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Num virar de página, completou-se 
por, assim dizer, a terça parte do 
corrente ano bissexto. Conhecendo 
a possibilidade que nos é dada, não 
negando o desafio em termos 
financeiros, sujeito a análise e a 
acertos como suporte dos 
problemas que surgem, vai-se 
conseguindo, apesar de tudo, 
soluções de modo a atenuá-los com 
motivações criteriosas. Neste 
espaço de tempo, com vista a 
novos recomeços,programaram-se 
acções e actividades várias, 
contactaram-se instituições 
conducentes à promoção da Prosas, 
impulsionaram-se viagens/visitas e 
realizou-se a habitual feirinha de 
Março. Perspectivam-se, também, 
outras actividades com novas rotas 
e ideias, apoiadas apenas e ainda na 
força da promessa. Por fim, foi 
com exultante satisfação que a 
nossa Prosas foi consignada pela 
RUTIS como instituição “De 
Excelência”, distinção de 
apreço,motivo de orgulho para 
todos.

                                                            
A Direcção   

Decorreu no passado dia 25 de Fevereiro em Évora o IV Congresso das 
Universidades e Academias Seniores cujo tema foi o Voluntariado.
A abertura foi por volta das 10 horas com a apresentação seguida pela 
intervenção do Dr José Bravo, professor da Universidade de Évora que defendeu 
uma aprendizagem permanente  de modo a educar todos , em todas as matérias 
de uma forma total.  O segundo orador foi o Dr Levi Guerra,  professor da 
faculdade de Medicina da Universidade do Porto e director  do Instituto Cultural 
D. António Ferreira Gomes, que é uma Instituição de Utilidade Pública e 
ministra variados cursos na perspectiva de aprendizagem ao longo da vida.
Após a pausa do almoço, a Dra Tânia Silva da Fundação Eugénio de Almeida,  
desenvolveu o tema “ Voluntariado Sénior “ através da apresentação de um 
Projecto Europeu que não  foi novidade para nós , visto que já desenvolvemos 
projectos idênticos no âmbito do projecto Grundtvig.
 No segundo painel João Cunha director da Universidade de Vinhais explicou o  
“Eu musical “ na idade sénior que é uma disciplina centrada na música e dança 
aliadas a emoções positivas. No último painel denominado a Caixa de Mito “ 
Dinamização de Voluntariado “ apresentado pelo Dr Carlos Ribeiro foi 
apresentada um nova dimensão do voluntariado, baseada no intercâmbio 
intergeracional e no desenvolvimento de pequenas iniciativas de economia 
local.
Para finalizar as apresentações, o Dr. Luís Jacob da RUTIS ( Rede das 
Universidades Seniores) caracterizou o grupo de  voluntários da rede e enfatizou 
os números e valores desta economia social. Em seguida entregou certificados 
aos membros da Rede de Excelência da RUTIS, nós fomos um dos felizes 
contemplados, o que nos deu muita satisfação.
O congresso terminou com a actuação da TUNA da Universidade Sénior de 
Évora.

Raquel Löbe Guimarães

das Universidades e Academias Seniores

       IV Congresso 



No dia 6 de Fevereiro , no Programa «Aqui Portugal» RTP, 
directamente do Castelo de Sines, um grupo representando a 
nossa Universidade Sénior esteve presente. O nosso presidente, 
Carlos Lopes Paulo, a convite do programa, foi entrevistado e 
falou da nossa associação; destacou a sua função de 
«aprendizagem, convívio e amizade».
Dias 7, 8 e 9 participámos no desfile carnavalesco, numa 
recriação histórica dos «Descobrimentos» de homenagem ao 
grande navegador Vasco da Gama, na avenida General Humberto 
Delgado, com outros grupos… musicais, samba, carros 
alegóricos, acrobatas, gigantones, cabeçudos…
As nossas Damas e seus pares…mereceram elogios, sorrisos e 
palmas…

