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Jantar de Natal
O Sr. Fernando Lúcio e a família,
disponibilizaram a Quinta da Granja
e com o patrocínio do restaurante
Novo
Milénio
do
Caldas
Internacional Hotel, ofereceram o
jantar
de
Natal
do
Centro
Desenvolvimento Comunitário do
Landal.
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Sementes
A morte de António Matias arrastanos pela vaga de emoções que
chegaram a todos nós. Estamos
tristes, sempre admiramos a sua
persistência, a sua coerência na
procura do melhor para a nossa
terra…
Pág. 3

Joaquim Marques Silva Goucha
A Empresa dedica-se ao fabrico de
tijolo de burro
Joaquim Marques Silva Goucha de 64
anos seguiu as pisadas do seu pai
António Lourenço Silva, na arte de
fabrico manual de tijolos de burro. A
fábrica de cerâmica está situada nas
Bairradas - Landal já há perto de 70
anos.
Pág. 4
CENTRO DE DIA
Fomos convidados pelo Conselho da Cidade a
participar numa actividade diferente, pintar azulejos.
Foram todos uns grandes PINTORES.
Pág.6
Iniciativa GIP
No dia 15 de Outubro, no âmbito da Semana do
Empregador da Região de Lisboa e Vale do Tejo, o
GIP do Centro de Desenvolvimento Comunitário do
Landal, em estreita parceria com o Centro de
Emprego Oeste Norte, (…)
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EDITORIAL
JOSÉ MANUEL PAZ - PRESIDENTE DIREÇÃO DO CDCL

Natal
O Natal continua a ser uma época especial,
mágica. A mais simbólica do ano para todos
nós. As luzes e os presépios, entram nas
nossas casas, nas Igreja nas ruas. Iluminando e
enfeitando as noites longas e frias. Estamos no
Solstício de Inverno.
As tradições ainda continuam as ser as
mesmas, embora com algumas alterações.
Quando algumas tradições ou acontecimentos
tradicionais desaparecem ou modificam-se,
sentimos uma tristeza que nos faz pensar para
onde caminhamos.
O Natal conduz-nos ao final do ano, que está
prestes a terminar. Quando no futuro
pensarmos neste ano vamos recordar que foi
um ano de mudanças. Um ano em que os
Órgãos Sociais desta casa fizeram juntos um
trabalho incrível! As decisões tomadas foram
sem dúvida alguma para melhorarmos a nossa
Qualidade de Trabalho e de Vida da nossa
Instituição e Comunidade. Nesta época
natalícia, tudo faz muito sentido, tudo ganha
clareza, compreensão e os sonhos se revelam!

Temos de nos voltar para aquilo que realmente
é importante: a família, a amizade,
a
solidariedade, a fé, a justiça e a paz no mundo.
Estamos num momento de viragem e devemos
voltar a dar valor aos gestos de Liberdade,
Igualdade e Fraternidade. Nessa data tão
especial e mágica, que é o Natal, queremos
expressar nossa gratidão a cada um pela
gentileza,
atenção,
talento
e
carinho,
participando na nossa história e impulsionando
o crescimento do Centro.
Queremos por isso agradecer sua companhia
nessa trajetória e dizer que esperamos fazer
muito mais em 2020! Que Deus e os
Conselheiros de Luz, nos guiem e nos
conduzam ao sucesso, à paz, à saúde, ao
equilíbrio e à prosperidade!
Em nome dos Órgãos Sociais do Centro de
Desenvolvimento Comunitário do Landal, desejo
a todos os Utentes, Sócios, Trabalhadores e a
toda a comunidade Festas Felizes e um Bom
Ano Novo de 2020, pleno de Realizações e de
Felicidade.
Presidente do CDCL
José Manuel Paz

FORMAÇÃO PROFISSIONAL / DESENVOLVIMENTO LOCAL
Diana Pardal – Coordenadora Pedagógica do CDCL

