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A fortíssima precipitação de Chuva e
Vento que se abateu sobre a nossa
zona provocada pela Depressão Elsa,
causou vários estragos no Centro.
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Renovação da Carta de Condução;
Pagamentos água, luz;
Pagamento de Vales de Correio;
Atestados Médicos;
Registo Automóvel;
Serviço CTT Expresso;
Extinção da Reserva de Propriedade;
Outros.

Não gaste dinheiro em deslocações e tempo em
filas de espera!
Aqui ao seu lado tem um serviço personalizado.

Refood Caldas da Rainha
A Refood é um projeto sem fins lucrativos, criado como um
instrumento para redirecionar refeições a quem mais precisa. É
um projeto que se tornou possível graças à disponibilidade de
todos os voluntários e parceiros que onde depositam a sua
confiança. O projeto pretende assegurar a distribuição imediata
dos excedentes dos restaurantes, cantinas, supermercados
àqueles que mais necessitam e que se encontram junto destas.
Torna-se assim possível criar uma “ponte humana” que liga quem
tem uma “sobra diária” com quem tem uma “necessidade diária”.

EDITORIAL
O Centro nos seus 42 anos de
história, vem cumprindo um
papel importante e significativo
nos valores da solidariedade, na
capacidade de ter empatia e
atenção para com a outra
pessoa, o que demonstra a
valorização e a importância que
o CDCL dá à Comunidade… Pág.2

A MINHA LOJA
- LOJA SOCIAL DE TODOS PARA TODOS

HORÁRIO: 9H às 13H e das 14H às 18H

DOAÇÃO DE GÉNEROS
Entregar no Centro de Operações da Refood, às segundas,
quartas ou sextas-feiras, das 15h às 19h. Se este horário não for
conveniente pode contatar através de
refoodcaldasdarainha@gmail.com ou das redes sociais.

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
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EDITORIAL
JOSÉ MANUEL PAZ - PRESIDENTE DIREÇÃO DO CDCL

Solidariedade e Esperança
É com satisfação que damos as boas-vindas ao
novo ano, é tempo de construir novos caminhos!
O Centro nos seus 42 anos de história, vem
cumprindo um papel importante e significativo
nos valores da solidariedade, na capacidade de
ter empatia e atenção para com a outra pessoa,
o que demonstra a valorização e a importância
que o CDCL dá à Comunidade. É dentro deste
espírito que felicitamos e recebemos os novos
associados,
bem
como
aqueles
que
permanecem connosco ao longo da nossa
trajetória de vida. É tempo de refletir sobre o
que fizemos ao longo da nossa caminhada,
queremos convidar todos que fazem parte desta
Família do Centro Desenvolvimento Comunitário

do Landal, a participar na luta diária e fortalecer
os princípios que nos igualam, lançar novas
melhorias, novas metas, e desenvolver novos
projetos para o novo ano. Acreditamos que não
existe maior satisfação do que aquela que
sentimos quando proporcionamos a alegria, um
ambiente saudável e amigável. Portanto,
esperamos que o Novo Ano traga muitas
realizações, felicidade e prosperidade para
todos nós e nossas famílias!
Sejam Felizes.
Meu abraço Fraterno.
José Manuel Paz

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Felícia Matias – Responsável Social

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020
(SAD) SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Elvira de Jesus
16 – 01- 1927

Luís Manuel Santos
01 – 02 - 1972

Rui Leonel Jesus
04-03-1964

Anabela Ferreira
27-03-1962

(ADI) APOIO DOMICILIÁRIO
INTEGRADO
José Bernardino
28-03-1937

A TODOS O CDCL DESEJA UM FELIZ ANIVERSÁRIO

Mª Paulino Saraiva
02 – 02 – 1932
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL / DESENVOLVIMENTO LOCAL
Diana Pardal – Coordenadora Pedagógica do CDCL