O egocentrismo caracteriza-se por autismo integral e pode-se 
considerar consequência de devaneios incomunicáveis e 
desajustamento social do individuo. Entre as inúmeras espécies, 
podemos aceitar como tipos mais comuns, o pecador, o narcisista 
e o megalómano. Vamos falar do efeito Pigmalião como exemplo 
de perversão sexual que exprime bem o tipo de narcisismo 
radical, a moralidade subconsciente divorciada da razão, o desejo 
masculino que toma a fantasia como realidade. A mitologia 
fornece-nos várias versões, pelo que a mais conhecida e famosa 
nos é dada nas Metamorfoses de Ovídio. O jovem escultor 
Pigmalião, tendo decidido viver sozinho por aversão dos vícios 
praticados pelas mulheres, resolve esculpir um maravilhoso 
corpo feminino em marfim, pelo qual se apaixona loucamente. 
Perante tão excitante maravilha, suplica à deusa Vénus que lhe 
conceda uma esposa semelhante à escultural imagem. A deusa 
ciente do sentido do pedido incute vida à estátua e preside ao 
casamento deles. Passados nove meses, a jovem esposa dá á luz 
uma bela e formosa menina, à qual lhe dão o nome de Pafo. Este é 
um dos inúmeros mitos que leva á prática de relações sexuais com 
uma estátua, a agalmatofilia.Segundo testemunhos, nalguns 
homens, a estátua sagrada de uma divindade pode despertar o 
desejo sexual culpado, considerado sacrílego. Plínio relata a 
paixão de Júnio Piscículo pela estátua de uma musa e refere que a 
Vénus de Cnido, obra de Praxíteles, suscitou o amor de um 
homem que, a coberto da noite, a abraçou e foi traído pelo sémen 
que nela deixou. Segundo Luciano, um centurião fechou-se no 
templo de Vénus, para passar a noite abraçado à estátua. De 
manhã, o mármore apareceu manchado, o jovem foi descoberto, 
pondo termo à vida, suicidando-se. Plínio cita o caso passado na 
cidade de Parion, em que Alcetas de Rodes ardeu de amores pela 
estátua de Eros, obra também de Práxíteles,deixando-lhe uma 
mancha líquida de paixão. Narrativas de casos similares são 
infindáveis, a par de representações figuradas de cenas eróticas 
(Pompeia e Herculana),chegaram a provocar arrebatamentos 
sexuais. Tais actos derivam de um feiticismo narcisista 
permitindo saciar uma fantasia sacrílega, profanando a própria 
divindade, encarnada na estátua que a representa e que sofre a 
ofensa sexual.
 
                                                                   Vítor Mendonça

O mito Pigmalião
No tempo e no espaço

Prosas folião



Da designação “O que está além do Tejo” nasceu o nome “Alentejo”. Da 
lenda popular “Aqui será o nosso Campo Maior”- local escolhido, pelas 
suas características, para a reunião das casas familiares porque assim 
podiam defender-se melhor dos assaltos dos Mouros, nasceu o nome da 
vila de “Campo Maior”.
E foi aqui que um grupo de 79 Prosinhas foi passear no dia 12 de Março. 
Um dia de sol maravilhoso cujos reflexos davam ainda maior beleza à 
paisagem alentejana. Grandes planícies aqui e ali com leves ondulações 
matizadas de vários tons de verde, com oliveiras alinhadas como 
soldados na parada, com animais pastando alheios a tudo o que os rodeia.
Para sabermos o que os participantes pensam da forma como decorreu 
este evento, fizemos algumas perguntas e agradecemos a forma 
simpática como nos responderam.
1ª.- Qual é a sua opinião sobre o nosso passeio a Campo Maior, 
concretamente sobre a visita ao “Centro de Ciência do Café” e sobre a 
ementa escolhida para o almoço?
2ª.- Sabendo que muitas pessoas preferem viajar nos seus próprios 
carros, encontrou neste passeio em grupo alguma vantagem que queira 
salientar?
3ª.- Se pudesse e quisesse acompanhar-nos noutra viagem o que mudaria 
e/ou acrescentaria para tornar o passeio mais agradável?
4ª.- A Prosas tem como grande objetivo aproximar as pessoas, promover 
o convívio entre elas, fomentar amizades e até recordar o que 
aprenderam ao longo da vida.  Acha que neste passeio conseguimos 
atingir os nossos objetivos?
Respostas:
1ª. – Adorei ir a este passeio! Já tinha ido a Campo Maior mas não vi o 
“Centro de Ciência do Café”. Fiquei muito sensibilizada ao saber toda a 
história, pois eu nem a planta conhecia. Foi muito agradável saber como 
é feita a bebida que todos os dias consumimos. Quanto à ementa também 
gostei muito. Estava muito bem confecionada e inserida na gastronomia 
da região;
2ª. – O que contou mais para mim, neste passeio de grupo, foi o convívio 
que tivemos e que não é possível em carro particular, como costumo 
fazer. Também é de salientar o descanso do condutor que assim pode 
apreciar tudo o que o rodeia;
3ª. – O que mudaria, se pudesse, era tornar o espaço maior para poder 
movimentar as pernas. Quanto ao resto acho que foi tudo muito bom;
4ª. – Todos colaboraram para que tudo corresse bem, para que as pessoas 

