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É tempo de véspera, de alegria, de 
renovação, de empenho. Um curto espaço 
de tempo nos distanciou do último ano 
l ec t ivo .  Mui to  se  f ez  no  ano  de 
escolaridade que findou. Mas o propósito 
fundamental, o desejo de valorização, de 
convívio e compartir de vontades, não 
terminou, transitou para o presente ano 
com o mesmo espírito de confiança e de 
oportunidade. O ano transacto foi um ano 
repleto de compromissos e realizações da 
parte da direcção do Prosas e, graças ao seu 
esforço e insistência nos seus propósitos, 
foi com grande satisfação que se verificou 
um acréscimo de novos sócios e alunos 
para 2016/17. Perspectivam-se novas 
promessas e novas actividades para o 
corrente ano, espera-se que o Prosas se 
valorize cada vez mais, dentro dos seus 
ideais em prol do saber, da convivência e da 
amizade como disciplina saudável, de 
modo a reviver a sua dimensão.
                                                   
A direcção

Para escrever este pequeno texto recorri ao livro da minha memória e 
procurei nas páginas douradas alguma imagem que tivesse a ver com o 
tema de hoje. E lá estava ela, límpida como a água do mar que deixa 
transparecer o branco da areia fina e reflecte sobre o azul celeste os raios 
solares de um pôr de sol de Primavera. 
Era a imagem de uma menina morena, de lindos cabelos pretos, 
ondulados, apanhados no alto da cabeça com um laço de fita branca. Ela 
vivia com a madrinha, que era modista, e que com muito amor e orgulho 
lhe fazia os vestidos mais lindos de todas as meninas da turma. No dia do 
exame da 4ª classe estreou um vestido do mais moderno tecido. Era de 
nylon azul claro com florinhas desenhadas num tom mais escuro. A saia 
muito franzida, as mangas curtas e tufadas. No corpo uma espécie de alças 
com folhinhos de cada lado dava-lhe muita beleza. À cintura tinha uma 
faixa com um grande laço atrás. 

Os

minha memória

vestidos
da 



Mudei de página e com a mesma nitidez da 
primeira vi outra menina. Era o dia do seu exame da 
terceira classe. Vestia um lindo vestido ao marujo, 
de piquê branco, com barras na saia e cabeção azul 
forte. À volta do cabeção tinha fitinhas brancas e 
nos cantos duas estrelas. À cintura uma faixa azul 
com um grande laço atrás. O vestido foi feito pela 
sua irmã, que mesmo doente, com sarampo, 
conseguiu acabar a sua obra. A mãe pôs-lhe uma 
jóia de família, um fio de ouro com uma medalha 
com a imagem de N.S. da Conceição. Mas o fio 
tinha uma malha partida e estava unido com uma 
linha da mesma cor. Na sala de exame a menina não 
parou de mexer no fio e a linha partiu-se. Uma 
professora gritou “Põe o fio em cima da secretária”. 
No final dos exames um grupo de alunas foi passear 
à praia, desceram as escadas de madeira, foram 
molhar os pés, correram e voltaram. Para calçar as 
soquetes e os sapatos a menina sentou-se nos 
degraus e pousou o fio no colo. Quando se levantou 
não se lembrou do fio. Já próximo da igreja ela 
gritou. “O meu fio ”E todas voltaram para trás, a 
correr. Quando procuravam na areia por baixo das 
escadas de madeira o Sr. Portela perguntou-lhes: 
“Estão à procura deste fio?” A menina respirou 
fundo, agradeceu-lhe muito, apertou o fio na mão e 
só a abriu em casa para entregar à mãe a jóia que só 
era usada em ocasiões especiais. 
O vestido que hoje trago, com bordados, rendas, 
fitas e laços, seria o encanto da menina que eu era 
há mais de meio século quando estreei o vestido à 
marujo. 
Não há presente sem passado nem futuro sem 
presente. Que felizes somos nós por podermos 
recordar estes tempos e por acreditarmos que no 
próximo ano cá estaremos de novo, com boa 
disposição, muita espectativa, vontade e amor no 
coração 

