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PRECISA DE : 

 Renovar o Cartão de Cidadão; 
 Renovar a Carta de Condução; 
 Documentação Auto; 
 Atestado Médico; 
 Pagamento de Vales de Correio;  
 Pagamentos Água, Luz, Telefone, IRS; 
 Carregamento de telemóveis; 
 Outros. 

Já pode fazer isto e muito mais aqui no CDCL! 

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

 

Espaço do leitor 
Nos dias que correm, onde tanto se fala 
de vírus, vacinas e empresas 
farmacêuticas, sinto que, às vezes há 
alguma confusão no que toca às 
diferenças entre a ciência produzida em 
instituições académicas e a indústria 
farmacêutica.                                    Pág. 6 

Editorial 
A Nossa Saúde 
A situação que o mundo atravessa desde o início de 2020 provocada pelo COVID-19, mudou as nossas 
vidas e, agravou em muitos casos a situação difícil de “muitas falhas” que existiam, no Posto de Saúde que 
serve a nossa área. Falta de Administrativo, falta de Enfermeira, falta de Médico, falta de Sistema, 
“burocracias e barreiras que não fazem sentido”, mas impeditivos para a operacionalização eficiente do 
Posto de Saúde.                                                                                                                                         Pág. 2 

 

Conheça as empresas da nossa freguesia 
 

Manuel Louro Miguel, Herdeiros, Lda. (MLM )  
com a Marca “Aves Suzana”  

 
Em 2013 a Empresa foi adquirida pelos atuais proprietários, 
Cirilo  Rosa e Susana Bento. 
São uma das maiores empresas do mercado português 
neste negócio, a atividade contempla todas as fases desde a 
reprodução, criação, abate e distribuição de codornizes, 
frescas e congeladas, assumindo assim o controlo de toda a 
produção.                                                                         Pág. 5 

 
 

Saúde 
Quando chega o Verão todos gostamos 
de passar um bom dia na praia e 
aproveitar o sol, usufruindo da realidade 
que o nosso país apresenta, uma 
excelente exposição solar.                Pág. 4 
 

Museu Rural “Raízes” 

Venha conhecer como viveram os 
seus antepassados e assim poderá 
aprender a respeitá-los, admirá-los 
pela sua simplicidade, perseverança 
e a conhecer-se a si muito melhor!                                   
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CENTRO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO LANDAL 

EDITORIAL 

JOSÉ MANUEL PAZ - PRESIDENTE DIREÇÃO DO CDCL

 
A Nossa Saúde 
 
A situação que o mundo atravessa desde o início de 2020 provocada pelo COVID-19, mudou as nossas 
vidas e, agravou em muitos casos a situação difícil de “muitas falhas” que existiam, no Posto de Saúde 
que serve a nossa área. Falta de Administrativo, falta de Enfermeira, falta de Médico, falta de Sistema, 
“burocracias e barreiras que não fazem sentido”, mas impeditivos para a operacionalização eficiente do 
Posto de Saúde. 
 
Como recurso ao Posto de Saúde dos Rostos Landal, os Landalenses são encaminhados para o Posto 
de Saúde em A-dos-Francos, mas a situação é na prática semelhante. Resta-nos o Centro de Saúde 
em Caldas da Rainha. O Centro de Saúde em Caldas da Rainha, fica a mais de 24 quilómetros do 
Posto de Saúde do Landal, como se vai até lá? Os transportes públicos são escassos e o que existe é 
desenquadrado com os horários do Centro de Saúde, com a Pandemia foram reduzidos.  
 
Muitas vezes o CDCL é solicitado a efetuar esse transporte, porque não existem alternativas. Nem 
todos têm meios disponíveis, económicos, capacidade de locomoção devido à dificuldade de mobilidade 
ou para procurar um médico. 
 
A presença destes fatos, que se arrastam há vários anos, agravados agora com a Pandemia, motivou-
nos a criar um Gabinete Médico no CDCL, para apoiar os nossos Utentes, Sócios e Comunidade. Tem 
como principal objetivo a resolução de problemas súbitos, prescrição de receitas, e aconselhamento 
médico sobre boas práticas de saúde, que o doente seja observado e diagnosticado, “no tempo e na 
altura em que dele precisa”. Melhorando a saúde e qualidade de vida, evitando deslocações e filas de 
espera frustrantes à porta dos Centros de Saúde, muitas vezes suportando um sol abrasador ou uma 
chuva intensa, agravando ainda o seu débil estado de saúde. 
 
Esta tenacidade conduziu-nos a solicitar à ERS - Entidade Reguladora da Saúde o Registo de uma 
Unidade de Cuidados de Saúde sem Internamento, de forma a podermos legalizar o Gabinete Médico, 
solicitação que obteve o parecer positivo. 
 