Iniciativa GIP
Na manhã de dia 2 de Outubro, estivemos presentes na Rádio Mais
Oeste, em Caldas da Rainha, no Programa "Expresso das 10h" para
divulgar o nosso mais recente serviço e resposta social ao dispor da
população, o novo GIP - Gabinete de Inserção Profissional e
elucidar acerca dos serviços que prestamos. Este Gabinete tem
como missão a (re)inserção de jovens e adultos que se encontrem
em situação de desemprego no mercado de trabalho ou que procurem novas oportunidades de
trabalho, funcionando em estreita parceria com o Centro de Emprego Oeste Norte.

Dinâmica do GIP nos “Dias Europeus do Empregador”
No dia 15 de Outubro, no âmbito da Semana do Empregador da Região de Lisboa e Vale do Tejo, o GIP
do Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal, em estreita parceria com o Centro de Emprego
Oeste Norte, promoveu e dinamizou um Encontro sobre Serviços e Apoio às Entidades
Empregadoras nas suas instalações. Com um Programa aliciante, esperamos ter contribuído para mais
e melhor informação e continuamente apoiarmos, os empresários/empregadores desta Freguesia e
localidades limítrofes
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HISTÓRIA DE VIDA
JOSÉ MANUEL PAZ - PRESIDENTE DIREÇÃO DO CDCL

Sementes
A morte de António Matias, arrasta-nos pela vaga de emoções que chegaram a todos nós.
Estamos tristes, sempre admirámos a sua persistência, a sua coerência na procura do melhor
para a nossa terra.
António Matias, conhecido entre os amigos pelo
“Geringas”, foi um Homem que persistiu no caminho
do progresso, que lançou sementes que germinaram
e continuam a brotar a sua seiva para a vida da
nossa Comunidade.
Foi o Principal impulsionador da implementação do
Centro de Saúde, da Capela de São Martinho nos
Rostos, que todos conhecemos, foi também o mentor
da distribuição de água potável nos Rostos e
Bairradas, oriunda de nascentes na Sanguinheira,
entre outras iniciativas, interessantes para o
desenvolvimento da Comunidade.
Ninguém se lembrará disto, mas ele foi o propulsor
da primeira Festa de Verão dos Rostos que se
realizava em julho todos os anos, e no que isso
significou no começo de atividades culturais na
Região.
Mais tarde, empenhou-se na edificação do Centro de
Recreio Popular dos Rostos, Associação de caráter
Desportivo e Recreativo. Na trajetória de
evolucionista dos tempos, participou no desenvolvimento do CRP dos Rostos para uma
Instituição de caráter Social e de Desenvolvimento Local, única na Comunidade - O Centro de
Desenvolvimento Comunitário do Landal.
António Domingos Matias na vida Política e na vida Associativa, era homem ativo e
generoso e de convicções claras, defendia as suas ideias com uma tenacidade muito forte,
mas era um homem que respeitava os outros, figura ímpar do poder local democrático.
Quero expressar em nome de todos os Órgãos Sociais do Centro e seus trabalhadores as mais
sinceras condolências, aos familiares, amigos e companheiros, do amigo que sempre teve por
nós grande estima e amizade.
António Matias, sem lamentos, sem choros, sem gravatas pretas. Vamos honrar dignamente,
as sementes que largaste ao vento e tentar seguir o teu exemplo, Grande Amigo.
A Direção
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ACTIVIDADES SÓCIO CULTURAIS PARA A COMUNIDADE
Ana Patrícia Gonçalves – Responsável Actividades Socio Culturais para a Comunidade