1ª. – A visita ao “Centro de Ciência do Café” foi uma iniciativa bastante 
interessante. O café está sempre no centro do convívio entre as pessoas. 
Vamos tomar um café? É a pergunta sempre presente quando chega um 
amigo, um cliente, etc. O C.C.C. é uma obra do Sr. Nabeiro para a 
posteridade e que nos dá a conhecer um pouco da história do café e como 
é importante na história da humanidade. Quanto ao almoço nada a dizer – 
adequado e excelente;
2ª. – Quando se trata de viagens organizadas pela instituição “Prosas” a 
utilização de carro próprio não faz sentido, porque o que se pretende é 
promover a integração e o convívio em grupo. Além do trabalho com a 
logística e organização de grupos grandes, todo o resto são vantagens;
3ª. – Apenas o tempo foi curto face à distância a percorrer, deixando 
pouco tempo para outras paragens e visitas;
4ª. – Sim, o objetivo parece-me atingido, embora o ser humano nunca 
esteja satisfeito. O último objetivo será sempre o ponto de partida até … .

Lurdes e António Graça

1ª. - Relativamente à visita ao “Centro de Ciência do Café” foi uma 
experiência muito agradável para mim, principalmente devido à 
companhia, pois já conhecia o espaço. Quanto ao almoço considero que a 
ementa foi muito bem escolhida;
2ª. - Tendo em conta que para mim não é muito confortável conduzir para 
longas distâncias identifico a viagem de autocarro como uma vantagem; 
saliento também o agradável convívio, vivido durante a viagem;
3ª. - Não faria qualquer alteração porque achei o passeio bastante 
agradável;
4ª. - Sim, os objetivos foram bem conseguidos. Este passeio permitiu-me 
aproximar de algumas pessoas bem como fomentar algumas amizades.

Cecília Paquito

 (Entrevistas feitas por Cacilda Silva)

Campo Maior

se sentissem satisfeitas e confortáveis. Acho que os objetivos foram 
plenamente atingidos.

Conceição e António Latas                             

O passeio a



Avó - Olá Bárbara !
Bárbara - Olá avó!
Tantas pessoas avó…deve ser dia de festa…
Avó - É verdade Bárbara, hoje comemora-se o Dia 
Internacional da Mulher…
Bárbara - E por que é que se comemora um dia da Mulher?
Avó - É uma história triste, foi no dia 8 de Março de 1857 (há 
mais de 140 anos) que as trabalhadoras de uma fábrica fizeram 
um manifestação que infelizmente não acabou nada bem…
Bárbara - Por quê,  avó?
Avó - Elas pediam para trabalhar menos horas, pois 
trabalhavam de manhã à noite e pediam melhores salários, pois 
ganhavam menos que os homens e faziam o mesmo 
trabalho….os donos da fábrica chamaram a polícia que 
maltratou com violência as mulheres e infelizmente até 
algumas morreram…
Bárbara - As mulheres não tinham os mesmos direitos?
Avó - Não , olha, nem sequer podiam votar… a avó aqui em 
Portugal, para casar com o avô teve de pedir autorização, 
porque era funcionária do Estado, nem podia sair do país sem 
autorização …
Bárbara - Até custa a acreditar, não é avó?
Avó - É verdade!  Foi por essa manifestação ter sido no dia 8 
de Março, que em 1975, nas Nações Unidas, esta data foi 
escolhida para Dia Internacional da Mulher.
Bárbara - O dia da mulher faz-me lembrar uma menina…uma 
menina que tenho quase a certeza que tu adoras…
Avó - Ai, sim ??!! E quem é essa menina??
Bárbara - Eu !!!!!
Avó - Tens razão, és um amor, uma sortuda! Nasceste já em 
tempo de liberdade, em tempo onde homens e mulheres 
procuram contribuir para um mundo melhor, lutando lado a 
lado…
Bárbara - Obrigada a todas as mulheres!
Obrigada mãe!  
Obrigada Avó Céu e obrigada avó Lela!
Duas avós maravilhosas…
que me dão carinho e muito amor. 
Fazem-me todas as vontades
Ensinam-me
Ouvem-me
Orientam-me
Aconselham-me
Aturam-me
Sempre com muita paciência 
Avós- mulheres
São exemplo de experiência
De trabalho
De honestidade
De paciência 
De fé
De firmeza 
E principalmente de muito amor.
Adoro-vos muito!

