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 Reentrada no Centro de Convergência
 
Ao longo do dia 14 de Setembro, recebemos 
a visita de amigos, interessados e vizinhos 
para descobrir os nossos trabalhos de Verão, 
comer crepes da Bretanha, conversar e jogar 
juntos. Foi um dia muito agradável com o sol 
de Verão.

14

Inauguração da exposição de pintura a 
óleo de Saroja

O Centro de Convergência inaugurou nesta 
animada tarde uma exposição individual de 
pintura a óleo da artista plástica Saroja.
A exposição é composta por cerca de 30 
obras que privilegiam a pintura abstracta e 
paisagens conhecidas. Saroja faz uso de 
cores vivas para conferir às obras 
atmosferas especiais. O uso da cor é, aliás, a 
forma de expressão que mais identifica a 
artista.
A exposição continuará patente durante o 
mês de Novembro. Deixe-se encantar pelas 
suas paisagens e uso das cores e visite esta 
exposição cuja entrada é livre.
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20   

Workshop de fabrico de produtos de 
limpeza ecológicos

Esta oficina teve como finalidade dar a 
conhecer as alternativas ecológicas para 
limpar a casa. Reuniu-se um total de 9 
interessados e falámos da variedade de 
produtos que podemos usar sem poluir a 
água ou o ar da casa (vinagre, bicarbonato 
de sódio...). Discutimos as propriedades 
naturais de algumas plantas como a 
saponária e as nozes de limpeza que 
produzem sabão ou das plantas que 
absorvem os C.O.V.s . Também escolhemos 
algumas receitas para elaboração destes 
produtos e produzimos alguns exemplos.

20- 21
 Workshop de Yoga
 
Rodeados da tranquilidade típica de uma 
aldeia alentejana e com uma vista geral da 
Aldeia das Amoreiras, um pequeno grupo de 
participantes reuniu-se neste workshop 
guiado por Bruno Sequeira. Do programa 
fizeram parte duas sessões de prática de 
Yoga, além de uma breve sessão de 
sonoridades para meditação e partilha de 
ideias sobre o Yoga.
No dia 20, juntaram-se a este grupo mais 
algumas pessoas para o convívio e 
desfrutação de um almoço vegetariano.
O Centro de Convergência planeia efectuar 
este workshop com periodicidade mensal. 
Participe!
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Início das aulas de Português

Com o Outono chegam as castanhas, caem 
as folhas das árvores caducas e é também 
tempo dos meninos voltarem à escola... Mas 
não só os meninos!... Os adultos 
estrangeiros que querem aprender e 
melhorar as suas capacidades na nossa 
língua e as crianças do ensino doméstico 
também regressaram às aulas no Centro de 
Convergência.
O início das aulas de Português foi marcado 
por algumas novidades: um novo professor, 
o André Vizinho, substituindo a Sara Serrão, 
e a "escola nova". Este é um espaço da 
Aldeia que conseguimos começar a 
(re)utilizar. Esta escola já havia sido fechada 
há alguns anos e, com a ajuda da C.M de 
Odemira e da J.F. de S. Martinho das 
Amoreiras, conseguimos reabri-la, passando 
assim a ser um novo espaço do Centro de 
Convergência. Os alunos parecem satisfeitos 
e nós também.

18 
Jantar popular e Concerto de Azevedo 
Silva

Na noite de 18 de Outubro, fizemos um 
jantar popular no Centro, seguido pelo 
concerto do Azevedo Silva. Na primeira parte 
da noite, toda a gente apreciou um jantar 
vegetariano com um copo de sangria 
caseira. O menu era composto por lasanha 
feita com legumes, acompanhada com 
salada e húmus. Para o sobremesa, maçãs e 
castanhas. Foi um regalo!
A seguir a este festim, começou o concerto 
do Azevedo Silva, um músico lisboeta que 
toca guitarra acústica e canta num estilo 
melodramático. A sua proposta de tocar no 
Centro de Convergência foi muitíssimo bem 
recebida e ficámos muito contentes por se 
ter disposto a tocar para as pessoas da 
Aldeia das Amoreiras.
Como a noite não podia acabar assim, um 
senhor da aldeia começou a tocar acordeão! 
Assim, continuámos a aproveitar esta noite 
num ambiente musical e de convívio na 
nossa linda aldeia!
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Cinema n’Aldeia

Finalmente o projector chegou, podendo 
assim continuar as tão esperadas sessões de 
Cinema n'Aldeia!
Foram introduzidas algumas mudanças:  as 
sessões quinzenais de Sábado passaram 
para o Domingo e agora às quintas-feiras 
temos cinema documental... apesar do risco 
do projeccionista ficar sozinho a ver o filme 
escolhido (como já aconteceu algumas vezes 
com ficções). Escolhemos para os primeiros 
documentários a premiada série da BBC 
"Planeta Terra", atraindo a visita da Dona 
Céu e sua neta (que nos trouxeram um 
delicioso doce de tomate!).
No dia 19, Domingo, foi a vez das tão 
aguardadas sessões para crianças e para 
graúdos. Os filmes escolhidos foram: 
“Horton e o mundo dos quem?”, uma 
hilariante animação a 3D sobre macro e 
microcosmos, e à noite o filme português 
“Call Girl”, atraindo assim alguns curiosos 
para ver a bela “interpretação” da Soraia 
Chaves.
Terminámos este mês de Outubro com 
chave de ouro, mostrando o 2º episódio da 
série da BBC.

Preparação de visitas escolares

Durante Outubro, iniciámos a divulgação das 
nossas visitas guiadas e educativas 
concebidas para escolas e direccionadas a 
diferentes fases do currículo escolar básico e 
secundário. Ao participar, os alunos terão 
uma experiência lúdica e pedagógica em 
meio rural e natural, simultaneamente 
contribuindo para uma iniciativa inovadora 
de desenvolvimento local. As visitas são 
dinamizadas pela equipa do Centro de 
Convergência. 
"Quem tem medo do Lobo Mau?" consiste de 
um dia de actividades, incluindo passeio no 
campo para investigação sobre mamíferos 
carnívoros e oficina criativa de máscaras. 
"Oliva" inclui uma visita e conversa guiada 
de duas horas aos frescos contemporâneos 
da Aldeia das Amoreiras, além de oficina 
criativa.  
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Fim do voluntariado de Mojca Sajko

Terminou o período de voluntariado de Mojca 
Sajko no Centro de Convergência. Durante 1 
ano, no âmbito do Serviço Voluntário 
Europeu (Programa Juventude em Acção 
EU), acolhemos a Mojca e o seu filho Nuka, 
vindos da Eslovénia. 
Mojca trouxe a sua criatividade e bom humor 
e o Centro Social da Aldeia das Amoreiras 
tornou-se ainda mais bonito!
Obrigada Mojca!
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centrodeconvergencia.org

O nosso blog encontra-se em remodelação. 
Consulte centrodeconvergencia.org para 
estar a par de todas as novidades e 
eventos. Aí encontrará, por exemplo: os 
resultados do nosso inquérito à população 
da Aldeia sobre o campo de jogos, uma 
listagem de todos os livros presentes na 
nossa Biblioteca e informações sobre o 
Serviço Voluntário Europeu (SVE)!

/12
Festa dos Frescos

Inauguração dos “Frescos 
da Aldeia”. Dia repleto de 
novidades e eventos 
culturais. A 6 de 
Dezembro, na Aldeia das 
Amoreiras. 

http://www.centrodeconvergencia.org/
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