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Editorial
Estamos em tempo do Advento, época 
d e  N a t a l ,  u m  c h a m a m e n t o  à 
c o n c i l i a ç ã o ,  à  h a r m o n i a ,  à 
compreensão entre os homens, um 
começar de vida nova. É tempo de 
expressa r  sen t imento ,  de  nos 
interrogarmos, de fazer perguntas e 
elaborar respostas, refletindo. Há que 
diferenciar atitudes e explicitar 
caminhos a trilhar no tempo presente, 
tornando-os possíveis e convergentes 
em inovação, união e paz E porque 
num sentido lato o pensamento se 
constitui como uma tomada de 
consciência, é altura de evitar 
divergências na conduta social neste 
Ad Ventus e correr ao sabor dos 
tempos, dando a volta à vida, apoiados 
na imaginação nesta época de 
convívio. Mas nem tudo é alegria, por 
vezes regressamos aos limitados 
horizontes da realidade, de repente, o 
destino pervertido surge com a 
destruição do lar e dos seus mais 
amados.
A morte é sinal de desaparecimento, 
de emoção e sofrimento. E, nesta 
ocasião que devia ser festiva, o 
fatalismo rodeou-nos de angústia e 
tristeza. Dois entes de grande estima, 
tesouros de simpatia, íntegros e 
comunicativos, desapareceram do 
nosso convívio, deixando-nos um 
vinculativo e martirizado testamento 
de imensa dor.
Com desejos de um venerando e bom 
Natal
Vitor Mendonça
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Com o aumento significativo do 
envelhecimento e do número de 
pessoas com 65 ou mais anos em 
P o r t u g a l ,  h á  c a d a  v e z  m a i s 
preocupação no que respeita à sua 
qualidade de vida.
Considerando a qualidade de vida um 
direito de cidadania, uma condição 
que proporciona uma satisfação de 
bem-estar físico, mental e social, num 
ritmo de aprendizagem com grande 
v a r i e d a d e  d e  a t i v i d a d e s 
desempenhadas nas relações sociais, a 
Universidade Sénior representa uma 
f e r r a m e n t a  d e  r e c u r s o  ú t i l 
fundamental à manutenção de um 
envelhecimento saudável.
De uma forma descontraída, mas 
igualmente importante, frequentar a 
Associação PROSAS incrementa a 
qualidade de vida dos mais velhos e 
prolonga o sentido de participação e 
envolvimento social. É um espaço 
onde é possível aprender, partilhar e 
conviver, mantendo os seniores 
ativos.
Num contexto privilegiado de 
convívio, a Universidade Sénior 
e s t i m u l a  a  c o m u n i c a ç ã o ,  a 
aprendizagem e a criatividade, através 
da dinamização de atividades e 
dinâmicas de desenvolvimento de 
competências socio-emocionais.

Neste sentido, a PROSAS é um 
veículo promotor do envelhecimento 
ativo e da inclusão social, de pessoas 
que permanecem orientadas para a 
vida depois dos 60/65 anos.
As mudanças suscitadas na e pela 
participação nas atividades lúdicas e 
educativas, podem contribuir não só 
para a ampliação dos seus horizontes, 
como também apresentar melhorias a 
nível físico, emocional e intelectual, 
possibilitando um envelhecimento 
saudável e com qualidade de vida.
Cont r ibu i ,  igua lmente  para  a 
existência de um ambiente com mais 
autonomia e liberdade, vivenciados de 
forma coletiva.
Assim, as aulas “ARRISCA” ajudam 
a promover a saúde física, emocional e 
cognitiva dos seniores e a interação 
social, dando, igualmente, resposta à 
necessidade de vivenciar novas 
experiências e de estabelecer novos 
contactos e redes sociais, procurando, 
neste sentido, combater a solidão e o 
isolamento. Promovem, ainda, o 
s e n t i m e n t o  d e  b e m - e s t a r  e , 
consequentemente, qualidade de vida.
Colaborar com a PROSAS é um 
enorme privilégio e um verdadeiro 
prazer!