Sessões Coletivas de Utentes – Para Mais e Melhor Informação
No início do ano de 2020, a Técnica do GIP (Gabinete de Inserção Profissional), criado no Centro de
Desenvolvimento Comunitário do Landal (CDCL), desde Junho de 2019, em estreita parceria com o
IEFP (Instituto do Emprego e da Formação Profissional), começou a realizar, nesta última entidade,
Sessões Coletivas de Utentes inscritos no Centro de Emprego. Estas sessões tinham como principal
objetivo, dar a conhecer aos mesmos, os seus Direitos e Deveres enquanto beneficiários de subsídio de
desemprego, contribuindo para uma melhor informação e elucidação dos Utentes.
Também às Empresas, continuámos a prestar o nosso apoio, realizando vários contactos com as
Empresas da nossa área de abrangência através de visitas presenciais às mesmas, com o
acompanhamento da Gestora G+ do Centro de Emprego de Oeste Norte, responsável pela articulação
com as Empresas. Estas visitas tinham o intuito de criar um ambiente de maior proximidade do Serviço
de Emprego e do Gabinete de Emprego do CDCL à realidade das Empresas, procurando levantar
necessidades, apoiar as Empresas no processo de Criação de Ofertas de Emprego e de Recrutamento,
bem como, de estabelecer uma relação de confiança mútua e acompanhar todos os processos, desde o
encaminhamento, à presença nas entrevistas de emprego dos candidatos e por fim, à avaliação do
resultado final das mesmas, favoravelmente, de colocação dos candidatos em ofertas de emprego.
Reforçamos a informação de que o GIP do Landal se encontra inteiramente ao dispor dos cidadãos,
todos os dias úteis de segunda-feira a sexta-feira, entre as 09h00 e as 13h00, no Centro de
Desenvolvimento Comunitário do Landal. A sua área de abrangência não se limita apenas à freguesia
do Landal, estendendo-se às localidades limítrofes e encontrando-se ao serviço de todos, os que
necessitem dos seus serviços.
Todas as semanas afixamos as atuais Ofertas de Emprego, disponibilizadas pelo Gabinete de Ofertas
do Centro de Emprego de Oeste Norte, em Caldas da Rainha, sem que seja necessário deslocar-se ao
mesmo e prestamos todas as informações necessárias acerca das mesmas.
Podemos ajudar… venha visitar-nos!

CORREIO DO LEITOR

Agradecimento
À Ex-funcionária, Lídia Agostinho, do Centro Comunitário do Landal que durante estes anos,
fez parte da Equipa dos Cuidados de Apoio Domiciliário, da minha Esposa Maria Paulino
Martins Saraiva (D.ª Alice).
Pela sua Experiência, competência profissional, qualidades excepcionais de trabalho,
colaboração e vontade de servir a Associação que representa.
O meu agradecimento e admiração pelo exemplo e espirito de solidariedade.
Fica como exemplo a ter em conta pelos atuais e futuros trabalhadores.
O meu obrigado, Associado 371 – José Ramos Saraiva
Amiais, Março 2020
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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
Eurorebelo Transportes,LDA.