O gabinete médico do CDCL, iniciou a sua atividade em Fevereiro deste ano, colocando à disposição da 
Comunidade um conjunto de profissionais com vasta experiência, constituindo uma equipa capaz de 
responder de forma global às necessidades aos cuidados de saúde. 
 
Por fim, queremos agradecer a todos, às Entidades e Empresas e outros que nos têm apoiado neste 
projeto inovador. A todos (as), o meu muito obrigado.  
 
O meu abraço Fraterno. 

 “Um diagnóstico atempado e um tratamento adequado fazem toda a diferença” 
 

CORREIO DO LEITOR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado Leitor 
A sua opinião é muito importante!  

Está muito Satisfeito ou Insatisfeito com o Centro? 
Se tem tido problemas com algum dos nossos serviços ou acha que poderíamos melhorar, ou até 
mesmo se está muito satisfeito e deseja dizer o quanto gosta de nós, ou quer apresentar um artigo 
uma história, faça-o por favor! A sua opinião é muito importante para nós! A carta, o papel, pode ser 
escrita a mão, à máquina, por computador ou outro processo, e enviada pelo correio para Jornal do 
Centro, Estrada da Fontinha 1, 2500-540 Landal, ou por email, para 
jornaldocentro@centrolandal.com, ou ainda entregue no Acolhimento no Centro. 
 
A Direção 
 



 

 

 

 

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 
 

CENTRO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO LANDAL 
 

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

Museu Rural “Raízes” 
O Museu Rural “Raízes” do Centro Desenvolvimento Comunitário do Landal apresenta uma coleção 
etnográfica muito interessante e completa de utensílios utilizados na agricultura e nos ofícios pelos 
habitantes locais. 
No Museu Rural pode reavivar a memória colectiva das gentes desta região, o seu trabalho árduo, os 
seus anseios, os seus sonhos, os seus sofrimentos e as suas alegrias. Ao longo da exposição é possível 
ver como se faziam os famosos tijolos de burro ou conhecer utensílios que eram utilizados na escavação 
dos poços de água. O museu integra no seu espólio um tradicional carro de bois português em perfeito 
estado de conservação. 
Venha conhecer como viveram os seus antepassados e assim poderá aprender a respeitá-los, admirá-los 
pela sua simplicidade, perseverança e a conhecer-se a si muito melhor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite o Museu Rural e conheça a história e as Raízes da nossa comunidade. 
 
 

 
 
 
 

 

 

ABERTO A TODA A POPULACÃO 

  

Um espaço agradável inserido na “Minha Loja” 

  Venha até cá 

                               Temos Café, chá e bolo 
A “Minha Loja” está bastante luminosa e remodelada, pensado trazer algo mais aos 

Rostos, ao Landal e a quem nos visita. 
Na “Minha Loja” pode escolher uma recordação da nossa região, um presente para si e 

para os seus amigos, artigos bastantes diversificados. 

VISITE-NOS 

 



  

 

 

 

CENTRO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO LANDAL 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  
Felícia Matias – Responsável Social

 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021 
 

             (SAD) SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO                                        (ADI) APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO    
 
 
 
 
 
 
 
 

   Luís Manuel Santos     Rui Leonel Jesus     Anabela Ferreira    José Bernardino    Noémia Matias                     Elvira de Jesus         Mª Paulino Saraiva                         
   01-02-1972                 04-03-1964                27-03-1962           28-03-1937           03-03-1935                        16 – 01- 1927              02 – 02 – 1932   

 
A TODOS O CDCL DESEJA UM FELIZ ANIVERSÁRIO 

 
 

SAÚDE  
Dina Mendes – Enfermeira

 
A IMPORTANCIA DO SOL NA NOSSA VIDA 

 
Quando chega o Verão todos gostamos de passar um bom dia na praia e aproveitar o sol, 
usufruindo da realidade que o nosso país apresenta, uma excelente exposição solar. 
O Sol é necessário para a pele produzir Vitamina D que tem a função de transportar o cálcio 
para os ossos com o objectivo de manter a estrutura óssea saudável. Podemos encontrar 
vitamina D para além do Sol em alguns (poucos) alimentos como por exemplo o salmão, fígado 
de Boi e óleos de peixe. As pessoas que não podem apanhar sol devem ingerir os alimentos 
acima mencionados.  
Não menos importante será referir que bastam 10 minutos duas vezes por semana para que a 
pele produza a Vitamina D necessária ao organismo. Deve evitar-se o período entre as 10 e as 
16 horas pelo risco aumentado de lesões provocadas pela exposição solar.  
Salienta-se que sol em excesso pode causar lesões irreversíveis para a pele para além das 
queimaduras dolorosas. Os danos são cumulativos, isto é, a pele tem memória. Por este motivo 
o uso e abuso de sol durante a 
infância e juventude muitas vezes só 
se manifesta mais tarde. As 
queimaduras solares da infância 
podem levar ao envelhecimento 
prematuro da pele ou mesmo a 
ocorrência de melanomas (cancro de 
pele). Daí a importância de se 
proteger as nossas crianças com um 
protector solar. 
Aproveite o sol e desfrute do que ele tem de melhor. 
 