VIVA O DIA DA MULHER!                                                   
Céu Lopes Paulo

No passado dia 22 de Fevereiro, o Grupo de Teatro da PROSAS 
teve o grato privilégio e prazer de participar numa acção 
comemorativa dos 500 anos da fundação da Santa Casa da 
Misericórdia de Sines, através da representação da peça “Os 
Mendigos”, da autoria de Maria Alda Broncas e Ivo Broncas.
     Na peça, três sem-abrigo “sonham” poder ter um dia melhor, 
pois, na praça onde mendigam, vão passar comitivas partidárias 
em campanha eleitoral e, tanta gente que, em tais situações, 
prodigaliza promessas e o melhor dos mundos, poderá minorar a 
sua condição.
     Porém, a realidade é bem outra. Como habitualmente, muitas 
promessas de melhoria e esperança no futuro, mas, na prática, 
apenas dois trabalhadores e um cidadão anónimo têm um gesto de 
cúmplice solidariedade e ajuda.
     A peça é um libelo acusatório da ineficácia dos sucessivos 
protagonistas do poder político que, aquando das campanhas 
eleitorais, tudo resolvem e prometem, com enganadoras palavras, 
que os cidadãos encontrarão a felicidade na terra.
     Depois… esquecem-se, enganam, desculpam-se, tiram 
proveitos, mudam de partido… até que uma nova eleição reinicie 
o ciclo, e os anteriores voltem ao poder… perpetuando a situação 
do povo, especialmente dos mais carentes, desprotegidos ou 
marginalizados.
     No final, contudo, como lenitivo, perpassa uma réstia de 
esperança no Homem porque, “afinal, neste mundo, ainda há 
gente boa”.
     Reconhecido, o Grupo de Teatro da PROSAS agradece ao 
Exmo. Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Sines o 
convite que lhe foi endereçado para a representação desta peça.
 
Maria Alda Broncas

Em cena O Dia
da Mulher



CAROLINICES

Estórias quase verdadeiras!... 

A Avó a Cidade e o Semáforo 

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 baton 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 saíam 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 tal, o simpático, o 
semáforo da sua rua…Um dia, ela ia pôr o pé fora 
do passeio (distraída), quando ouviu um aflitivo: - 
“Psssst…Psssst…”! 
Olhou e, era o semáforo que falava com ela: 
-“Avó, não pode! Não vê que estou verde para os 
carros 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 muito 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 permanentemente acesa.
Os carros param 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, 
bocejando piscadelas 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)

A Promessa
Decorria o ano de 1959. À janela de uma pequena e humilde casa rural de paredes 
caiadas de branco e barras vermelho escuro, com os vidros a refletir o brilho das 
estrelas, um casal de namorados conversava baixinho…
A certa altura o meu futuro cunhado chamou-me e disse: “Está aqui o livro”
Tratava-se dum livro do Centro Recreativo Sineense intitulado “A Cidade 
Eterna” de Hall Caine. 
Durante alguns dias desfolhei e li, com o entusiasmo característico duma jovem 
de 14  anos, as páginas  amarelecidas do livro que jamais esqueci.
Os anos passaram, mas a minha memória guardou bem o nome dos protagonistas 
– David Leone e Roma; o argumento – Romance com grande envolvente 
política; frases completas – As mãozinhas de Roma procuravam nas algibeiras 
do pai um rebuçado que ali parecia nascer todos os dias; – Era o último dia do 
último mês do último ano do século; - Não lutamos contra o Papa mas sim contra 
o Papado; - David, continuou a voz do fonógrafo…
E a mais importante das lembranças – quando cheguei ao final do livro havia uns 
versos que não estavam traduzidos. A minha desilusão foi enorme… não era 
justo. Então disse para mim própria: Cacilda, um dia vais aprender inglês, vais ler 
novamente este livro e traduzir este poema.
Já adulta fiz o 5º ano de Liceu que incluiu um ano de inglês (3º,4º e 5º anos). Mas 
o meu tempo era pouco para o muito que tinha para fazer. E quando chegou o 
tempo em que o meu tempo foi aumentando era tempo de cumprir a minha 
promessa. 
Comecei então à procura dum exemplar de “ A cidade Eterna”.
Livrarias, bibliotecas, feiras de livros, amigos e conhecidos… mas nada. Mais 
tarde descobri-o na Biblioteca Nacional, mas só podia ser lido lá.
Nunca desistindo falei um dia sobre o assunto à minha amiga Carolina e, quase 
por magia, o livro viajou da Livraria Lumière, no Porto, para a minha casa, por 
9,50 euros.
E a leitura recomeçou com grande entusiasmo. As frases da minha memória iam 
surgindo… uma grande parte do argumento estava esquecido. E quando cheguei 
à página dos versos em inglês parei. Agora eles pareciam-me muito pequenos. 
Comparei com nostalgia os dois tempos de leitura, sorri e comecei a traduzir o 
pequeno poema.
                                                   