Conheça as empresas da nossa freguesia
Joaquim Marques Silva Goucha
A Empresa dedica-se ao fabrico de tijolo de burro
Joaquim Marques Silva Goucha de 64 anos seguiu as pisadas
do seu pai António Lourenço Silva, na arte de fabrico manual de
tijolos de burro. A fábrica de cerâmica está situada nas
Bairradas - Landal já há perto de 70 anos.
Estudou até aos 20 anos, foi à tropa
e quando acabou o serviço militar
nem procurou trabalho e dedicou-se a trabalhar no fabrico dos tijolos. Neste
momento trabalha sozinho, mas já chegou a ter 6 empregados e a cozer
todas as semanas, actualmente coze duas vezes por mês. Em tempos a
procura era bastante e tinha muita saída que até atrasava as entregas aos
clientes, de há 20 anos para cá as coisas mudaram muito, a procura desceu
muito.
Para se fazer o tijolo o Sr. Joaquim começa por colocar o barro junto com
água num espaço dedicado para o efeito, dali vai para o amassador que é
onde é amassado agora com a ajuda de um motor. No tempo do seu pai em
vez do motor era usado um burro que andava à volta do amassador. Depois
do barro amassado é colocado num molde, com a medida que o cliente
pretender. Este tipo de tijolos é usado para pilares, tijoleiras para os ladrilhos, fornos e churrasqueiras
ou decorações rústicas. O tijolo tem que secar ao ar, no verão demora em média 15 dias. No fim de
seco pode ir então ao forno para cozer, que leva cerca de 15 mil tijolos.
Não tem concorrência, nas Bairradas chegou a haver 6 cerâmicas idênticas sendo esta a única que
trabalha atualmente no fabrico de tijolos. A previsão para a sua cerâmica é encerrar portas dentro de
um ano ou dois, quando se reformar não tendo ninguém que lhe siga as pisadas a dar continuidade a
este negócio. Não conhece o nosso Gabinete de Inserção Profissional (GIP) no CDCL, mas devida a
sua actual situação já não deve ser necessário para a sua actividade mas reconhece a mais-valia para
a ajuda na procura de emprego ou empregados.

Apoie as empresas da sua freguesia todos juntos chegamos mais longe.

GAZETO EN8
TEL. 262 889 510

CALDAS DA RAINHA
FAX. 262 889 529
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SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Felícia Matias – Responsável Social

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019
(ADI) APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO

ISILDA LEANDRO
22 – 10– 1946

JOAQUIM CONCEIÇÃO
29 – 12 – 1939

(SAD) SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

JOÃO JERÓNIMO

MANUELA MOURA

16 – 11 – 1926

24 – 11 - 1936

A TODOS O CDCL DESEJA UM FELIZ ANIVERSÁRIO.

ABERTO A TODA A POPULACÃO
Um espaço agradável inserido na “Minha Loja”

Temos café, chá e bolo

Estamos a desenvolver um espaço acolhedor para o servir
melhor e para complementar o nosso espaço da “Minha Loja”

Visite a nossa página do Facebook e Faça um Gosto

www.facebook.com/CentroDeDesenvolvimentoComunitárioDoLandal

Acompanhe todas as nossas actividades e novidades

Visite-nos

Visite o nosso Site

www.centrolandal.com
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SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Felícia Matias – Responsável Social

CENTRO DE DIA
Os utentes do Centro de Convívio fizeram Árvores de Natal para
todos. Este Ano não há desculpas todos vão ter uma Árvore de Natal.
Neste momento estamos a terminar outras para serem entregues a
todos os utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Serviço de Apoio
Domiciliário Integrado.

Fomos convidados pelo Conselho da Cidade a participar numa actividade
diferente, pintar azulejos. Foram todos uns grandes PINTORES. Poderão
vê-los expostos em Árvores de Natal que estão espalhadas pela cidade
das Caldas da Rainha.