 

                        
 

 
 
 

 
SOLUÇÕES EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  
Telefone: 211 956 482        Móvel: 913 906 008        Rua Vale De Mourão, Lj. 16B           2735-345 Cacém 
 



 

 

 

 

CENTRO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO LANDAL 

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

Conheça as empresas da nossa freguesia 
Manuel Louro Miguel, Herdeiros, Lda. (MLM ) com a Marca “Aves Suzana” 

Cirilo  Rosa e Susana Bento são os proprietários do matadouro de 
codornizes Manuel Louro Miguel, Herdeiros Lda e responsáveis pela 
marca “Aves Susana”.  
Uma das maiores empresas da freguesia que tem maior número de 
empregados, presentemente a empresa conta com 35 empregados 
de cinco nacionalidades diferentes, uma mais-valia para a região, 
onde as oportunidades de trabalho são ligadas a agricultura sendo 
trabalhos sazonais. 

O Matadouro tem a sua sede na Rua do Matadouro nº 4, Santa Susana – Landal - Caldas da 
Rainha. O Fundador da Empresa foi o Sr. Manuel Louro Miguel (daí o nome da Empresa 
continuar com nome do fundador), empresário da freguesia do Landal, que vivia em Angola e 
após o 25 de Abril de 74, regressou a Portugal, iniciou esta actividade em Santa Susana local 
onde se instalou e expandiu adquirindo terrenos, construiu o Matadouro de Codornizes que 
ainda hoje existe, este empresário teve a infelicidade de morrer cedo (1986) devido a 
problemas de saúde. A família pretendeu dar continuidade ao negócio 
mas após 1 ano acabou por vender a sociedade a alguns dos 
colaboradores que tinha na altura. Em 2013 a Empresa foi adquirida pelos 
atuais proprietários, Cirilo  Rosa e Susana Bento. São uma das maiores 
empresas do mercado português neste negócio, a atividade contempla 
todas as fases desde a reprodução, criação, abate e distribuição de 
codornizes, frescas e congeladas, assumindo assim o controlo de toda a 
produção. Para Cirilo Rosa e Susana Bento “o maior desafio é ir ao encontro das exigências 
dos nossos clientes, são eles que nos motivam , para cada vez produzir e servir melhor. 
Quanto a aumentar o negócio, vamos sempre estar atentos a todas as oportunidades para 
poder expandir o nosso negócio. A codorniz faz parte da alimentação dos portugueses, sendo 
um produto muito específico e muito procurado por  todos aqueles que procuram uma 
alimentação saudável e diversificada pois a sua versatilidade é imensa.” Em Portugal  
referem que só se consegue ser competitivo com qualidade nos produtos, com muito trabalho, 
resiliência, depositando total confiança no produto que têm e claro com a fidelidade dos seus 
clientes. As dificuldades que têm por vezes devem-se às alterações  constantes de toda a 
envolvente da produção e comercialização para que no final consigam um produto de 

excelência e competitivo para as bolsas dos clientes.  
Para os empresários “a concorrência pode ser saudável, desde que seja 
leal, os nossos concorrentes também podem ser nossos parceiros.” O 
dia-a-dia da empresa é bastante agitado, com várias equipas a trabalhar 
para que tudo funcione. Tudo tem que ser articulado para que sejam 
minimizados todos os procedimentos desde a apanha das codornizes em 
pavilhão, transporte das mesmas, já no centro de abate todo o processo 

tem de ser agilizado para que tudo corra da melhor forma  e sem constrangimentos, cumprindo 
as regras de Bem Estar Animal e as regras Segurança Higiene e  Alimentar. As 
perspectivas de negócio para 2021  apesar de ainda se viver tempos de grande incerteza e de 
grandes mudanças acreditam e trabalham para que 2021 seja um ano de alterações muito 
positivas em relação ao volume de vendas, estão em várias frentes de mercados tanto nacional 
como internacional. A empresa tem um abate muito específico (abate HALAL), que é procurado 
por diversos mercados, sendo para a empresa uma grande fatia do seu volume de negócio.  

