerto devido à chuva que
também não permitiu a atuação do
Ermelindo Sena e a realização do
baile. Nem sempre o verão de S.
Martinho é uma realidade, mas a
tradição foi cumprida porque
comemos as castanhas assadas e
bebemos a jeropiga! Estiveram
presentes trinta artesãos e
escutamos com prazer o discurso
do nosso Presidente da Câmara
que louvou a realização deste
evento que congregou várias
associações do nosso concelho.

O tempo é partida
Tão destemida
Que nem o tempo avalia
O tempo é um sonho
Por vezes medonho
Paras viver outro dia
António Courelas
Sines , janeiro de 2015

“Encontro”
Partimos numa aventura programada
Ao país onde a noite se faz dia:
Encontro, descoberta partilhada,
Saudável convívio, simpatia.
Divulgação de culturas, tradições,
Vivência de diferentes experiências,
Abrem-se fronteiras, corações…
Humanidade mais do que ciências.
Gratos pelo amistoso acolhimento,
Trazemos a riqueza da fraternidade,
Dos laços que se criam, do conhecimento;

Assinatura
do protocolo

A certeza de que em qualquer idade
Existe sempre a oportunidade
De evolução, de crescimento.
Maria Alda Broncas
(28 de Junho 2014, no regresso da Finlândia,
antes de aterrar em Lisboa)
*Nota: Republicámos os versos de Alda Broncas que
lamentavelmente foram publicados com
alinhamento errado pedindo desculpa pelo erro

Assinatura do protocolo entre Prosas,
Município de Sines e Repsol

