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 Jantar e "Maravilhas do Alentejo"
 
No Sábado 15 de Novembro, realizou-se 
mais uma noite de convívio no Centro Social 
da Aldeia das Amoreiras.
Começou ao fim da tarde com uma sessão 
de contos para crianças, lidos por Sara 
Serrão. A seguir, o nosso tradicional jantar 
popular (que foi mais uma vez um regalo!): 
feijão preto com Seitan e Tofu, 
acompanhado de arroz. 
Desta vez, foi o grupo coral Maravilhas do 
Alentejo de Aljustrel que nos ofereceu uma 
noite musical com cantos e músicas 
tradicionais do Alentejo. 

29-
Encontro Centro de Convergência

Numa ideia de evolução dos nossos 
compromissos e de oportunidade de diálogo 
crítico, o Centro de Convergência acolheu 
nos dias 29 e 30 de Novembro de 2008 
cerca de trinta pessoas movidas pela 
vontade de encontrar respostas à pergunta 
"O que é a Aldeia Sustentável". 
Recorrendo à metodologia Open Space 
Tecnology (Tecnologia de Espaço Aberto), 
foram propostas 15 sessões auto-geridas. 
Entre os vários temas,  discutiu-se, por 
exemplo, “ Como fazer a transmissão de 
conhecimento?”; “Sustentabilidade financeira 
na Aldeia”, “Participação Popular”... 
Todos os participantes partiram deste 
encontro com uma mala cheia de boas ideias 
e , disponível para todos , resultou também 
um documento-chave a consultar para 
estabelecer o seu passo enquanto actor 
social e ambiental. 
Mais informações e downloads dos 
documentos neste link:
(http://gaia.org.pt/node/14718)
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Festa dos Frescos

A 6 de Dezembro, celebrámos os frescos da 
Aldeia das Amoreiras, em cerimónia oficial 
de inauguração e em ambiente de festa. 
Nesta data foi também lançado o catálogo 
"Os Frescos da Aldeia das Amoreiras" que 
documenta os frescos, com textos de Sara 
Serrão, Deolinda Tavares e André Vizinho. A 
festa iniciou-se com a inauguração, 
seguindo-se a actuação dos grupos Vozes 
Femininas de Amoreiras-Gare e  Grupo Coral 
Amoreirense. Durante a tarde, houve 
petiscos, bebidas, animação para crianças e 
a apresentação dos acessórios de moda de 
Ana Baleia para o Centro de Convergência.
A tarde foi muitíssimo animada e o Centro 
Social estava cheio!... a festa continuou 
durante toda a noite e toda a gente dançou 
ao som de Neuza Guerreiro, uma jovem 
alentejana cheia de genica e boa disposição. 
Foi óptimo sentir a presença de tanta gente 
que se juntou à festa, mostrando o seu 
interesse e apoio a este tipo de iniciativas. 
O Centro de Convergência agradece a todos 
que partilharam este dia tão especial 
connosco!
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 Jornadas de Voluntariado
 
A convite  do  I.P.J.  (Instituto  Português da 
Juventude),  estivemos  presentes  nas 
Jornadas de Voluntariado na Escola Superior 
Agrária de Beja. Neste evento, participaram 
palestrantes  do  IPJ,  Agência  Nacional  do 
Programa  "Juventude  em  Acção",  Instituto 
Politécnico  de  Beja  e  do  Centro  de 
Convergência. 
Com  o  tema  "Participação  Associativa  em 
SVE (Serviço Voluntário Europeu), o Centro 
de Convergência falou das suas iniciativas e 
parcerias  neste  âmbito,  deslubrando  os 
jovens  da  audiências  com  as  imensas 
oportunidades  de  voluntariado  disponíveis 
neste programa.
Para  informações  sobre  este  programa  de 
voluntariado, contacte-nos!
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Lançamento de publicação em Lisboa

O Centro de Convergência saiu da Aldeia das 
Amoreiras em direcção ao mundo 
cosmopolita de Lisboa para o lançamento d' 
"Os Frescos da Aldeia das Amoreiras" na 
Livraria Trama. Apetitosamente 
acompanhados de produtos caseiros da 
Aldeia das Amoreiras, conversámos com 
amigos e curiosos sobre a publicação, as 
ideias e os projectos a decorrer, mostrando 
ao público lisboeta que a inovação social e 
artística acontece também em meio rural 
alentejano.