Sofia Araújo

O Saber e a Partilha na Promoção 

de Vida
 da Qualidade

http://www.prosas.org.pt
mailto:associacaoprosas@gmail.com


O homem, por eleição da natureza, é 
um animal cultural por excelência. Ele 
imagina, ele cria, ele extasia com as 
o b r a s  q u e  e x e c u t a .  A s s i m , 
ocasionalmente, esbarramo-nos com 
criações de obras que despertam 
grande motivo de interesse e beleza, 
quando observadas profundamente. A 
introdução na Península Ibérica de 
p lacas  quadradas  co lo r idas  e 
e sma l t adas  de  o r i gem á r abe , 
destinadas a revestimento de templos 
e palácios, foram introduzidas pelos 
Almohades no séc. XII, onde os 
vamos encontrar no palácio de 
Alhambra em Granada, sendo os 
exemplares mais antigos. As placas, 
apresentam-se em laçaria, formando 
estrela em quatro azulejos, tendo por 
base um quadrado, um octógono ou 
um polígono de 16 lados, cromados de 
azul celeste, de verde, de amarelo e 
violeta como cores predominantes. O 
termo azulejo provém da palavra 
árabe al-zuleycha,que designa os 
mosaicos descobertos nas ruínas de 
Léptis Magna ou Volúbilis, na Tunísia. 
O mosaico de ladrilhos denominado 
alicatado, antecedeu ao aparecimento 
do azulejo propriamente dito, formado 
por pedaços de mosaico de várias 
cores e formas geometricas,cuja 

Os azulejos hispano-árabes

composição origina um sem-número 
de desenhos, por vezes, assimétricos. 
A técnica consistia em cortar as placas 
esmaltadas em bocados de várias 
formas designadas aliceres –os  árabe 
deram-lhe o nome de almafessas, para 
c o m  e l e s  c o m p o r  o  m o s a i c o 
policromo. No séc. XV os principais 
centros da primitiva produção de 
azulejos, centrou-se em Sevilha e 
Málaga, com modalidades diferentes 
de separação de esmaltagem durante o 
processo de fusão. A técnica mais 
antiga chamava-se de corda seca, 
derivando este nome do facto da linha 
de separação entre as diversas cores de 
esmalte se apresentar sem brilho, cuja 
pintura das linhas se executam com 
óxido de manganés,diluído em 
essência de terebentina, para que os 
esmaltes “no passem de la raya”.Por 
vezes, era utilizado um óleo especial 
para que o esmalte se não derramasse 
por outros desenhos. No entanto, há 
outras variedades de maltagem 
quando vai ao forno, em que é 
utilizado o óxido de ferro para depois 
ser aplicado o tanino. Uma outra 
variedade chamada de labores, 
consiste na impressão do molde de 
desenho no barro mole, cavando 
espaços l imitados,  tornando a 

separação do esmalte mais segura. Em 
Portugal os exemplares de fabricação 
sevi lhana mais  s ignif icat ivos, 
encontram-se no Paço de Sintra, tendo 
sido encomendados por D. Manuel 
I ,sendo alguns exemplares  do 
séc .XVI;  em Sintra ,  podemos 
observar o maior repositório de 
azulejaria mourisca existente em 
Portugal. Os exemplares mais antigos 
são os que revestem a capela de 
meados do séc. XV, reinado de Afonso 
V. Também desta data, são os azulejos 
da Sé Velha de Coimbra (XV/XVI) 
encomendados pelo bispo D. Jorge de 
Almeida. É desta época o belo tapete 
de cerâmica policromado esmaltado. 
O revestimento da Sé velha de 
Coimbra datado do séc. XV, teve o 
custo total da encomenda dos azulejos 
de Labores (Cuenca) de 20.000 
maravedis, compra realizada em 
Sevilha, pelo mestre Oliver de Grand. 
Na Igreja de Jesus em Setúbal a capela 
mor e altares da nave são revestidos 
por dezasseis painéis de azulejos 
sevilhanos do séc. XVI do tipo corda 
seca e aresta; em Beja no convento da 
Conceição, como em Santa Maria do 
Castelo em Abrantes, assim como na 
quinta da Bacalhoa em Vila Fresca de 
Azeitão (Setúbal), vamos encontrar 
composições alcançadas com estes 
tipos de azulejos. Uma das mais belas 
e intactas coleções do mundo, são os 
revestimentos de azulejos mudéjares 
h i spano-árabes  ex is ten tes  em 
Portugal, podendo ser apreciados na 
sala do Capítulo do velho convento da 
Conceição.                       