Em 1989 António Manuel Filipe dava inicio à sua atividade em nome pessoal. Mais tarde como a
empresa era gerida em conjunto com a sua esposa Maria Isabel dos Santos Gomes Filipe, decidiram
criar a atividade em nome dos dois pois trabalhavam para um objetivo comum.
A base da empresa é familiar, sempre houve um grande envolvimento e interesse familiar da parte de
todos, nomeadamente dos filhos, que neste momento estão a trabalhar na empresa, Daniel António
Gomes Filipe e Margarida Maria Gomes Filipe, em áreas opostas, mas complementares. Com a entrada
dos filhos, o papel da gerência foi dividido pelos quatro, com a ideia de que seria um legado para ambos
a continuação do negócio.
A sede da empresa situa-se na Rua Alto Mariano S/N, no lugar de Casais da Serra – Landal concelho
de Caldas da Rainha, com um stand camiões na Rua do Valinho nº39 Casal da Fisga, concelho de Rio
Maior.
A empresa conta com 8 colaboradores e a sua atividade, é muito abrangente, trabalham na área dos
transportes ibéricos, internacionais e comércio de palhas e luzernas. Dedicam-se também à venda de
veículos e reboques.
“Tentar modernizar e alterar a ideia dos criadores nem sempre é fácil” o que torna um grande desafio
para a empresa que de familiar tem como objectivo tornar-se numa empresa mais comercial.
Recentemente expandiram a atividade na área da venda de veículos e futuramente querem aumentar a
frota e o transporte noutras áreas de mercado.
Quanto à concorrência referem que ”para nós não existe concorrência direta, o nosso foco é o
crescimento tendo em conta os valores da família, a nossa visão é que as empresas são como uma
família afinal é lá que todos nós passamos a maior parte dos nossos dias. Tentado sempre proporcionar
o melhor ambiente e conforto aos nossos funcionários, visto que é um trabalho móvel e implica que se
encontrem fora de casa durante a semana, regressando ao fim de semana. Com trabalhadores
satisfeitos e concretizados, a nossa empresa funciona de forma mais eficaz, trazendo
consequentemente a satisfação e confiança dos nossos clientes. Estamos sempre atentos a novas
oportunidades, ser eficientes na entrega da mercadoria, nas datas previstas. Honestidade e seriedade é
um dos valores que mais prezamos quer para com os clientes e para com os concorrentes. Vemos
sempre o sucesso alheio com bons olhos.”
São uma empresa portuguesa, mas maioritariamente com negócios internacionais, vêm um mundo
completamente diferente do que é o nosso Portugal, “Portugal é recheado de talento e pessoas
prósperas para as empresas e em diversas áreas. O português ainda tem muita dificuldade em adaptarse a mudanças constantes da atualidade e moldar o seu negócio. Os negócios são maioritariamente
temporais e se não existir uma evolução constante as coisas estagnam, o que foi o nosso caso durante
alguns anos, neste momento estamos em processo de mudança, onde a nova geração assume parte da
gestão e reformulam a ideia inicial do que é a nossa empresa.”

SOLUÇÕES EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Telefone: 211 956 482
Móvel: 913 906 008

Rua Vale De Mourão, Lj. 16B

2735-345 Cacém
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ACTIVIDADES SÓCIO CULTURAIS PARA A COMUNIDADE
Ana Patrícia Gonçalves – Responsável Actividades Socio Culturais para a Comunidade

Prestar atenção aos recursos humanos é imprescindível para esta empresa como também a inteligência
emocional, para perceber o lugar no mercado, na sociedade e para com seus colaboradores. “A base
de tudo é saber ler e interpretar o mundo e as mudanças que nos rodeiam.”
Em relação a 2020 e tendo em conta a crise epidemiológica que viveram referem que “ 2020 correu
como provisionamos sem qualquer interferência das circunstâncias atuais. Em 2021, desejamos que
corra ainda melhor, vamos implementar mais estratégia de marketing melhorar a imagem visual da
empresa e divulgá-la de formas diferentes. O foco será a melhoria e diversificação do nosso serviço de
transportes e comércio.”

Apoie as empresas da sua freguesia todos juntos chegamos mais longe.
ESPAÇO DO LEITOR
João Vieira – Agricultor

Alterações Climáticas
Um breve olhar por detrás do “Efeito de Estufa”, este assunto com toda a cobertura mediática que tem,
apenas dá a conhecer às pessoas os efeitos não as causas das alterações climáticas, isto para que não
se produza a necessária consciência sobre os maleficios do “sistema” em que vivemos.
“Cortar” nas emissões de CO2 e Metano e poupar na água .
SIM MAS QUEM? ONDE?
Também nisto não somos todos iguais não temos todos o mesmo nível de culpa, quanto à emissão dos
gases e do efeito de estufa elementos que dizem vão afectando o Planeta. O sistema dominante até
inventou o chamado “Mercado de carbono” para compra e venda em leilões bolsistas dos “créditos de
carbono”ou seja os países mais ricos que mais contribuem oara o efeito de estufa, compram aos países
mais pobres créditos de carbono para o efeito convertidos em licenças de emissão de carbono para
continuarem a carregar no acelerador das alterações climáticas.
Para Portugal o negócio tem sido “lucrativo” do ponto de vista financeiro com o actual fundo ambiental a
ser constituido também a partir das receitas do mercado do carbono. O orçamento de estado de 2019
prevê uma receita de 238 milhões de euros. Porém este fundo ambiental tem sido gerido como um
autêntico saco azul da governança. Afinal é a lei da selva
dirigida à categoria de “dinamica da
civilização moderna” enquanto alguns fazem negócios sofre todo o mundo fragilizando-se a natureza
tira-se qualidade de vida a milhões de seres humanos. Agora até o “Polvo” FMI, fundo monetário
internacional se propagandeia como arauto no combate às alterações climáticas. Portanto o efeito de
estufa não é uma fatalidade que se abateu sobre a Humanidade, pode resolver-se combatendo as
causas e os causadores efectivos.