16.08.2015 
Cacilda Silva
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A nossa universidade “Prosas” proporcionou-nos um passeio a Aveiro nos dias 28 e 29 de Maio.
Saímos de Sines por volta das 7 horas, um pouco dececionados com a empresa que nos cedeu o autocarro, devido a este não nos 
oferecer o conforto necessário para a longa viagem que tínhamos para efetuar, mas, com a boa disposição de todos nós tudo 
isso foi ultrapassado e, a dita carripana lá nos levou ao destino.
Com paragem em Sangalhos para almoço e visita às Caves Aliança, onde fomos surpreendidos com uma encantadora 
exposição de obras de arte pertencente ao senhor Joe Berardo.
Feita a visita seguimos viagem até Aveiro, lá fizemos o tradicional passeio pela famosa ria, fomos conhecer as salinas, assim 
como também todo o seu historial, de seguida “como seria imperdoável” fomos assistir à confeção dos seus também bastante 
famosos ovos-moles, ajudámos a confecionar alguns e, claro que no final todos comemos este tão delicioso doce.
Terminado o primeiro dia de passeio e, depois de uma bela jantarada fomos para o hotel a fim de descansar e recuperar energias 
para o dia seguinte que também seria longo.
Levantámo-nos cedinho para continuar o nosso itinerário pela cidade, ainda tínhamos o museu de Santa Joana Princesa para 
visitar, onde levámos uma boa parte da manhã para conhecer tão bela obra.
Cumprido o itinerário determinado, por Aveiro, rumámos em direção a Sines.
Parámos em Ílhavo para visitar a fábrica de loiça da Vista Alegre, lá fizemos algumas compras que trouxemos como 
recordação, e, depois de uma bela churrascada que nos foi servida ao almoço lá viemos nós a caminho de casa, encantados com 
o passeio e, esperando pelo próximo.
                          
Zelinda Da Cruz Quaresma



CAROLINICES

ESTÓRIA MUITO ANTIGA!

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 
c i r c u l a v a  u m a  b a c o r i n h a  r o s a d a  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 
dedilhados 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 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 
Tusha, sentadinha numa nuvem lhes vai 
mordiscando as asas.

Carolina Palminha

É com grande satisfação que temos registado o interesse manifestado pelos nossos 
“prosinhas”, na participação nas atividades já realizadas.
Assim, de acordo com o nosso plano de atividades, está previsto para o próximo 
período:
    - Um dia na Vidigueira.
    - Passeio à Serra da Estrela.
    - Participação no Carnaval de Sines.
    - Participação na Feira da Primavera.
Lembramos mais uma vez, que estamos abertos para receber sugestões relativamente 
a passeios.
É com a partilha de um convívio alegre e saudável, que poderemos fazer do PROSAS 
a escola que desejamos.

Maria Carlos Simões

Mais um ano lectivo, mais um ano que desejo, me venha ajudar a viver melhor e 
mais feliz a minha “velhice”.
“Aprender até morrer”… aqui está um ditado popular que assenta bem. Quantos mais 
anos vão passando, mais consciência tenho de que há muito a aprender. 
Tem sido óptimo ensinar nesta escola, pois cada aula são aprendizagens, partilha de 
conhecimentos, experiências que jamais usufruiria se tivesse escolhido o sofá da sala, 
as pantufas… como companhia.
É uma felicidade fazer parte desta família, desta escola, da Prosas.
Independentemente da idade, todos temos capacidade para aprender; todos temos 
necessidade de conviver, de rir, de passear… de nos actualizarmos…
E as novas tecnologias ???... queremos ser “seniores” que acompanhamos as 
transformações da sociedade onde vivemos.
E por que não, participarmos na sua transformação?
É um dom chegar a “sénior”.