No dia 14 de Dezembro os utentes do Centro de
Convívio do Serviço de Apoio Domiciliário do Centro de
Desenvolvimento Comunitário do Landal e a comunidade
tiveram uma tarde de Natal diferente, podemos assistir
ao Circo Internacional no Coliseu dos Recreios em
Lisboa. Foi uma tarde cheia de magia e alegria que
encantou todo o público presente, para nós é gratificante
proporcionar aos nossos utentes e comunidade
momentos únicos. Agradecemos à Susana Rodrigues, à
Isabel Saraiva, aos voluntários que nos ajudaram e à
EDP, por está grande oportunidade. Podem ter à certeza
que foi uma grande prenda no sapatinho.

No dia 17 de Dezembro foi um dia em cheio para os utentes do
Centro de Convívio. Estivemos durante o dia na Festa de Natal na
Expoeste organizada pelo Grupo Concelhio de Apoio à Pessoa
Idosa das Caldas da Rainha. À noite estivemos no Jantar de Natal
do Centro de Desenvolvimento Comunitario do Landal na Quinta
do Sr. Fernando Lucio oferecido pelo próprio, tal como aconteceu
no Natal do ano anterior
a todos os utentes e para os
colaboradores do Centro de Desenvolvimento Comunitário do
Landal.
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Ana Patrícia Gonçalves – Responsável Actividades Socio Culturais para a Comunidade

Fernando Lúcio e Família, Oferecem Jantar de Natal ao CDCL
O Sr. Fernando Lúcio e família disponibilizaram a
Quinta da Granja e com o patrocínio do restaurante
Novo Milénio do Caldas Internacional Hotel,
ofereceram no dia 17 de Dezembro de 2019 o
Jantar de Natal do Centro Desenvolvimento
Comunitário do Landal.
Foi um jantar de confraternização entre os Utentes,
Familiares, Trabalhadores, População Local,
Órgãos Sociais do CDCL o Sr. Padre Gonçalves e
o Sr. Presidente da Junta Armando Monteiro,
decorreu num ambiente de felicidade e alegria,
constituindo assim mais uma gloriosa página na
história do Centro. Neste tradicional Encontro
Natalício que o Centro Promove desde 1996,
estiveram presentes cerca de 100 Pessoas.
Após o jantar, seguiu-se o programa estabelecido. Em primeiro uma breve dissertação do Sr. Presidente do CDCL
José Manuel Paz referenciou que somos uma instituição com 42 anos de existência dos quais 22 anos ao serviço
da população com respostas sociais e desenvolvimento local. Agradeceu aos trabalhadores pela dedicação e
carinho dado todos os dias do ano aos nossos utentes, sendo eles que contribuem continuamente para a
caminhada do nosso sucesso. O trabalho que se produz é de todos e para todos, e está em constante evolução é
nesse sentido que olhamos e preparamo-nos para o futuro. Salientou também que o plano de actividades no
próximo ano é o resultado da auscultação dos trabalhadores, conselho consultivo e órgãos sociais. De seguida o
Padre Gonçalves e por último o Senhor Presidente da Junta Armando Monteiro.
A cerimónia terminou num ambiente familiar, reforçando o espírito de solidariedade para o novo ano que está a
chegar.
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A MINHA LOJA
- LOJA SOCIAL DE TODOS PARA TODOS
HORÁRIO: 9H às 13H e das 14H às 18H

ARTIGOS NOVOS E USADOS
ROUPA BEBE/CRIANÇA/
SENHORA/HOMEM
ARTIGOS HIGIENE PESSOAL
ARTIGOS DE LIMPEZA
ARTIGOS PARA O LAR E BRICOLAGE
MATERIAL ESCOLAR E ESCRITÓRIO

ABERTO A TODA A POPULAÇÃO
VISITE-NOS

RUA SÃO JOAO DE DEUS, 10 2500 – 885 CALDAS DA RAINHA

CENTRO COMERCIAL LA VIE / PISO 0 CALDAS DA RAINHA

De: www.centrolandal.com
Centro Desenvolvimento Comunitário do Landal
Estrada da Fontinha nº1, Rostos
2500 – 540 Landa
Para:

