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 Festas de Maio em Amoreiras-Gare
 
O Centro de Convergência esteve presente 
de 1 a 4 de Maio nas Festas de Maio da aldeia 
de Amoreiras-Gare. Este evento com 
periodicidade anual faz parte das grandes festas 
do interior e foi organizado pela Associação de 
Desenvolvimento de Amoreiras-Gare. A nossa 
presença foi marcada por uma banca onde 
pudemos divulgar o nosso trabalho e conhecer 
novas pessoas. Foi também uma boa 
oportunidade para descobrirmos a cultura local: 
a música, com os vários concertos, o artesanato, 
com as várias bancas dos artesãos, 
e também a cozinha, com os produtores          
de especialidades locais. 
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Fórum Social de Odemira 2008

O Centro de Convergência esteve presente nas 
reuniões que antecederam o 1º Fórum Social de 
Odemira, pois estávamos envolvidos na Rede 
Social. O objectivo deste era “dar visibilidade ao 
trabalho feito no âmbito da acção social e do 
desenvolvimento e bem-estar das comunidades 
locais”, resultando uma mostra local de 
instituições e projectos, debates e conferências, 
workshops e actividades de animação.
Estivemos envolvidos em todo o processo de 
preparação mas infelizmente não nos foi possível 
estar presentes no evento em si que decorreu no 
fim de semana de 9 a 11 na zona ribeirinha desta 
vila. Segundo pessoas que estiveram presentes, 
o evento teve uma avaliação positiva e poderá 
repetir-se para o ano.
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Atelier de Plantas Aromáticas e Medicinais com 
Fernanda Botelho

Realizou-se, no Sábado 10 de Maio, mais um 
atelier no Centro Social da Aldeia das Amoreiras. 
A convite do Centro de Convergência, Fernanda 
Botelho, que nos últimos anos tem dirigido 
diversos ateliers e cursos nesta área, veio até ao 
Centro Social com muitas plantinhas do seu 
jardim e algumas colhidas na Aldeia das 
Amoreiras. Durante todo o dia, partilhou 
informação muito útil sobre a identificação e as 
propriedades medicinais, aromáticas e 
comestíveis de várias plantas. Participaram cerca 
de 8 pessoas de várias nacionalidades e alguns 
locais da Aldeia das Amoreiras. A interacção foi 
fértil e a vontade de repetir a dose sobre mais 
temas é grande.

1/4/Maio/2008 
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 Jogos e Jantar popular 
 
O Centro experimentou uma iniciativa com este 
dia de jogos seguido de um jantar popular 
vegetariano. Duas equipas com crianças e 
adultos concorreram com bom humor em vários 
jogos, como a corrida a três pernas ou o lanço 
dos anéis. Com Constantino, o voluntário grego 
de ESDIME, vieram outros voluntários europeus 
trazendo um maior dinamismo e ecletismo. Um 
grande sucesso que nós queremos repetir!
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Curso de Informática

O Curso Prático de Introdução aos Computadores 
decorreu com sucesso no mês de Maio no Centro 
Social da Aldeia das Amoreiras. O curso tinha a 
lotação máxima de 4 alunos e participaram 3 
senhoras da Aldeia e São Martinho das 
Amoreiras. O curso foi avaliado como muito bom 
por parte dos formandos e desde então várias 
pessoas se manifestaram interessadas na 
realização de mais um curso de introdução e 
outros de nível mais avançado. Depois do Verão 
haverá mais cursos!

3103 

Sessões BD a Fresco

Iniciaram-se os preparativos para a esperada 
iniciativa de pintura mural na Aldeia das 
Amoreiras! O projecto BD a Fresco, com o apoio 
do Programa Juventude da Comissão Europeia, 
do Município de Odemira e da Junta de Freguesia 
de S. Martinho das Amoreiras, vai oferecer à 
aldeia uma banda desenhada afrescada nas 
paredes dos lavadouros públicos. Nas duas 
sessões iniciais de Maio e Junho, o grupo 
coordenador do Centro de Convergência 
experimentou a técnica de reboco e de pintura 
numa ruína da aldeia. Em Julho e Agosto, em 
duas sessões de trabalho abertas a voluntários, 
as pinturas serão realizadas no local definitivo 
dos lavadouros. A não perder, de 14 a 27 de 
Julho e de 4 a 17 de Agosto. Para os curiosos, 
realizaremos visitas aos sábados, para dar a 
conhecer a técnica ancestral do fresco e as novas 
cores da Aldeia das Amoreiras. 