Apoie as empresas da sua freguesia todos juntos chegamos mais longe. 
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SSAABBIIAA  QQUUEE......  
A Câmara Municipal de Caldas da Rainha comprometeu-se com o Centro no 
âmbito do Programa PARES Geração 3, a comparticipar financeiramente na 
referido Programa até ao valor máximo de 250 000,00 Euros. 

 

Abatemos ao património a primeira viatura do CDCL, Renault kangoo, ao 
serviço do SAD, Serviço de Apoio Domiciliário.  
 

Solicitamos às entidades Oficiais a realização de testes à Covid-19 
aos Trabalhadores do Centro de Desenvolvimento Comunitário do 
Landal de uma forma cíclica, estamos a trabalhar nas valências de 
Serviço de Apoio Domiciliário, Serviço de Apoio Domiciliário 
Integrado. Estamos também na linha da frente e a trabalhar com um 
grupo de risco. A prevenção é o melhor remédio. 
 

TPA - Terminais de 
Pagamento Automático. 
   Decidimos aceitar a 

proposta do Banco para 
Instalação de um Terminal de 

Pagamento Automático. 
 

A sua Saúde não pode 
esperar. 

Decidimos divulgar o 
nosso Gabinete 

Médico. 
 

Aderimos e subscrevemos a newsletter da RedPES. A Rede 
Portuguesa de Economia Solidária agrega, afirma, apoia e 
divulga as organizações, grupos informais e pessoas 
individuais, que se identifiquem com o conceito e as práticas 
de Economia Solidária.  
 

O Centro aderiu ao sistema Universo RH, oferecendo mais 
serviços, e melhores soluções,  alargando o nosso espaço de 
acolhimento/atendimento para a comunidade. 

 

Na sequência da implementação do Gabinete Médico no Centro 
decidimos subscrever com a IMED o módulo de Ficheiro Clínico, 
para o processamento das receitas. 
 

Associação de Combate à Corrupção 
Registamos o CDCL na ALES, Sociedade Europeia de Combate à 
Corrupção, Membro da Organização de TRANSPARÊNCIA 
INTERNACIONAL. Definimos a corrupção como o abuso do poder 
confiado para ganho privado. Para acabar com a corrupção, 
defendemos que o poder seja responsabilizado. Em toda parte. 
 



 

 

 

 GAZETO EN8                    CALDAS DA RAINHA 
TEL. 262 889 510                    FAX. 262 889 529 

CENTRO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO LANDAL 
ESPAÇO DO LEITOR 
Mariana Sobreiro - Bióloga

 

Investigação Académica e Indústria Farmacêutica
Nos dias que correm, onde tanto se fala de vírus, 
vacinas e empresas farmacêuticas, sinto que, às 
vezes há alguma confusão no que toca às diferenças 
entre a ciência produzida em instituições académicas 
e a indústria farmacêutica. Digo isto, porque os 
cientistas são abordados muitas vezes com 
perguntas relacionadas com conspirações, 
interesses económicos que alegadamente existem 
por detrás da comercialização de vacinas. Como se 
os cientistas que são convidados pelos meios de 
comunicação para fazer esclarecimentos sobre vírus, 
epidemiologia e vacinas, pudessem beneficiar de 
alguma forma com o que estão a transmitir. Parece 
que às vezes há a percepção equivocada de que a 
informação transmitida vai beneficiar uma entidade 
com interesses económicos e que o próprio cientista 
vai beneficiar economicamente por passar 
determinada mensagem.  
Muitas vezes nos questionados sobre a validade da 
informação que ouvimos nos meios de comunicação, 
por isso achei importante falar sobre este tema. Um 
cientista que trabalha numa instituição pública, seja 
universidade ou instituto de investigação, trabalha 
com o objectivo de expandir o conhecimento numa 
determinada área. No caso da ciência biomédica há 
um objectivo claro, que é perceber as doenças que 
nos afectam. Como consequência dessa 
investigação a esperança média de vida aumentou 
dramaticamente. No passado, as pessoas morriam 
por volta dos 30 anos, por exemplo o nosso Rei D. 
Pedro IV foi vítima aos 36 de uma infeção, que hoje 
em dia teria tratamento.  
Atualmente há mais mortes por doenças associadas 
ao envelhecimento, é uma consequência de 
vivermos mais anos. Com isto quero dizer que, os 
cientistas que trabalham em investigação no meio 
académico, na maioria dos casos iniciam este 
percurso com o objectivo de procurar saber mais 
sobre determinado tema. O que implica partilhar 
gratuitamente todos os avanços que obteve na sua 
área de conhecimento, para que os seus pares 
possam ter acesso a essa informação e possam, 
também eles, em qualquer parte do mundo continuar 
a expandir o conhecimento. Há bases de dados de 
partilha de informação, este sistema está organizado 
desta forma porquê? Por que não faz sentido fazer 
um trabalho que já foi feito por outros. Em 
instituições públicas, a investigação não é financiada 
pela indústria farmacêutica. Quando vemos o 
cientista X, na televisão, essa pessoa para fazer os 
seus estudos teve que escrever os seus projetos, 
que podem ou não ser financiados. O financiamento 
desses projetos depende da qualidade e do dinheiro 

