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Conclusão da colaboração de Sónia Patrício
 
Terminou em Março a colaboração de mês e 
meio com Sónia, jornalista e de naturalidade 
odemirense, que contribuiu para a gestão do 
secretariado no Centro Social da Aldeia das 
Amoreiras. Agradecemos à Sónia o seu 
contributo entusiasta!
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Workshop de Expressão Dramática com José 
Guerreiro
 
No dia 16 de Março, decorreu na Sociedade 
Recreativa da Aldeia das Amoreiras um 
workshop de expressão dramática para os 
jovens da aldeia e para a equipa do Centro 
de Convergência. Esta foi uma proposta 
voluntária de José Guerreiro que tem 
divulgado o teatro por vários países através 
desta iniciativa. Mais informação em: 
(http://worldtheatre.blogspot.com/). 
O workshop contou com 6 participantes, 
seguindo-se de um almoço popular 
vegetariano no Centro Social da Aldeia das 
Amoreiras.
Este workshop mostra que o conceito de 
Centro de Convergência e os espaços da 
Aldeia das Amoreiras funcionam para 
albergar as iniciativas de projectos com 
interesse para a comunidade!
O Centro de Converência serve para isto: 
convergir os projectos de interesse na Aldeia 
das Amoreiras e envolvente!
Contacte-nos.

Exposição de BD no Centro Social

Todo o mês de Março manteve-se aberta ao 
público a exposição de Banda Desenhada de 
Sara Serrão, que inaugurou na singular noite 
de 29 de Fevereiro, no Centro Social da 
Aldeia das Amoreiras. A iniciativa expositiva 
na Aldeia tem por objectivo criar e apoiar um 
público crítico, sensível a eventos artísticos, 
e propõe-se ser a primeira de outras 
exposições no Centro Social. Esta exposição 
contextualiza-se no projecto BD a Fresco 
(http://centrodeconvergencia.wordpress.com
/bd-a-fresco/), financiado pelo Programa 
Juventude em Acção da Comissão Europeia. 

Início/Março/2008 

Março/2008

16/Março/2008 

http://centrodeconvergencia.wordpress.com/bd-a-fresco/
http://centrodeconvergencia.wordpress.com/bd-a-fresco/
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Workshop de dança de ritmos africanos
 
As aulas de dança de ritmos africanos, 
organizadas pela Mojca Sajko, trouxeram às 
nossas instalações a energia e sons da 
música africana. A iniciativa reuniu muitas 
pessoas diferentes que partilharam esta 
experiência, sendo para a maioria delas a 
primeira vez que tentaram (e adoraram!) 
fazer dança africana.
Um dos pontos altos do workshop foi dançar 
ao som de djambé tocado ao vivo pelo Jeff.

22
Actividades de Páscoa 
 
No fim de semana de Páscoa, organizámos 
uma “caça ao ovo”, na qual 12 crianças 
formaram equipas e andaram por toda a 
Aldeia em busca dos ovos de Páscoa. Estes 
ovos de jornal pintado tinham sido feitos na 
Oficina de  decoração de ovos da Páscoa 
realizada na semana anterior, organizada 
pela Fred Chouet e Lucie Rousset para as 
crianças da aldeia.
No mesmo dia, houve uma oficina de costura 
no Centro, onde se fizeram roupas novas a 
partir de roupas velhas, e uma “troca de 
coisas”. Nesta troca, era possível trocar 
qualquer item não utilizado por outro que 
fosse útil.
A sopa e o bolo de chocolate, feitos pelas 
voluntárias do Centro no âmbito do SVE, 
foram muito apreciados para aquecer neste 
dia que esteve frio e chuvoso.

19/Março/2008 

22/Março/2008 



Aprovação de apoio da Câmara Municipal de 
Odemira
 
Foi aprovado no início de Abril o apoio do 
município ao projecto Inf@teca, que vem 
suportar em 2008 os custos da Internet que 
é oferecida à população no Centro Social da 
Aldeia das Amoreiras.

5

Concerto de sitar com Paulo Sousa
 
O Centro Social recebeu na noite de dia 5 o 
exímio tocador de sitar, Paulo Sousa 
(www.ompaulosousa.com). Paulo tocou a 
sua guitarra indiana no ambiente intimista 
em que o Centro foi transformado para 
receber as cerca de 30 pessoas que 
compareceram, de diversar nacionalidades, 
origens e idades, como é apanágio das 
actividades do Centro de Convergência. Para 
o evento preparámos vinho quente e chai, 
sopa e biscoitos. O concerto de sitar foi 
anunciado na Rádio Castrense, por meio de 
entrevista sobre o projecto do Centro de 
Convergência.

Início/Abril/2008 

5/Abril/2008 

http://www.ompaulosousa.com/
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Centro de Convergência nas Jornadas da 
Juventude em Odemira
 
Estivemos presentes nas Jornadas da 
Juventude com uma banca informativa 
acerca das nossas actividades e principais 
objectivos, onde ficámos satisfeitos em 
responder às questões de vários jovens que 
lá passaram, interessados principalmente no 
Serviço de Voluntariado Europeu (SVE). 
Também contactámos com outras 
associações que estavam presentes, 
reforçando contactos.
De modo a acentuar o papel do Centro como 
organização de envio de voluntários 
portugueses no âmbito do SVE, a Sara 
Serrão fez uma apresentação no Auditório da 
Biblioteca Municipal de Odemira, assistida 
por alunos do ensino secundário.

18

Inauguração exposição BD em Sines

Na colaboração entre o Centro de 
Convergência e o Centro Cultural Emmerico 
Nunes (www.ccen.pt), em Sines, inaugurou 
no dia 18 a exposição de Banda Desenhada 
de Sara Serrão no espaço sineense. A 
iniciativa faz parte do projecto BD a Fresco. 
A exposição está aberta ao público 
diariamente até 30 de Maio.

24/2

Barraca em Odemira

O Centro de Convergência armou barraca 
em Odemira, pelas celebrações do 25 de 
Abril, vendendo bebidas e oferecendo 
sorrisos. Nas noites de 24 e 25, todo o grupo 
trabalhou para angariar fundos para o 
projecto, que é o nosso contributo contínuo 
à revolução.

Cinema N’Aldeia

Durante o mês de Março, começámos a 
delinear a “nova apresentação” do Cinema 
n'Aldeia. Na primeira sessão do dia 15 de 
Março, apresentámos o filme “Happy feet” 
para as crianças, que reuniu bastante 
assistência. Infelizmente, o filme “Frida 
Khalo”, escolhido para os adultos, não 
conseguiu atrair a comparência do público. O 
mesmo aconteceu no dia 29 do mesmo mês, 
onde ambas as projecções estavam vazias.
Em Abril, foi posta em andamento a ideia 
que todos os filmes projectados durante o 
mês tivessem um tema geral que os ligasse. 
Portanto, sendo Abril o mês da revolução, foi 
esse o tema do mês. Na sessão de 13 de 
Abril, apresentámos o “Triunfo dos Porcos”. 
Esta animação baseada num romance de 
George Orwell, é um pouco dura mas 
esclarecedora e os espectadores mais jovens 
gostaram. Já na 2ª apresentação, destinada 
aos adultos, assistimos ao filme documental 
“Atenco: Romper o cerco” sem espectadores 
da Aldeia. No sábado de 26 de Abril, 
exibimos os “Capitães de Abril” com mais 
espectadores e, no dia seguinte, as crianças 
assistiram com alegria à animação “A fuga 
das galinhas”.

18/Abril/2007 

Março/Abril/2008 

10/11/Abril/2008 

24/25/Abril/2007 

http://www.ccen.pt/