24/Maio/2008 
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Curso de Construção em Terra de Emmanuel 
Gounden

O Curso de Construção em Terra, da 
responsabilidade de Emmanuel Gounden, teve o 
nosso apoio na sua divulgação. A nossa 
voluntária francesa Lucie Rousset participou 
neste curso e considerou-o uma óptima 
experiência de aprendizagem: “Emmanuel, 
Juliane e as suas crianças acolheram na sua 
propriedade uma diversidade de viajantes, 
emigrados e jovens portugueses durante 8 dias 
amigáveis de trabalho e experiências 
partilhadas... uma abertura sobre uma filosofia 
de vida.” A oficina de construção de terra foi uma 
introdução geral e prática para ter uma visão 
global do que se pode fazer para aceder a uma 
construção ecológica e saudável com terra, 
usando técnicas como: o fogo para a protecção 
das madeiras, a cal como protecção na lã de 
ovelha, o olho de linhaça como protecção dos 
muros e das madeiras, soro de leite como 
conservante para misturar com cal ou outro, ...

2006

Festa do Campo

A Festa do Campo que decorreu no campo de 
jogos da Aldeia das Amoreiras no dia 20 de 
Junho de 2008 foi organizada com o objectivo de 
angariar fundos para o melhoramento do campo 
de jogos. A festa foi organizada pelos jovens da 
Aldeia numa saudável união entre o Centro de 
Convergência e toda a população que deu 
bastante apoio humano, logístico e material. 
Ouviram-se na festa comentários como “ a Aldeia 
voltou a animar!” ou “já não havia uma festa cá 
fora há anos!”. A festa durou até depois das 
cinco da manhã e foi tão agradável todo o 
processo que se planeou desde logo uma 
segunda festa a decorrer no início de Agosto! No 
total já estão disponíveis 850€ angariados pela 
população e pelo GAIA Alentejo, para melhorar o 
campo de jogos. Esperamos iniciar a construção 
em breve!!

20/Junho/2008

8/15/Junho/2008
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 Terças para crianças

Em Maio estreámos a iniciativa “Terças para 
Crianças”. Todas as terça-feiras fazemos algumas 
obras criativas em conjunto, onde toda a gente 
participa. São momentos simples mas muito 
recreativos com as crianças que gostam de 
descobrir actividades novas. Em Maio fizemos: 
Olho de Deus, Pintura com Dedos, Carteiras de 
Tetrapack, Caça Sonhos. Em Junho, fizemos 
flores de papel que decoraram o espaço da Festa 
do Campo!

Cinema n’Aldeia

No mês de Maio, os dias 10 e 25 foram marcados 
pelas exibições cinematográficas. Sendo o tema 
do mês “Viver em Aldeia”, escolhemos os filmes 
“Princesa Mononoke” e “Kirikou - Os animais 
selvagens” para as crianças e “Amor de Verão” e 
“Há Festa na Aldeia” para os adultos. Este último 
filme foi o maior sucesso do nosso cinema! 
Muitos risos para um filme sem fronteiras e sem 
idade!
Em Junho, com o tema “Construção”, os filmes 
exibidos foram: “Alice nos país maravilhas” e 
“Um dia a casa vai abaixo” para as crianças,  “O 
Tigre e o Dragão” e “Os tempos modernos” para 
os adultos. 

Aulas de português para estrangeiros

Concluíram no final do mês de Junho as aulas de 
português dirigidas à comunidade estrangeira em 
torno da Aldeia das Amoreiras. Desde Junho de 
2007, as aulas de português têm uma adesão 
crescente, encerrando este ano lectivo com dois 
professores e mais de 30 alunos de várias 
nacionalidades, crianças e adultos. Esta iniciativa, 
que retomaremos em Setembro, promove a 
aproximação saudável entre a comunidade 
natural e os novos residentes estrangeiros e 
desenvolve ainda na Aldeia das Amoreiras um 
início de multiculturalidade. 
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