                                                         

                                                        

As promessas são para cumprir, nem que seja meio século depois … 
                                                                                                                                               
Cacilda Silva 

Até sempre amigo Mestre

“Teach me, only teach, Love!
As I ought
I will speak thy speak, Love,
Think thy thought…”

“Meet, if thou require it,
Both demands,
Laying flesh and spir
In thy hands”

O Mestre era um homem maravilhoso, voluntarioso, 
amável e dedicado. Enquanto exerceu o lugar de director na 
PROSAS, fê-lo com grande desprendimento do interesse 
próprio. Todos o estimavam e o seu desaparecimento 
provocou condoída dor e sentida saudade que permanecerá 
na memória dos companheiros e amigos da Instituição. Que 
a sua alma descanse em paz.



Foi no dia 2 de Abril que festejámos pelo 4º ano consecutivo, o dia 
da Poesia e da Primavera. Uma parceria entre a Associação 
Prosas, a Missão Coragem, os Espaços Seniores do Bairro e Sines 
em Rede. Contámos também com o apoio da Junta de Freguesia e 
da Câmara Municipal de Sines.
Estiveram presentes na feira cerca de 30 expositores: uns com 
diverso tipo de artesanato – artigos em tecido, em cortiça, e 
bijuteria, outros expositores com velharias, produtos regionais e 
hortícolas, e até para pequenada houve pipocas e algodão doce.
A animação começou na parte da tarde com o grupo de bombos 
dos “Gaiteiros Vasco da Gama”, com a actuação do Orfeão Lira 
Cercalense e com Ermelindo Sena que, com a sua música 
animada convidava ao bailarico.
Sendo o mote do programa Poesia à Solta no Bairro, esta esteve 
presente a cargo de 4 floristas primaveris, que declamaram umas 
quadras alusivas à Primavera e distribuíram flores pelos 
presentes.
Este ano os comerciantes do bairro também quiseram participar 
na feira, oferecendo vouchers de desconto no comércio do Bairro, 
tendo sido sorteados um total de 5 prémios. Os nossos 
agradecimentos pela generosa participação. 
O objectivo pretendido era dar vida ao bairro, o que aconteceu 
com o movimento das pessoas que nos visitaram e com a 
animação musical que a todos contagiou.            

                                                                                                         
Fátima Garcia

Poesia À Solta IV no Bairro

Feira de Artesanato e Velharias

Festejar a Primavera e o Dia Mundial da Poesia



 Poesia
Nicolau Brayner
14 de Março de 2016

Um artista que sabia chorar                                         
Alegre e folgazão
Fazia o tempo passar
Com a força do coração

Vivia no palco da vida
No espectáculo toda a razão
Uma paixão bem sentida
Com a força da gratidão

Alegre e sem fantasias
Exigente por condição
Num Mundo sem utopias
Com a força da ilusão

Um senhor de fino trato
Que sentia a profissão
Elegante no aparato
Vivia com emoção

Viveu a vida com aplausos
No palco da liberdade
Num mundo de percalços
Com enorme actividade

Actor, produtor e realizador
Construiu um Mundo no 
espectáculo
Foi um autêntico Senhor
Verdadeiramente um oráculo

Exigente e difícil de contentar
Moderado no ato de ensinar
Pertinente na forma de estar
Tolerante por todos estimar