disponibilizado nesse ano pelo governo para 
desenvolver a ciência e tecnologia do país, pelo 
menos em Portugal é assim que funciona. Por falar 
na TV, ou por fazer mais ou menos divulgação 
científica, não vai receber mais por isso. 
Muito diferente é a investigação feita numa indústria 
farmacêutica ou de biotecnologia, essa investigação 
tem um objectivo comercial. Tem pessoas que estão 
focadas na produção de um produto que possa ser 
vendido. Com isto, quer dizer que vão vender 
qualquer coisa para benefício próprio? Não! Há 
controlos de qualidade rígidos, principalmente 
quando toca a um produto para uso em humanos. E 
quantas mais pessoas estiverem envolvidas na 
investigação de um produto, mais conhecimento 
acumulado há, mais rápidos são os avanços. É 
preciso pagar empregados, reagentes e ter lucro 
para os manter, como qualquer empresa. Se algum 
cientista é convidado para falar de algum tema, seja 
numa conferência, seja em meios de comunicação, 
se trabalhar para uma indústria tem de declarar esse 
conflito de interesse. Na maioria das vezes, os 
cientistas convidados para falar nos nossos meios de 
comunicação são professores universitários e 
investigadores. Sem nenhum interesse em promover 
o uso de vacinas para beneficiar economicamente 
das suas vendas.  
Fica nas mãos de cada um fazer o nosso próprio 
exercício de investigação. Numa época com tanta 
informação divergente e tanta confusão a respeito do 
que é verdadeiro e falso, o melhor é parar e perceber 
melhor quem estamos a ouvir. Trabalha numa 
instituição pública ou privada? Tem parceria com o 
privado? Trabalha em quê?  
Com isto não quero dizer que a informação que vem 
de alguém que trabalha numa instituição privada, 
com interesses económicos, é menos válida. Como 
disse, os avanços que acontecem em termos de 
terapias é graças a muitas destas indústrias que têm 
formas de produção em massa de muitos produtos 
que são necessários a todos. Todas as empresas 
têm objectivos nobres e transparentes? Claro que 
não! Mas há formas de serem detetadas as falhas e 
a informação atualmente corre num segundo. Está 
também nas mãos de todos nós procurar bem as 
nossas fontes de informação e selecionar o que 
devemos partilhar. Muitas vezes a pessoa mais 
qualificada para falar de determinado tema, não é o 
comunicador mais eloquente, temos por isso, 
tendência a receber a informação em fontes que são 
mais para entretenimento do que de para 
transmissão de informação válida.
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De:  

       Centro Desenvolvimento Comunitário do Landal 
       Estrada da Fontinha nº1, Rostos 
       2500 – 540 Landal 

 
       Para: 

Ficha Técnica: 
 
Título:                                      O Jornal 
                     Publicação regular de carácter informativo 
Director:                          José Manuel Paz 
Coordenação:                                          Direcção 
Colaboradoras:                         Felícia Matias, Ana Gonçalves, Palmira Domingos. 
Supervisão Técnica:               Amélia Saraiva 
Propriedade:                              Centro Desenvolvimento Comunitário do Landal IPSS Nº 23/97 
Administração:                  Estrada da Fontinha, nº 1 – Rostos Landal 
      Tel: 262 949 300 – Fax: 262 949 975 
      direccao@centrolandal.com – geral@centrolandal.com 
Periocidade:     Trimestral 
Distribuição:     Gratuita – Freguesia do Landal e Zonas Limítrofes  
Tiragem:                                                    2500 Exemplares 

VISITE A NOSSA PÁGINA DE FACEBOOK 

www.facebook.com/CentroDeDesenvolvimentoComunitárioDoLandal 

FAÇA GOSTO E PARTILHE A PÁGINA COM OS SEUS AMIGOS. 
 
 

Acompanhe todas as nossas atividades e novidades 
VISITE O NOSSO SITE 
www.centrolandal.com 

 