M. Céu L. Paulo

No dia 21 de Junho, pelas 15 horas, na 
sede da nossa escola Prosas, foi 
inaugurada a “Exposição”, integrada 
nas comemorações da “Festa do Fim 
do Ano Letivo 2015/2016”. 
Apresentámos trabalhos dos alunos das 
aulas de “Arraiolos”, “Pintura” e 
“Português”.
Os trabalhos foram muito apreciados 
por todos os visitantes.
No dia da inauguração houve também 
um “Lanche Partilhado”. 
Convívio, partilha, alegria, foram 
palavras sentidas e vividas por todos os 
presentes.

Maria do Céu

No dia 23 de Junho, pelas 15:00 horas, 
teve lugar, no auditório do CAS, a sessão 
de encerramento do ano lectivo da 
PROSAS.
Na abertura, usaram da palavra os 
PRESIDENTES da Assembleia Geral e da 
Direcção, respectivamente, António 
Courelas e Carlos Lopes Paulo.
Seguiu-se um momento de poesia com 
Lénea Courelas e Teresa Palmeira.
Passou-se depois à apresentação dos 
trabalhos realizados nas disciplinas de 
Antropologia, Yoga do Riso e Movie 
Maker. Nesta última, foi exibido o filme 
“Sines, o mar e a cidade” de Filomena 
Vilhena, sendo de seguida projectadas 
fotografias das actividades realizadas ao 
longo do ano lectivo por João Marcelino.
Foi então a vez do grupo de Teatro da 
PROSAS apresentar a peça “O  Assalto” 
da autoria de Maria Alda Broncas e Ivo 
Broncas.
A sessão terminou com a actuação da 
Tuna, orientada por Eva Mendonça, 
acompanhada ao piano por Gonçalo 
Curto.

Alda Broncas

Festa do Fim do Ano Letivo 2015/2016

É um dom chegar a sénior!

Atividades previstas para o 2º período

ENCERRAMENTO DO ANO LECTIVO



De entre as várias espécies de 
serpentes, a víbora da família vípera 
latastei, é um dos répteis mais comuns 
da nossa fauna, existentes em 
P o r t u g a l ,  n o m e a d a m e n t e  n a s 
s e r r a n i a s  d a  P e n e d a - G e r ê s . 
Caracteriza-se pela sua cabeça 
triangular e possuir uma acentuada 
proeminência na ponta do focinho, 
razão pela qual na gíria popular se 
denomina,  também, de cobra-
carnuda. De entre as serpentes 
endémicas do país, considerada a mais 
venenosa, a mordedura não é mortal, 
no entanto, as dores são lancinantes.
Há, contudo, casos atípicos de mortes 
registadas. Infundindo temor, ela é ao 
m e s m o  t e m p o  a  c o b r a  m a i s 
encantadora para o homem. Este 
contra-senso tem as mais profundas 
raízes na cultura ancestral da região. 
Segundo a crendice popular, a víbora é 
portadora de virtudes sobrenaturais de 
magia, capazes de provocar efeitos 
maravilhosos, associadas à fortuna, à 
saúde e até ao amor. Pelo facto, apesar 

No tempo e no espaço
 

da protecção da espécie, a serpente 
tem sido, desde tempos imemoráveis, 
submetida a drástica perseguição. 
Com fins terapêuticos ou contra 
feitiços, é introduzida viva numa 
garrafa com vinho ou bagaço para as 
diversas curas. Há quem diga que, 
depois de bebida a mistela, em casos 
eventuais de feitiço, a pessoa vomita e 
expele grande quantidade de cabelo, 
libertando-a do mal. Mas o grande 
dom da víbora permanece na cabeça. 
Separada do corpo, é seca em cinza e 
utilizada como amuleto. Diz a 
tradição, que o uso do sacrílego 
objecto, atrai as mulheres desejadas, 
dá saúde, fortuna e sorte, além de 
desnaturar,  revelar os sonhos, 
abençoar o lar ou afastar o Demo. A 
crença é de tal ordem, que a compra 
clandestina continua nos dias de hoje 
( julga-se que actualmente são 
apanhadas por ano entre 50 a 120 
cobras). Sendo proibida, apesar de 
pesadas multas e vasta informação 
cultural de protecção ainda hoje, em 