Deixou o palco da vida
Partiu sem dizer adeus
Viveu uma vida vivida
Sempre amparado por Deus
 

Actor, produtor e realizador
No palco da liberdade
Construiu um Mundo de percalços
Com enorme actividade

António Courelas

PROSAS

Prosas é uma escola
Que nos dá muito saber
Tem sempre a porta aberta
Para quem, algo queira aprender

Todos quantos lá vão
Se sentem muito felizes
Esquecem a sua idade 
E se imaginam petizes

Vou às aulas de Português
A que chamam a brincar
No final de cada aula
Só me apetece voltar

Também aprendo Inglês
Que para mim é terapia
Além de me sentir bem
Dá-me mais sabedoria

Tenho uma nova disciplina 
Com o nome “ viagens”
Viajamos pelo país
E também noutras paragens

Lá aprendi a bordar
Trabalhos de muito valor
Carpetes,tapetes e quadros
Feitos com muito rigor

A todos os professores
Vai a minha gratidão
Pelo carinho e amizade
Não esquecendo a direcção

Zelinda Quaresma

Um passeio a Sines
No dia 15/9/1941
“Era no verão às 5 horas da manhã. Madrugada linda de Setembro, 
sob um luar magnífico o carro parte. Carro manhoso, puxado a burros, 
por essas estradas fora, leva-nos de mansinho. Um «até logo» à Vila, 
um último olhar, e vemo-nos por entre arvoredos enormes que, 
vergados pela acção do último grande temporal, parecem saudar-nos 
… … …»
 
Setembro. Por essas estradas
Numa muito amena manhã,
Eu e, entre outros camaradas,
Minha vizinha e minha irmã.

Íamos num frágil carrito
Com ar sereno e afoito,
E apenas com um só fito:
Chegar a Sines às oito.

Hora e meia de viagem
Ou mais talvez, passámos já
Pois vamos sentindo aragem
Que o clima da terra nos dá.

Às portas de Sines chegamos
Mesmo à hora marcada,
Finalmente nos apeamos
E temos a ida findada.

À praia nos dirigimos
E as seguir descansámos,
Talvez a tentar dormirmos
Mas, finalmente, almoçámos

Passeámos com anseio
Nessa terra piscatória
E confesso que o passeio
Nos há-de ficar na memória,

Não pelas belezas que vimos
Que são poucas francamente!
Mas pelo muito que rimos!
E com razão certamente.
Ora vejam
Oito horas. Vamos, porém,
Para o ponto de «términus»
Que é Santiago de Cacém
Donde nós todos partimos.

Os sineenses, trocistas,
Riem do meio de transporte,
E nós, que somos bairristas,
Damos-lhe desprezo bem forte.

Puxando os burros que tinha,
O nosso carro de frete,
Vê ao longe uma luzinha,
Luzinha de camionete,

Que se aproxima de nós,
E que, vendo-nos muito bem,
Nos leva momentos após
P`ra Santiago de Cacém.

Ó destruidora ilusão
Dos que troçaram da gente!
Cabe-nos agora o quinhão,
Que apareceu de repente,

De troçarmos dos trocistas,
De sermos Santiaguenses
De ideias bem realistas,
Perante tais sineenses.

E assim batendo palmas
Nesse memorável dia,
Transformaram-se nossas almas,
Em sorrisos de ironia.
 
Maria Celeste Baião Coelho  

                                                                                                                                                                       
Obs. A autora destes versos era 
irmã do Sr. Carlos Coelho. Neles 
está bem patente a rivalidade que 
existia nessa época entre 
Sineenses (Caramujos) e os 
Santiaguenses (Lagartos), 
rivalidade essa que o tempo 
felizmente apagou.                                            
Cacilda Silva

Entre as várias disciplinas que existem na 
“Prosas” temos a Tuna – um grupo de 
alunos que comungam do prazer de cantar e 
conviver. Os ensaios são semanais e 
aprendemos as canções que depois 
apresentamos nas nossas festas e encontros 
e também a convite de outras Associações. 
Este ano fomos cantar nas escolas 
primárias tendo as crianças manifestado a 

Tuna
sua alegria. Cantámos também as 
“Janeiras” na Câmara Municipal de 
Sines onde fomos igualmente bem 
recebidos.
Atualmente a Tuna prepara as canções 
para a festa de final de ano letivo com 
muito entusiasmo.
                                                                                                                                
Ana Maria Aveiro
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