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Ameaça de deslizamento
extingue-se com obra

No salão nobre da instituição reuniram secretário de Estado, autarcas,
dirigentes do CDCL e outras entidades, para firmar a concessão.
A voz da solidariedade falou mais alto. Reconhecida a necessidade da
obra – e o mérito do projecto – o financiamento foi aprovado.
A construção do talude evitará o deslizamento de terras e permitirá circular em segurança
junto ao Centro de Dia e área circundante
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Editorial
“Terceira Idade”
Comparticipação financeira e a Constituição
José Manuel Paz • Presidente Direcção do CDCL

N

o Centro do Landal
(CDCL), estiveram em
Julho o secretário de Estado
das Autarquias Locais,
Carlos Miguel, representantes da Direcção-Geral
das Autarquias Locais, da
Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo,
vice-presidente José Pedro
Neto, presidente da Câmara Municipal das Caldas
da Rainha dr. Fernando
Tinta Ferreira, vereadora
D.ª Maria da Conceição
que foram recebidos por
representantes do CDCL,
designadamente presidente
da Direção José Manuel Paz
e o tesoureiro José Carlos
Ferreira da Silva.
Visitantes e anfitriões
procederam á assinatura
do Contrato de Comparticipação Financeira que
permitirá a execução da
obra de “Regularização da
Envolvente, no CDCL.
A concessão da obra é o
resultado da candidatura
apresentada à Direção Geral
das Autarquias Locais.
O projeto consiste na
construção de um Talude de
Gabiões que evitará deslizamento de terras, erosão dos
solos e quedas de árvores,
que provocavam instabilidade nas zonas de acesso,
nomeadamente à circula-

ção de utentes pessoal do
Centro de Dia e outros, bem
como o próprio edifício.
Esta obra representa uma
mais-valia para o desenvolvimento Ambiental, Económico e Paisagístico da nossa
terra. Todavia a comparticipação do Estado e da
Autarquia, sendo importantíssima e muito bem vinda,
não contempla as despesas
total da construção exigindo mais um elevado esforço
financeiro do CDCL até á
sua conclusão.
Avançaremos conscientes
desse esforço na certeza de
que, desse modo contribuiremos para gerar melhores
condições de vida.
Junto a esta obra está o
Centro de Dia, conjunto
de equipamentos - que
tivemos o cuidado de
atempadamente planear,
e executar -, que permitirá
uma melhor qualidade de
vida das nossas populações e, ao mesmo tempo,
permite criar mais postos
de trabalho. Daí resultará
cativar novos habitantes e,
implicitamente contribuirá
para o desenvolvimento da
nossa Terra.
Acredito neste crescimento
e que, juntos, conseguiremos fazer florir o Landal.
Um Abraço
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Os idosos de hoje eram,
quando Abril nos abriu as
portas, jovens na sua maioria e alguns poucos estariam
então no que se costuma
designar por “meia-idade”.
Estão portanto na primeira linha para avaliar o que
aquela revolução, representou em termos de mudança
dos direitos sociais.
A revolução de Abril, militar, foi feita sem tiros e sem
mortos naqueles que derrubou mas teve, naturalmente, uma sequela contra-revolucionária violenta, que
apesar de tudo não conseguiu impedir que dois anos
depois fosse consagrado
um texto constitucional que
é uma maravilha em termos
de direitos dos cidadãos.
Pela primeira vez na nossa história tivemos uma lei

fundamental em que um
artigo, o 72º, tinha por epígrafe “Terceira Idade”, ou
seja, consagrava os direitos
dos idosos.
E logo no nº 1 daquele artigo foi escrito que “o Estado
promoverá uma política da
terceira idade que garanta
a segurança económica das
pessoas idosas”.
Este era o verdadeiro espírito de Abril.