Vitor Mendonça   



Nunca é tarde para aperfeiçoar o 
conhecimento. O sentido da Prosas é 
esse mesmo e foi o que aconteceu no 
fim-de-semana de 22 e 23 do passado 
mês de outubro, não esquecendo o 
convívio sempre presente em todas as 
suas iniciativas.
Para mim esta viagem foi desafiante, 
até porque não havia muito tempo que 
tinha circulado já por estas bandas, 
mas qual quê?!
Percorrer estes sítios sem aprofundar a 
sua história e cultura, a todos os níveis, 
é ter uma visão totalmente diferente. 
Depois de consultar a meteorologia, 
um fim-de-semana deveras chuvoso, 

mas não importou, toca a arejar o 
impermeável e guarda-chuva, há 
muito sem utilização…
Decisão tomada à última hora, sorte, 
havia vaga!
Haverá muitos pontos a enaltecer, 
desde o convívio do grupo,  a 
pontualidade, a estadia e louvar o 
empenho das organizadoras, sempre 
com atenção e preocupação com o 
bem-estar de cada um. No entanto vou 
destacar determinados pormenores 
sob a orientação do guia, que se 
revelou pessoa muito profissional, 
com muita simpatia e  conhecimento 
geral.

Passeio a 
Caldas da Rainha

e Região Oeste



O Museu de Cerâmica com peças e 
trabalhos de grande revelação 
artística, cada qual com a sua história, 
muito bem explicada pela técnica 
responsável do Museu. A visita ao 
Jardim da Água, onde se situa o 
Hospital Termal Rainha D. Leonor, 
também com a sua história, bem 
mencionada pelo guia.  Adorei 
também a Rota Bordalina, onde se 
podem admirar peças maravilhosas. É 
uma maneira interessante de dar a 
conhecer a cidade e vários e diferentes 
modelos de cerâmica e pintura.
O mercado abastecedor, local que 
também gostei pela variedade e 
frescura da fruta, legumes, hortaliças, 
não faltando os frutos secos e a 
doçaria, onde são destacados os doces 
da região.
O passeio à Foz do Arelho, Óbidos e 
Peniche, também muito interessante, 

onde  sa l ien to  toda  a  h i s tó r ia 
enunciada pelo guia, que mais uma 
v e z  d e u  a  c o n h e c e r  v á r i o s 
pormenores.
Muito mais ficou gravado na minha 
memória sobre este passeio, mas não 
me quero alongar.
Creio ter dado o meu contributo para 
avivar as recordações dos que foram e 
despertar curiosidade e interesse dos 
que um dia terão desejo de ir.
E para terminar, não esquecer o 
agradecimento a S. Pedro que se 
lembrou de nós, poupando-nos as 
grandes chuvadas previstas e que 
através de uma mensagem, lá se 
desculpou por algum inconveniente 
que nos pudesse ter causado…
Parabéns a todos que de uma forma ou 
de outra colaboraram para que tudo 
corresse pelo melhor. Eu adorei!

Ana Maria Gonçalves

Era uma praia. A maré estava vazia. Um 
menino e uma menina estavam sentados 
numa rocha a olhar para as gaivotas.
- Eu gostava de ser uma gaivota! – disse a 
menina.
- Pois, mas não podes! Deixa lá, eu vou 
desenhar-te um cisne – disse o menino.
Pegou numa pedrinha e, na areia molhada, 
desenhou um belo cisne.
Tão belo e elegante que mais parecia um 
cisne de Tchaikovsky!
Depois, cuidadosamente tirou-o da areia, 
e foi pô-lo a deslizar nas águas calmas do 
mar.
- Tão bonito! – disse a menina. E gostou 
tanto que quase se esqueceu de que queria 
ser uma gaivota.
Então, ela pegou na pedrinha e desenhou 
uma estrela do mar. Prendeu-a no bico 
duma gaivota que a levou pelos ares fora e 
a deixou pregada no céu.
- Pronto! – disse ela. É tua. Vai ficar lá a 
brilhar para ti.
O menino olhou o céu que escurecia e 
agradeceu.
De repente, um nevoeiro fino, quase tule, 
quase gaze envolveu a praia e como num 
sopro,  como num sonho tudo se 
desvaneceu.
Nada restou a não ser uma pequena estrela 
lá no alto. Um brilhozinho baço que numa 
noite fria e escura como a desta noite de 
Natal, tenta iluminar um homem que 
passa na rua, mergulhado nos seus 
pensamentos.
(Não sei se isto é uma história. E muito 
menos sei se será uma história de Natal. 
Mas, para uma “Bailarina de Degas” foi o 
que me ocorreu…)