certos estabelecimentos da região de 
Peneda, Soajo, Gerês e Montezinho, 
s e  p o d e m  o b s e r v a r  v í b o r a s 
engarrafadas e cabeças secas para 
venda. As lendas em que entra a cobra-
carnuda são inúmeras e maravilhosas. 
Para quem nunca viu e deseje ver a 
e s p é c i e ,  o u v i n d o  a s  s u a s 
extraordinárias e encantadoras 
histórias ou que tenha um vizinho que 
lhe lance maus olhares, queira cativar 
alguém ou enriquecer no jogo do euro-
milhões, basta que se desloque ao 
norte do País, comer um opíparo e 
genuíno prato minhoto e,  sem 
delongas, comprar uma cabeça da 
vípera, deleitar-se com tudo que a 
natureza da região oferece, mas tenha 
cuidado, nunca tente brincar com tão 
amoroso e mágico bichinho. 

                                                                            
Vítor Mendonça

A víbora  



PENSAMENTO

que peso tem o pensamento
que eu não posso pesar
pesava todo o momento
que ocupa o meu pensar
o que me vai na cabeça
não é fácil de controlar
e ainda que mal pareça
assim irei continuar
sozinha estou tanto tempo
que tenho tempo bastante
de prever cada momento
num pensamento constante
é tão forte a nossa mente
que ao pensar que é verdade
que se penso que estou doente
até se torna uma realidade
um ser humano confundido
é pior que uma tempestade
é como um povo desunido
procurando uma verdade

Maria Sobral

Pedi papel para no Peddy participar
Na “Caça ao tesouro”, tentei ganhar,
É o Peddy paper a nos entusiasmar
E o meu coração, a me apaixonar.
Como uma criança que se entusiasma e 
vibra
Que faz do tempo um momento maior…
Tem na procura a sua verdadeira fibra
Transformando-se num campeão melhor.
Juntei-me a todos no almoço do dia
Numa união de amigos e companheiros
Não procurei para que lado iria
Porque todos eles são nossos parceiros
Parceiros do tempo e da vida
De alma num corpo cheio
Feliz por uma vida vivida
Com muita alegria no meio.
Apontámos à Casa das Artes
Onde a Tuna nos esperava
Para nós verdadeiro baluarte
Quando o nosso hino entoava.

Sines 03/11/2016
Courelas

O CANTINHO DA FÁTIMA

AS CANÍCULAS DE AGOSTO
Sabe o que são as canículas de Agosto? As canículas de Agosto são uma tradição popular que se tem 
transmitido ao longo do tempo.
O senso comum defende a ideia de que a observação dos primeiros treze dias de Agosto predizem o 
clima para o próximo ano. Como meio de previsão empírico devemos ter em conta que o dia um de 
Agosto irá corresponder ao tempo do ano seguinte; o dia dois de Agosto ao do mês de Janeiro; o dia 
três de Agosto ao do mês de Fevereiro e assim sucessivamente até ao dia treze que corresponde ao 
mês de Dezembro.
Devem ser observados o vento, a precipitação, a temperatura e a humidade.
Depois de registar é só esperar e ver se se confirmam as previsões anotadas.

PENSAMENTOS   
É tão verdade este pensamento que não resisti a escrevê-lo
“ Aprendi que um homem só tem direito a olhar o outro de cima para baixo quando o está ajudando a 
levantar-se “ – Gabriel Garcia Marquez

SE NÃO SABIA……….
Sabe o que é fruta serôdia? É fruta fora da época.
Serôdia significa tardia.
Se não sabia ficou a saber.

Fátima Garcia
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