O Poder Local
e os idosos
Maria Leonor Quaresma • Jornalista

Do Poder Local, – na sua relação com os reformados
e idosos –, espera-se uma contribuição centrada em
dar voz e apoio às suas lutas pela defesa dos seus e
direitos e garantias, até porque consagradas na Constituição. As causas das desigualdades sociais e da pobreza não podem ser enfrentadas e eliminadas com a
desresponsabilização do Poder Central.
No Plano Autárquico os problemas dos idosos e a elevação da sua qualidade de vida atravessam de forma
transversal todos os domínios da intervenção municipal: urbanismo, ambiente, espaços verdes, educação,
cultura, desporto, ação social e mobilidade, eliminação das barreiras arquitetónicas.É uma questão fundamental não só para uma população cada vez mais
envelhecida, mas igualmente para todos de mobilidade reduzida.
Do projeto local espera-se que contribua para a defesa do sistema de segurança social, universal. Um
envelhecimento autónomo, com dignidade de acordo
com o que está consagrado na Constituição da República Portuguesa.
Setembro 2017

Actividades Sócio Culturais
Os Santos Populares “passaram”
no CDCL.
Recordamos aqui o 24 de Junho,
de 2017 a festa dos Santos Populares.
A animação durou até às tantas e
não houve reumático que travasse o “pé de dança”… Nem faltou
a sardinhada do peixinho a estalar na brasa, levados pelas mãos
das cozinheiras que não tiveram
“mãos a medir” para atender tantos convivas!
Contamos com a presença dos
nossos utentes, familiares, colaboradores e população.
Foi uma festa onde a animação
não faltou com AF MUSIC, que
nos presenteou com músicas bem
alegres e animadas.
Tivemos uma convidada bem
especial – A Boneca que este ano
dançou pelo arraial.
Valeu-nos a ajuda dos amigos
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No arraial dos Santos
A sardinha não faltou
Animados todos estavam
Que até a Boneca dançou!

Ana Patrícia Gonçalves
Resposável Actividades
Sócio Culturais
Responsável Loja Social

sr. Francisco Félix, sr.ª Deonilde,
sr.ª Celeste, sr. António José Almeida, sr. Victor e o “Jeitoso”, entre
outros.
A festa resultou em pleno e, por
isso, é quase certo que, para o ano,
haverá mais.
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Dona Maria Leocádia Pato

Fará parte da memória colectiva
das gentes do Landal
J. Paz e Maria Leonor

H
O
M
E
N
A
G
E
M

D. Leocádia – Retrato de uma nobre senhora
que bem mereceria uma qualquer Comenda.

Não era tida por literata. Mas sem
dúvida que tratou como qualquer
outro escritor, de vocação,
trataria os costumes, e a história
das gentes do Landal.
Fez a escola primária. Cresceu.
Casou. Tratou de casa e de
filhos, como as demais mulheres
menos abastadas. Mas também
trabalhou na agricultura.
E era no tempo disponível,
– pouco –, que escrevia.
E a memória colectiva lhe
agradecerá pelo livro legado.
Esta é a nossa homenagem
à sra. D. Maria Leocádia.

Património Cultural
do Landal
(Excerto de texto original)
“Landal era couto, – até onde acabavam os de Alcobaça – e
ia até ao termo do território. de Óbidos.
No lugar dos Ameais, existe a Ermida de Nª.Sra. do Rosário,
fundada por um Capitão da Ordem de Malta, Pedro Manoel
Ramos, (1742) cabeça da Comenda dos Hospitalários de
São João Batista de Jerusalém. Estava sediada no Landal.
A remota Ermida, mau grado do povoado, entra em degradação. Já só restavam ruínas. Mas a fé do povo não as
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Ermida reconstruia à semelhança da Traça original.