Carolina

Quase uma história

Natal …



A cidade de ÉVORA obteve a distinção de 
se r  a  CAPITAL EUROPEIA DA 
CULTURA 2027 a par de Liepaja, na 
Letónia. Trata-se da 4ª vez que uma cidade 
portuguesa é escolhida (1994 Lisboa; 
2001 Porto e 2012 Guimarães).
Nasci em Évora e fiquei feliz com a 
notícia. Das boas memórias que tenho de 
Évora, tenho de destacar a época da Feira 
de S. João, que se realiza há mais de 500 
anos, entre 23 de Junho e os primeiros dias 
de Julho. Marcava a vida da cidade. Era o 
início do Verão e das férias grandes!
O entusiasmo fazia-se sentir semanas 
antes da abertura da Feira. Era tempo de 
limpezas e de caiar as casas e os muros. 
Era também costume estrear roupa nova 
para ir à Festa.
Para as crianças a animação começava 
antes do dia da abertura.  A chegada dos 
circos e carroceis era um motivo de 
deslocação ao Rossio de S. Brás, para 
espreitar a montagem das barracas e tentar 
descobrir as novidades e atrações da Feira.
Era quase obrigatório que os eborenses 

 A Minha Feira
fossem à feira, pelos menos uma vez, 
sendo que muitos iam todas as noites. Era 
também uma ocasião social, em que se 
encontrava família e amigos no recinto.
A chegada à Feira, era uma explosão de 
luzes, cores, músicas e odores.
Além do circo, o que eu mais gostava era 
das barracas dos brinquedos. As bonecas 
«espanholas» que abriam e fechavam os 
olhos eram objeto dos meus desejos, que 
tardaram a ser satisfeitos! Os brinquedos 
de lata e de madeira também eram muito 
cobiçados.
Trazíamos sempre qualquer coisa, como 
miniaturas de fogareiros ou cantis, feitas 
em barro. Por vezes, as peças não 
chegavam inteiras a casa!
Outra atração era o fogo preso, com várias 
figuras a arder que faziam efeitos 
surpreendentes.
Creio que todos tivemos na infância, a 
«nossa» Feira. Fica o convite para 
conhecerem a minha!

Maria Luísa Ferrão

«Aqueles que passam por nós, não vão 
sós, não nos deixam sós. Deixam um 
pouco de si, levam um pouco de nós.»
O Principezinho de Saint-Exupéry.
O Principezinho… Era uma vez…
Não, não vos vou contar a história. Só 
pretendo levantar uma pontinha e levar-
vos ao desejo de o ler, ou reler, ou 
comprar, ou oferecer… este livrinho, que 
ao longo dos anos, continua a deliciar 
avós, filhos e netos.
O Principezinho, de Antoine de Saint-
Exupéry, foi escrito em 1943 e é um dos 
livros mais lidos e traduzidos em todo o 
mundo.
Curiosamente eu tinha um ano de idade 
quando foi escrito, mas foi já bem 
crescida, que o encontrei na estante da 
minha amiga de Évora e quem me diria 
que o «Principezinho» seria o livro mais 
oferecido, por mim, aos filhos, aos amigos 
dos filhos, aos filhos dos amigos…
Foi uma ida ao sótão que proporcionou 
e s t e  r e e n c o n t r o ,  m e  a v i v o u  a 

curiosidade…e muitas recordações.
O autor, Antoine de Saint-Exupéry, 
nasceu em Lyon – França e desde muito 
cedo, sentiu vocação para a aventura. 
Tinha a ambição de ser oficial da marinha, 
mas por ter chumbado no exame de 
admissão, acabou por entrar na aviação. 
Aos vinte e sete anos participou em 
missões difíceis no Mediterrâneo, no 
Deserto do Sahara, nos cumes da 
Cordilheira dos Andes…
Voar, fazia-o sentir-se só e muito reflexivo 
sobre temas como a amizade, a solidão, a 
existência da vida, a condição humana, a 
liberdade…
Em 1944 participou na última missão da 
sua vida.
Era uma vez…
… um rapazinho de cabelos cor de ouro e 
um piloto perdido.
«Só se vê bem com o coração. O essencial 
é invisível aos olhos.»
E naquele lugar, a milhas de qualquer terra 
habitada, perdido no deserto, tal como um 