13 
Inauguração da "Exposição Portátil" de 
Patrícia Caldeira 

No Sábado 13 de Dezembro, decorreu a 
inauguração da Exposição Portátil da artista 
portuguesa Patrícia Caldeira.
A Exposição Portátil é composta por 12 
malas que estavam destinadas a ir para o 
lixo. A Patrícia reutilizou-as e decorou-as 
com pintura, objectos, textos e, 
especialmente, com muita imaginação. 
Cada mala inspira a viagem. Tal como 
existem várias maneiras de viajar, existem 
várias malas que podemos levar na rua e 
usar os acessórios que estão dentro, pintar, 
responder a um inquérito ou simplesmente 
sentarmo-nos! 
O trabalho da Patrícia é mais do que original! 
É uma criação interactiva que junta a arte, a 
poesia, a brincadeira e a participação de 
cada um. 
A Exposição Portátil ficará no Centro Social 
da Aldeia das Amoreiras até o fim do mês de 
Janeiro. A entrada é livre e a visita a não 
perder!
Boa viagem!
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Workshop de Mini-malas

No dia da inauguração, decorreu também 
um workshop de criação de mini-malas a 
partir de caixas de fósforos. 
Com vários materiais diferentes, fizemos 
mini-malas para oferecer, guardar, ou 
colocar na "mala Presente" que integra a 
Exposição Portátil e que consiste de uma 
obra colectiva. 
Uma inspiração para a viagem à nossa 
Aldeia!

14

Oficina de Postais de Natal

No domingo 14 de Dezembro, a Joana Brito 
veio animar uma oficina de criação de 
postais de Natal no Centro Social da Aldeia 
das Amoreiras.
Foi uma tarde criativa onde cada um 
produziu um postal original para as festas 
natalícias.
Feliz Natal a todos!
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Reportagem na SIC

A Aldeia das Amoreiras e o Centro de 
Convergência estiveram no Jornal da Noite 
da SIC Televisão nos dias 18 e 19 de 
Dezembro. O programa “Ir é o Melhor 
Remédio” veio à Aldeia a propósito da 
Inauguração dos Frescos da Aldeia das 
Amoreiras e do lançamento do livro “Os 
Frescos da Aldeia das Amoreiras”. 
A reportagem mostrou os jovens do Centro 
de Convergência, o Centro Social da Aldeia 
das Amoreiras, as pinturas a fresco nos 
lavadouros, as pessoas da Aldeia das 
Amoreiras e os seus produtos locais... 
Esperamos que para aqueles que ainda não 
nos visitaram, este tenha sido um aliciante 
convite! 
Para quem perdeu a emissão, esta 
reportagem está já disponível na Internet. 
Consulte o nosso site 
http://centrodeconvergencia.wordpress.com/
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Centro de Convergência na Feira Laica

O Centro de Convergência esteve presente 
na 12ª edição da Feira Laica (Lisboa) a 
divulgar e vender a primeira edição do GAIA. 
“Os Frescos da Aldeia das Amoreiras” 
chamaram a atenção de algumas pessoas 
devido ao seu carácter artístico, solidário e 
ao "bom aspecto".
Se não estiverem presentes, esta publicação 
está disponível em diversas livrarias e 
através do nosso site. Contacte-nos para 
mais informações!
Na pequena banca, ainda houve espaço para 
a zine do GAIA "Erva Daninha" e para um 
livro editado por Alcachofra – Movimento 
Lento. Este é um livro envolvente de poesia 
popular por Fernando Marques Correia, que, 
à laia de diário, contém também fotografias 
do autor. Para encomendas e informações, 
contacte: 
alcachofra.movimentolento@gmail.com