ignorava pois, para os crentes, a Ermida continuava como
local de devoção, de peregrinação, de fé. A Ermida estava
na espiritualidade e no coração da gente do povoado, de forasteiros, de caminheiros e de quem a conheceu e nela se
abrigou”.
Em 1987, numa das visitas de D. Leocádia, após intensas
consultas e pesquisas nos livros remotos da Torre do Tombo
– em Lisboa, nasce-lhe o sonho da recuperação.
A Ermida em relevante colapso, a deixar ver pouco mais que
restos de alicerce, estava rodeada de cultivos, nos solos que
foram ocupados por um habitante de Ameais.
E a sra. D. Leocádia consciente do património perdido e da
necessidade de recuperá-lo, meteu “mãos ao sonho” e nunca mais o largou.
Determinada e firme no seu propósito, e nas diligências para o concluir agiu rumo á reedificação da Ermida. E foi ela
quem desenhou o primeiro esboço – certamente que tosco,
que haveria de levar os construtores e toda a população dos
Ameais e lugares vizinhos a respeitar a semelhança com a
traça original.
Entristece o coração de todos nós por saber a D. Leocádia
hoje tolhida no leito, avançada na idade, doente.
– Tão doente.
Mas o seu empenhamento e o seu trabalho foi um acto MEMORÁVEL que a memória colectiva se obriga a reconhecer,
e a honrar. Por isso a homenageamos publicamente aqui.

Obrigada querida senhora!
Que as gerações que se nos seguem saibam dignificar o
património que lhe é legado, como esta senhora soube
fazer e testemunhar.
Setembro 2017

Governo • Autarquias • CDCL

Sintonia de poderes beneficia a Comunidade
As obras já começaram – podem circular tranquilos
A assinatura de um contrato
de Financiamento
permite à gestão do Centro
Comunitário do Landal
assumir uma obra de
benfeitorias, ao abrigo do
Programa de Equipamentos
Urbanos de Utilização Colectiva
e descançar antes a preocupação
de perigo iminente.

Secretário de Estado das Autarquias, Carlos Miguel, sub-director geral Freire Ribeiro,
vice presidente da Comissão Coordenadora de Lisboa e Vale do Tejo José Pedro Neto;
edil das Caldas da Rainha, Tinta Ferreira; e do Centro do Landal o presidente José Manuel Paz o tesoureiro José Ferreira da Silva e os elementos da Direcção João Adriano,
António Simão e Amélia Saraiva.

N

o salão nobre da instituição reuniram membro do governo, autarcas e gestores da instituição para a cerimónia da assinatura.

Fica assim assegurada a obra de “Regularização da
Envolvente” que previne as eventualidades de deslizamentos de terras e queda de árvores, já a partir do
próximo inverno.
Também com esta obra cessam as preocupações dos
gestores do Centro, pelo risco de acidente dos utentes e outras pessoas que habitualmente circulam pelo
local.
Aquela candidatura para a Comparticipação desenvolveu-se ao abrigo do despacho MCOTA Nº
7187/2003 publicado em 11 de Abril – SUB-PROGRAMA 2E já se procedeu á fase inicial da obra do Talude
Setembro 2017

Já se pode caminhar em segurança
na área envolvente do Centro Comunitário

de Gabiões, e de suporte de terras, consolidando-o
com uma adequada drenagem. Simultaneamente decorrerá a reabilitação do muro existente.A prevenção
de segurança já não está comprometida posto que se
poderá circular na zona com tranquilidade.Acresce
que também a zona de práticas desportivas/culturais/sociais estão mais protegidas com esta obra , já
que se situam na proximidade de locais onde eram
eminentes fragilidade de solo por assoreamento de
águas pluviais.
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Sociedade e Saúde
O Álcool provoca doença
que pode ser fatal

“A Minha Loja”
Loja Social

O consumo de álcool em Portugal é assustador. Os jovens são impulsionados a beber
através de campanhas de publicidade. Até
nem escapam as telenovelas/marketing
onde actores aparecem demasiadas vezes
de copo na mão…
Os malefícios do álcool não têm cura. Através de “Alcoólicos Anónimos”
(AA) é possível encontrar a sobriedade. Mas depende da vontade de cada um. Mário Marques, médico de uma comunidade em Évora, refere
o projecto A.A. como “uma ferramenta fundamental para os doentes do
álcool”. E quanto à doença define-a:
– Doença primária que existe por si só;
– Doença crónica sem cura mas com tratamento;
– Potencialmente fatal por consumo excessivo ou pelas consequências
acidentais do excesso diário.
Para encontrar sobriedade:
Telefone 217 162 969 • info@aaportugal.org