GAZETO EN8
TEL. 262 889 510

CALDAS DA RAINHA
FAX. 262 889 529

CENTRO COMERCIAL LA VIE / PISO 0 CALDAS DA RAINHA
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ESPAÇO DO LEITOR
Mariana Sobreiro - Bióloga

O impacto das nossas escolhas alimentares na nossa saúde e comunidade – Parte 1Escrevo como Bióloga, não como nutricionista
ou médica! No entanto, o texto que partilho
convosco é baseado em primeiro lugar no meu
interesse e trabalho na área da saúde, é fruto de
pesquisa científica e é também um reflexo da
minha experiencia pessoal. Como tal, qualquer
pessoa que sofra com algum problema de
saúde, deve, claro, consultar o seu médico ou
nutricionista para o aconselhar sobre as
particularidades da sua dieta. Dito isto, começo
por dizer que durante a maior parte da minha
vida consumi os produtos que figuram na famosa
pirâmide alimentar! No entanto, nos dias que
correm é difícil manter-nos atualizados sobre o
que realmente devemos consumir! Parece que
os alimentos “ideais” ou “superalimentos” variam
constantemente, além disso, para pessoas fora
da área, é difícil acompanhar tamanho volume
de informação e perceber qual é a fonte de
informação mais fiável.
Trabalho na área de oncobiologia (biologia da
célula cancerosa), tive a oportunidade ao longo
da minha carreira de contactar com muitas
pessoas de diferentes culturas e áreas do
conhecimento e a primeira coisa que me
perguntavam quando partilhava o que faço, é: “o
que devo comer?” e logo em seguida “vi um
vídeo na internet que diz que há uma planta com
propriedades terapêuticas, é verdade?”. O meu
trabalho passa por olhar para células num frasco
(obviamente é mais complexo que isto, mas a
explicação fica para outra altura), mas percebi
rapidamente que o que mais nos atormenta a
todos é perceber como prevenir a doença e
também perceber qual é a fonte de informação
mais fiável. É no entanto, óbvio para todos nós,
com ou sem experiência nesta área, que uma
dieta saudável está relacionada com a
prevenção de muitas doenças. Tendo em conta
a quantidade de vezes que fui confrontada com

estas perguntas, comecei a preocupar-me mais
em estudar estes temas para conseguir dar uma
resposta, mesmo que me desviasse do que eu
faço em termos práticos no meu dia-a-dia
profissional. Há diferentes tipos de dietas: paleo,
vegan e vegetariana por exemplo, todas elas
com fortes argumentos para justificar a escolha
de alimentos. Nestes estudos comparativos uma
coisa parecia repetir-se: há uma série de
complicações de saúde associadas ao consumo
de carne. A carne, particularmente a carne
vermelha, é dos primeiros alimentos a ser
reduzido ou cortado da alimentação pelos
nossos médicos quando surgem as doenças que
mais impactam a nossa sociedade, tais como as
doenças cardiovasculares e o cancro. Mas então
porque é que comemos tanta carne? Parece ser
por questões culturais e por simples publicidade,
o apelo ao consumismo. Quantas crianças não
se sentem tentadas a ir aos conhecidos
restaurantes que vendem hambúrgueres por
causa da bonecada que lhes é oferecida? São
campanhas
publicitarias
desenhadas
estrategicamente para atrair as crianças, e,
consequentemente os seus pais. Estamos todos,
desta maneira, a contribuir para uma indústria
multimilionária à troca da nossa saúde em vez
de fazer talvez o mais simples e acessível que
seria voltarmo-nos para as “nossas hortas” e
com isso favorecer a nossa saúde e economias
locais. Sabiam que um dos locais no mundo com
maior número de centenários (pessoas que
vivem até aos cem anos ou mais) é uma ilha
italiana
cujos
habitantes
consomem
maioritariamente produtos vegetais, locais,
(produtos que podem plantar nos seus quintais!)
onde a sazonalidade dos produtos é respeitada?
Se quiserem saber um pouco mais deste tema,
estejam para atentos à próxima edição do Jornal
do Centro.
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Depressão Elsa

SABIA QUE...