2 2-28

Férias de Natal

O Centro de Convergência esteve de férias 
de 22 a 28 de Dezembro... e bem 
merecidas! Fomos passar o Natal junto das 
nossas famílias, portanto andamos 
espalhados por esse mundo fora. 
Esperamos que este Natal não tenham 
comprado até rebentar e que tenham 
aproveitado as férias para viver com mais 
qualidade. Que 2009 seja um grande ano e 
não se esqueçam de viajar, conhecer e 
participar nas comunidades mais rurais que, 
por muito esquecidas que estejam, são 
pilares da nossa civilização. 
BOM ANO!!!
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Cinema n'Aldeia

Cinema n'Aldeia

Em  Novembro  e  Dezembro,  iniciámos  a 
exibição do ciclo "Harry Potter" para crianças 
e mostrámos “Wall.E”, o robot ecológico. Em 
Novembro,  os  graúdos  viram  o  filme  “A 
caixa”  para  celebrar  o  centenário  do  mais 
velho  realizador  do  mundo...  o  português 
Manuel de Oliveira!
Em Dezembro, “Proibido proibir” foi o filme 
que mostrámos à comunidade brasileira 
sedeada  na aldeia que ficaram contentes 
por poder ver um filme que lhes está 
próximo. 
Só tivemos uma mostra de cinema por mês 
nestes dois últimos meses do ano devido à 
nossa programação e às férias. 
Semanalmente, sempre à quinta-feira, 
continuaram as exibições da série "Planeta 
Terra", que tem apaixonado pessoas de 
todas as idades na Aldeia.

Acessórios Ana Baleia 

Os acessórios Ana Baleia para Centro de 
Convergência foram lançados  no dia 6 de 
Dezembro, no Centro Social da Aldeia das 
Amoreiras, onde  continuam disponíveis.
Esta linha de acessórios foi desenvolvida 
para o Centro de Convergência e todas as 
peças são únicas, sendo feitas a partir da 
reutilização de tecidos de roupas velhas.
Ao comprar Acessórios Ana Baleia, está a 
contribuir para o Centro de Convergência! 

Novembro - Dezembro/2008
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Melhoramento do Campo de Jogos
O Centro de Convergência desenvolve uma 
iniciativa jovem a que chamámos "ALDAIA" 
com o apoio do Programa Juventude em 
Acção.
Um dos objectivos desta iniciativa é 
dinamizar os jovens da Aldeia para melhorar 
o campo de jogos, espaço das festas e 
envolvente do Centro Social da Aldeia das 
Amoreiras.
Os trabalhos já começaram com o arranjo, 
pintura e colocação de redes nas balizas do 
campo e na compra de bolas de futebol, 
basquetebol e volei.
No ano que vem esperamos conseguir o 
prometido apoio da Junta de Freguesia para 
arranjar o pavimento e colocar redes em 
volta do campo. Caso tal não aconteça a 
determinação dos jovens da Aldeia é tão 
grande que prometem montar as 
infrastruturas públicas com as próprias 
mãos! 

Toda a Aldeia considera uma prioridade 
arranjar o campo de jogos e o espaço 
das festas. (FONTE: Inquérito feito na 
Aldeia das Amoreiras em Agosto 2008  pelos 
jovens da Aldeia nas actividades de OTL sob 
coordenação do GAIA Alentejo. 100% dos 
inquiridos responderam Sim a esta pergunta. 
A amostragem é de 68 pessoas num 
universo aproximado de 155 pessoas.)

Doações 

O Centro de Convergência, enquanto 
projecto social e ecológico sem fins 
lucrativos, tem sido desenvolvido graças ao 
trabalho voluntário de diversos 
colaboradores e às doações de diversas 
instituições e pessoas. 
Desta vez, queremos agradecer o apoio à 
nossa Ludoteca demonstrada pela Quinta do 
Barco Cheio (Lagos, Algarve), que doou 
diversos brinquedos e jogos para crianças. 
Muito generoso foi também o Zuca, que 
cresceu na Aldeia das Amoreiras, doou 
imensos brinquedos para a nossa Ludoteca e 
demonstrou o seu apoio às nossas 
actividades, fazendo também uma 
contribuição monetária.
Muitíssimo obrigado!
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