náufrago numa jangada em pleno oceano, 
nunca imaginaria que pudesse ouvir uma 
vozinha:
«- Desenhe-me uma ovelha!»
E este rapazinho CATIVA-O.
E que significa CATIVAR? (pergunta a 
Raposa, outra personagem da história)
-«CATIVAR, é criar laços.» 
Criar laços, é um processo longo, leva 
tempo, requer muita confiança, muito 
ritual, muita habituação, muito amor…
Como eu, também o Principezinho 
começou a compreender… e respondeu à 
raposa:
- «Há uma flor, uma rosa, acho que ela me 
cativou.»
Como tu, Prosas, me cativaste.

Maria do Céu Lopes Paulo
Dez.2022

O Principezinho



Eugénia Telo
15-12- 1939 a 15-11 - 2022
Deixaste em nós um exemplo de 
coragem e luta pela vida.
Descansa em paz, amiga.
Jamais serás esquecida.

Carlos Lopes Paulo – 24-06-1936 a 31-
10-2022
Oh, mas é verdade… não é necessário que 
as coisas aconteçam para serem realidade. 
A nossa existência, as vivências, o sonho e 
a morte completam-se, são as verdades 
escondidas que se conservam na memória, 
em forma de silenciosas lembranças, de 
intensas saudades, de realidades virtuais 
modeladas de poesia, ilusão e utopia, 
depois de sabermos que tudo será 
transformado em pó e cinza.
O Homem até pode nem ter fé; até pode 
praticar ações menos dignas: mas há 
valores que dela ressaltam que, para todos, 
são inultrapassáveis e continuam a 
manter-se incisivos na formação e cultura 
humana.
Conheci  o  Car los ,  como ins igne 
comerciante, sempre solícito e afável, um 
tesouro de simpatia no trato da clientela, 
mas a nossa amizade não foi imediata, só 
despertou quando começou a desabrolhar, 
em Sines, o desejo de se frequentar a 
Universidade Sénior, instituída por aquela 
altura.

Recordo com saudade as primeiras aulas 
realizadas na velha Casa da Cultura. O 
entusiasmo era grande e a frequência das 
aulas  maior.  Pessoas que não se 
conheciam ou não conviviam, começaram 
mutuamente a acostumar-se e daí a 
lateralidade das amizades que, insufladas, 
mui t a s  de la s  se  man t ive ram em 
harmoniosa continuidade até ao presente. 
O ambiente era do melhor,  mais 
frequências, mais disciplinas e melhor 
convívio. O Carlos, experiente na labuta 
da vida, caracterizado pela grandeza de 
ânimo e sedução social, teve um sonho, 
um germinar inocente de espírito em dar 
um merecido contributo à Prosas, 
augurando uma mudança, não repentina, 
com toda a sabedoria e sagacidade. Então, 
por altura das eleições, achou por bem 
desenhar e apresentar uma candidatura 
concorrente com base no consenso e 
pluralidade e, impregnado de entusiamo, 
confiança e determinação, paciente, 
aguardou.
E o  sonho aconteceu!  Tornou-se 
r ea l i dade !  Aureo l ado ,  ganhou  a 
presidência do Prosas com grande mérito, 
humildade e humanismo.
O Carlos pensou sempre, cheio de 
confiança que, do sonho, não se pode 
prescindir nunca, mesmo e sobretudo 
quando nos pedem que nos limitemos a 
gerir entre a certeza e a dúvida. Foi, sem 
dúvida ,  um grande  e  exper ien te 
administrador. Apesar do sacrifício, ele 
dedicou, com imenso prazer e amor, 
grande parte do resto da sua vida à escola. 
Dirigiu o Prosas com enorme capacidade, 
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Carolinices A PEDRA!...