A fortíssima precipitação de Chuva e Vento que se abateu sobre a nossa zona
provocada pela Depressão Elsa, causou
vários estragos no Centro, sendo os mais
significativos a derrocada de parte do
muro de suporte do lado nascente e
ainda a inundação do Salão Polivalente.
O excesso incomensurável de água
proveniente dos algerozes, das caleiras
da estrada dos tubos das águas fluviais e
de drenagem, gerou uma fortíssima
corrente de água desviando os tubos de
descarga das águas pluviais e de
drenagem, criaram enorme corrente de
água, cavando a terra fazendo levantar o
alcatrão da estrada, adicionando-se a
fortíssima corrente de água que descia
pela mesma estrada entrou no espaço do
alcatrão
levantado,
gerando
o
arrastamento das terras e provocando o desabamento de parte do
muro de suporte do lado nascente.
Esta situação, destruiu por completo a estrada de acesso à zona onde se realizava todos os Serviços Sociais, e
provocou a abertura de fendas junto do Edifício Sede onde operam entre outros os serviços administrativos, o
salão polivalente e o Museu Rural, colocando parte dos alicerces do edifício à vista. A fortíssima corrente de água
que saía debaixo do alcatrão inundou a zona de depósito do gás arrastando
também grandes quantidades de terra deixando-o desprotegido. No Salão
Polivalente, foram causados vários estragos, as caleiras do telhado e os tubos de
descarga, não tiveram capacidade para escoar a elevada quantidade de água do
telhado, proveniente das abundantes chuvas danificando a Caleira, originando a
inundação do Salão Polivalente destruindo por completo as cortinas, equipamento
de som e o chão de parqué, deixando ainda passar as águas para o piso inferior.
Na presença destes factos, de imediato, solicitámos a presença da Protecção Civil
da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, para avaliar a gravidade da situação e
estabilidade do Edifício Sede do CDCL, visto que a queda do muro para o terreno
agrícola vizinho, arrastou parte significativa da estrada de acesso às instalações
do Centro e provocou a abertura de fendas no que ficou da estrada junto ao
Edifício e bastante próximas do depósito de Gás que de imediato se prontificaram
a cooperar.

Encontro Nacional de Associações de
Orientação Fraterna

Participamos no III Encontro Nacional de
Associações de Orientação Fraterna, onde se
aprofundou as vantagens do trabalho em rede.
O CDCL adquiriu uma Viatura adaptada de 9
Lugares.

A Viatura adaptada de 9 Lugares foi adquirida à
Empresa Futurvida há mais de um ano, tendo
sido nessa altura efetuado pagamento integral
da mesma, Após análise dos fatos e depois de
consultarmos o nosso Jurista e ouvirmos o
parecer do Conselho Fiscal, decidimos colocar
em tribunal a Empresa Futurvida, pelo atraso no
do acordo estabelecido para a entrega da
viatura, já superior a 16 meses.

TechSoup Global
Registamos o Centro na Organização
Internacional TechSoup Global.
Esta entidade disponibiliza às Organizações
Sem Fins Lucrativos, do Terceiro Sector,
Software, recursos e aplicações
certificadas.Produtos Tecnológicos Brands:
Microsoft, Adobe, Symantec, Asana, Verita,de
forma gratuita, ou a preços simbólicos.
Eleições dos Órgãos Sociais do CDCL
Ficou decidido que a Eleição dos Corpos
Gerentes da Instituição, para o quadriénio
2020 – 2024 se realizará no próximo dia 21
de Abril pelas 21.00 horas, nas instalações do
Centro.
Os Candidatos deverão dar entrada da lista
candidata na Secretaria do Centro até às
18.00 horas do dia 20 de Abril de 2020.
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ACTIVIDADES SÓCIO CULTURAIS PARA A COMUNIDADE
Ana Patrícia Gonçalves – Responsável Actividades Socio Culturais para a Comunidade

Tradicional Festejo do Enterro do Entrudo
Sempre com grande animação com a “Bandinha dos Amigos” e a participação dos utentes do Centro de
Dia do CDCL e população.
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