Rede Nacional de Paliativos é insuficiente
A Rede de Cuidados Paliativos não cobre os 278 concelhos. Quem tiver
doença crónica, progressiva, terminal, morre abandonado, sem dignidade. São cerca de cem mil os doentes que anualmente precisam desdeste cuidado.
Em 2006 foi criada a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados (RNCCI) com quatro valências, sendo uma delas a dos cuidados
paliativos: IPO do Porto, Cantanhede, Coimbra, Fundão e três em Lisboa. Então e o resto do país ?...
Portugal tem três equipas comunitárias para domicílios: Lisboa, Évora
e Tavira. Então e o resto do país ?... Se só um terço dos hospitais teria
equipa e paliativos.
- Para onde vão as pessoas que têm doença crónica, progressiva, dolorosa, muitas vezes terminal ? - Quem lhes assegura os cuidados necessá·rios e específicos ou como sobrevive quem não têm família, nem
dinheiro para uma unidade privada?
O Poder Central, responsável por este estado de coisas não foi penalizado pelo crime de impedir o povo direitos e dignidade no âmbito da
saúde; “a medicina fixou-se na cura e os doentes que não são curá·veis
são enjeitados”.
Falta aumentar as unidades de internamento, formar mais equipas de
suporte e intra-hospitalares, investir em equipas comunit·árias.
E todos, mas todos, capacitados sobre cuidados paliativos, continuados, prim·ários. Falta ainda “reformar” ou “reformular” a política-social,
investir na formação pr·ática e levar tudo isso aos domicílios
Maria Leonor

A Loja Social pode ser partilhada por toda a
comunidade.
Com o pouco de cada um a nossa LOJA SOCIAL
pode responder às necessidades manifestas por
quem procura.
Aqui pode encontrar:
• Roupa para toda a família
• Produtos de Higiene Pessoal
• Produtos de Limpeza
• Artigos para o Lar
• Material Escolar e de Escritório

Artigos Novos e Usados
Gratuítos e a valor simbólico
A LOJA SOCIAL é na antiga
escola primária nos Rostos - Landal

Estamos à sua espera • Visite-nos
Período de funcionamento:
De segunda-feira a sexta-feira das 9:30 às 18:00
(Interrupção das 11:30 às 14:30)

Resultado do Grande Concurso

“CONHECE A NOSSA TERRA?”
(Jornal número 69)
1º imagem

Chafariz em Casais da Serra
2º imagem

Depósitos de água em Casais da Neve
3º imagem

Parque Merendas em Santa Susana
Um dos concorrentes foi o Sr. José Manuel
Jesus Gomes, dos Casais da Serra, o primeiro participante. Entregou e respondeu
correctamente. Foi contemplado com o
prémio, que já recebeu.
PARTICIPE NESTA INICIATIVA
PROMOVIDA PELO JORNAL
DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO DO LANDAL
Conte-nos o que sabe e o que viu e envienos. Você pode ser o próximo vencedor do
concurso “CONHECE A NOSSA TERRA?”

Voluntariado
e Dedicação
Mais uma vez a amiga do Centro Marta Mello intercedeu
junto do Pão de Açúcar para criarmos uma parceria entre
o Centro e o Supermercado. A parceria permite a distribuição do Jornal no Supermercado.
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Histórias da nossa terra

Há muitos anos atrás…
Maria da Graça Ventura

Ainda a noite não era dia já o galo cantava.
A aldeia acordou cedo e das chaminés caiadas de branco nascem nuvens
de fumo com cheiros a pão cozido, a
temperos de salsa com louro e o doce
aroma a canela.
Hoje é dia de festa, 9 de Agosto, dia
grande da Feira de Santa Susana. Conforme escrito nos livros antigos, foi D.
Sancho I que mandou construir a capela tendo lá constituído uma Irmandade, de qual fazia parte a sua família
e membros da realeza. A imagem da
Santinha tem sido venerada há muitos
séculos como protetora dos animais,
e foi a festa organizada todos os anos
para a entrega das promessas, que originou a feira, uma das mais importantes do país.
São dez horas da manhã e já se ouve
foguetes. É o Círio que chega. Vêm do
Bárrio de Alcobaça em romaria agradecer as Graças recebidas, em carros
de grandes toldos enfeitados com flores e fitas coloridas. As moças trajando
os seus vestidos domingueiros cantam
em voz alta preces de amor e gratidão.

Vem gente de todo o lado,
no espaço em volta da capela há de tudo um pouco,
desde os divertimentos á
venda de louça de barro
vermelho, roupas feitas e
em lugares demarcados a
parte das madeiras e a venda de gado.
As crianças sorriem felizes, lambuzadas de pirolito na mão e de olhar curioso olham embevecidas os
brinquedos nas barracas
de quinquilharia. No ar
há um barulho ensurdecedor, os propagandistas
tentam vender a sua” banha da cobra”,
os robertos em teatrinhos por vezes
sarcásticos encantam crianças e adultos. Há barracas por todos os lados, há
uma em especial muito procurada a
das fotografias à lá minuta, em cenários já decorados e em poses estudadas fica- se com uma foto para a posteridade.
Depois de muita animação a tarde
chegou ao fim…cheia de emoções. É

CONHECE A NOSSA TERRA?

Romeiros do Círio do Bárrio de Alcobaça na
Feira de Santa Susana

hora de voltar para casa e jantar com
a família.
E para os amigos há sempre na mesa
de mogno, ou de pinho, enfeitada com
a toalha bordada do enxoval, o pão caseiro, uma terrina de canja da melhor
galinha da casa, uma travessa de boa
carne assada e umas deliciosas velhozes embrulhadas em açúcar e canela…

Patrocínio
→

Identifique os lugares nas seguintes fotografias. O primeiro leitor que acertar nas três imagens ganha uma refeição no Restaurante Samagaio.
Identifique a imagem:
Localização:

Nome do participante:
Morada:

Identifique a imagem:
Contacto:
Localização:
Regulamento do concurso:
Identifique a imagem:
Localização:

Setembro 2017

1 - Identificar o lugar ou resposta.
2 - Chegar até nós a resposta via postal ou dirigir-se
ao Centro com a identificação correta da imagem
ou resposta.
3 - Só existe um prémio, que será entregue a
primeira pessoa que nos faça chegar a resposta.
4 - Não podem participar elementos ligados
à instituição.
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Solidariedade social • Actividades

Afectos para a vida
Os avós são quem nos conta as melhores histórias. Dão-nos um colo tão
bom que nos trazem de volta os ‘“cheiros da infância”!
Que saudade “das comida da avó”,
“das histórias do avô”…
– Lembranças doces que nos ficam
para sempre!
Memórias, que aqui ficam em homenagem ao dia Dia dos Avós elaborada
pelos nossos utentes!

Desafiamos a memória através de um
jogo de estímulo visual, à vez: Um
utente observava noutro,
os adereços
que usava. A
cor da roupa,
etc...

E na brincadeira, de olhos vendados
o primeiro tinha de tentar recordarse do que o outro trazia vestido e dos
adereços que usava.
Mais uma vez, para além da componente visual e cognitiva, promovemos
o convívio e conseguimos umas boas
gargalhadas, no dia dos avós.
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Mas mal sabíamos que a melhor surpresa e a parte mais divertida ainda
estava para vir!

lemóvel que nos moderniza completamente!
A idade, afinal, até torna os desafios
mais interessantes. Por isso, nada melhor que experimentar as Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC).

Felícia Matias • Responsável Serviço Social

SUSAN
TA

Fomos p
assear
até
à Feira
Anual
de Santa
Susana!

Descobrimos “grandes” guarda-redes
no nosso jogo de futebol. E como somos “jovens” atualizados, foi tempo
de experimentar uma aplicação de te-
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