Não a procurei, já estava ali, ao 
alcance da minha mão.
Se pensar (com a cabeça), sei que foi 
mão humana que a pôs sobre aquele 
tronquinho de madeira e depois se 
esqueceu dela.
Se pensar com o coração (e prefiro), 
sei que foi uma onda que a trouxe e 
depois uma gaivota lhe pegou com o 
bico e a pôs ali ao alcance da minha 
mão.

extrema qualidade humana, intelectual e 
moral, criando uma vasta rede de amizade, 
fraternidade e voluntariedade entre todos 
os alunos, unindo-os com a sua estrénua 
bondade e extraordinário humorismo.
E, numa tarde serena de Outono, quando 
as folhas amarelecidas se desprendiam do 
arvoredo, o nosso querido Carlos, 
inesperadamente, entregava a alma ao 
Criador, numa despedida sem retorno. O 
sol deixou de brilhar como outrora!

O Presidente
Vitor Mendonça

As gaivotas são assim. Conhecem 
todas os meus passos, sabem sempre 
quando vou a S. Torpes, onde paro o 
carro e onde me sento.
Ali, do meu lado direito. Logo, logo 
ainda pensei que era uma concha.
Também não era um seixo da areia.
Era uma linda pedra trazida do fundo 
do mar. Daquelas que (talvez) 
enfeitem os  colares das sereias.
Foi Natal!

Carolina



Poemas

Atividades previstas para o próximo trimestre

A Direção

A ESTRELA BRILHAVA

A estrela brilhava
No alto
Tão bela
Que o Pai Natal
(cansado)
Deixou o trenó
E sentou- se nela

Dali avistava
O Mundo inteiro
Os países ricos
As selvas
Os mares
Os Pobres
A fome
A guerra
O deserto
O Passado
O Presente
E um Futuro
(tão incerto...)

Então decidiu:
Nem fitas
Nem laços
Nem brilhos
Nem cor
Desceu (resoluto)
E carregou o trenó
De PAZ e AMOR!

E são estes os votos da Carolina, 
para todos Vocês!

PALAVRAS

Quebrando seu casulo de cetim
No ar esvoaçam livremente
Ou no papel se fixam docemente
PALAVRAS e PALAVRAS sem 
fim…
No animado festim
Da COMUNICAÇÃO.
Reflexos do que sente o coração
Ou frutos da razão inteligente,
Umas são BRANCAS de marfim;
Outras de cristal TRANSPARENTE,
Umas verdes relvas de 
ESPERANÇA;
Outras céu azul de BONANÇA;
Umas açucenas de INOCÊNCIA
Ou pétalas coloridas de ALEGRIA;
Outras são a própria VIOLÊNCIA,
Vermelhas de ÓDIO ou REBELDIA!
Cinzentas como a baça 
NOSTALGIA,
Negras de ANGÚSTIA e SOLIDÃO,
Púrpuras de DESESPERO e de 
TRISTEZA…
Ou rosas de AMOR e de BELEZA…
Realidade e fantasia,
Mistérios a desvendar,
São as PALAVRAS, a magia
Que permitem dia-a-dia
Ao HOMEM COMUNICAR.

Maria Alda Broncas

SER IDOSO

A vida passa a correr
Depressa se envelhece
Diminui a paciência
E muita coisa aborrece

Sair fora de casa
Às vezes não apetece
Em frente à televisão
Muitas vezes adormece

Há quem viva na solidão
E assim muito entristece
De um pouco de atenção
Muito idoso carece

O seu tempo passado
Na memória permanece
Viver assim angustiado
De certo ninguém merece

Há dias de ansiedade
Por algo que acontece
Que o jovem não dá valor
Mas o idoso não esquece

A saúde torna-se frágil
De muitas maleitas padece
No entardecer da vida
Aos poucos se desvanece

Zelinda Quaresma

Aulas no exterior
Caminhada
Dia Mundial do Teatro – Exposição de fotos
Há Feira no Bairro
Viagem

SOMOS ALENTEJANOS

Somos alentejanos
Somos gente de raça
Entre nós há união
Na alegria ou na desgraça

Gostamos de partilhar
Com quem tem menos que nós
Foram valores transmitidos
Pelos nossos pais e avós
Temos gosto em receber

Gentes de qualquer lugar
Quem visita o Alentejo
Vai pensando em cá voltar

São lindas as nossas praias 
Atraem qualquer turista
Com os seus longos areais
Que são a perder de vista

Também temos o interior 
Que é de enorme beleza
Qual tela pintada à mão
Pela nossa mãe natureza

Sobre as nossas gentes
Muito mais há para dizer
Orgulho-me do meu Alentejo
Região que me viu nascer 

Zelinda Quaresma


