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SOLIDARIEDADE SOCIAL

Centro de Convívio uma mais valia para a Comunidade

Felícia Matias
Responsável Serviço Social

O Centro de Convívio do Centro Desenvolvimento Comunitário do Landal encontra-se desde Março de 2016
em funcionamento. Pretendemos melhorar a qualidade de vida do utente, prevenindo a solidão e o
isolamento. Desenvolvendo actividades de apoio, que têm como objectivo satisfazer as necessidades e
interesses dos mesmos. No âmbito das actividades temos mensalmente a celebração da Eucaristia na
terceira Terça-feira de cada mês, nas nossas instalações.
Estes convívios têm sido muito produtivos, utentes e familiares agradecem diariamente pois sentem que os
utentes estão mais acompanhados, distraídos e felizes. Deixamos aqui algumas das actividades realizadas
no decorrer do trimestre.

Ida ao Teatro

A 2 Fevereiro apesar do frio que se fazia sentir não deixámos de ir passear! Fomos até ao Pimpões nas
Caldas da Rainha assistir à peça de teatro "Velha é você!". Uma tarde muito bem passada!

Desfile de Carnaval

No dia 23 de Fevereiro fomos até às Caldas da Rainha para participar no desfile de
Carnaval. Os dias anteriores foram a preparar todos os fatos que iriamos levar. Este ano
fomos um enxame de abelhas, doces como o mel. Fica aqui as imagens da nossa
diversão.

Dia da Mulher
Celebrámos o dia da Mulher com a certeza que as mulheres felizes são as mais bonitas! Aqui ficam as fotos
que demonstram toda a nossa felicidade em conjunto com senhores que festejaram connosco.

Actividades diversas
São muitas as actividades que realizamos na nossa sala. Sempre com muita dedicação e empenho. Todos
juntos trabalhamos e convivemos com o objectivo de viver… sim porque viver é estarmos activos, inseridos
na comunidade e partilharmos o nosso dia a dia… Somos Felizes aqui!

ACTIVIDADES SÓCIO CULTURAIS PARA A COMUNIDADE
Ana Patrícia Gonçalves
Responsável Actividades Sócio Culturais
Responsável Loja Social

I Almoço Solidário – Feijoada à Portuguesa

Realizou-se no dia 19 de Fevereiro de 2017 o I Almoço Solidário do Centro. Este almoço teve como objectivo
a captação de recursos com vista a contribuir para as despesas de licenciamento exigidas à instituição cujo
valor ultrapassou em larga escala o previsto.
Este almoço foi um êxito com a participação de 103 pessoas, sócios, utentes, população, colaboradores e
membros da direcção. Para a confecção do almoço
contamos com a colaboração de vários empresários na
região. Juntaram-se a esta causa a Grazicar, a Panpor,
a Delta Cafés, a Nobre, a Natefood, a dona Celeste, o
senhor Simão, o senhor Silvino e o senhor Albino, com a
vossa contribuição pudemos ter êxito no nosso almoço
da qual agradecemos o vosso contributo. A tarde foi
bastante animada com a presença do artista Hugo
Sampaio que cantou e animou todos com a sua música.
Foi um almoço alegre entre todos onde a troca de ideias
e conversas entre gerações é predominante. Ficou
também agendado o II Almoço Solidário para 23 de Abril
de 2017.

LOJA SOCIAL - DE TODOS PARA TODOS
O início da Loja Social teve como objectivo principal o apoio às famílias carenciadas, sem rendimentos. Com
o passar dos anos temos estado a cumprir os objectivos a que nos propusemos mas tendo vindo a alargar os
nosso objectivos e estamos abertos a toda a população geral. Todos os artigos expostos encontram se
disponíveis a todos, e queremos ser um espaço dinamizador e de procura para evitar a deslocação
propositadamente à cidade.
Além de ser um espaço inicialmente dedicado a roupa usada e nova para todas as idades feminino e
masculino, temo-nos dedicado a bens de higiene pessoal e de limpeza, tendo já grande destaque no nosso
espaço.
Visite-nos, e conheça este espaço. Estamos à sua espera na loja social.
Loja social
De Todos Para Todos
Artigos novos e usados
Gratuitos ou a preços
simbólicos
Roupa para todas as idades
Artigos de higiene pessoal
Artigos de limpeza
Material escolar
Artigos para o lar

Horário Loja Social
Segunda-feira a
Sexta-feira
Das 9H às 18H
Com interrupção para
almoço das 13H às 14H

CURIOSIDADES

O que é Solstício?

Solstício é um acontecimento da Natureza que significa o início do Verão. É a época do ano em que o Sol
incide com maior intensidade em um dos lados da Terra.
O solstício de Verão acontece nos dias 21 ou 23 de Junho e no Inverno dá-se o Equinócio nos dias 21 ou 23
de Dezembro. Os dias e horas em que ocorrem os solstícios não são iguais devido à
velocidade atingida pelo movimento do Planeta Terra na sua órbita elíptica.
O solstício acontece graças aos fenómenos de rotação e translação do Planeta
Terra, pois graças a eles a luz solar é distribuída de forma diferente entre os dois
hemisférios. Por esse motivo, quando é Inverno no México (hemisfério sul), é Verão
em Portugal (hemisfério norte).
Para muitas culturas os Solstícios têm um simbolismo muito importante. Por
exemplo, o Solstício de Verão é motivo de grande alegria, porque representa a vitória
da Luz sobre a Escuridão.
O sol foi venerado como divindade máxima por todos os povos, atribuía-se a função
maternal da regeneração humana, animal e vegetal. Na sua origem as Festas ao Sol
eram totalmente pagãs.
Nos princípios do Cristianismo, e em Roma, os festejos ao Sol, foram considerados festas Católicas e assim
nos princípios do século XX, tornaram-se em Festas dos Santos Populares, festejados quase em todo o
mundo.

FÁBULA
A Cobra e o Pirilampo
Uma cobra perseguia um pirilampo.
Ele fugia com medo da feroz predadora, mas a cobra não desistia.
Um dia, já sem forças, o pirilampo parou e disse à cobra:
 Posso fazer 3 perguntas?
 Podes, não costumo abrir esse precedente, mas já que te vou comer,... Podes perguntar.
 Pertenço à tua cadeia alimentar?
 Não
 Fiz-te alguma coisa?
 Não.
 Então porque é que me queres comer?
 PORQUE NÃO SUPORTO VER-TE BRILHAR! – Respondeu frustrada a cobra.
E é assim... Diariamente, tropeçamos em cobras!

Moral da história

Pedro Viegas

Amigos, não desistam nunca de brilhar.
Os outros insectos precisam do vosso brilho. E quanto mais alto voarem mais longe ficam dos
animais que rastejam.

O que é uma fábula?

A fábula é uma narrativa em que as personagens são
geralmente animais com comportamentos humanos. Pode
ser escrita em prosa ou poesia e finaliza com uma moral.

ESPAÇO INFORMATIVO
Paróquia do Espírito Santo do Landal - Caldas da Rainha
Visita à Madeira das Paróquias de São Gregório, A dos Francos e Landal.
Paroquianos visitaram a Madeira, do dia 06 a 10 de Março. Excursão da
responsabilidade do Padre José Gonçalves, que desta maneira também, consegue
transmitir a Mensagem do Bem, através do passear e conviver. Autodidata,
Mensageiro da Paz e do Bem...muito tem feito e construído, na manga tem muito a
dar às suas Paróquias.

ESPAÇO INFORMATIVO
O Centro tem novos Estatutos
Os Estatutos do Centro foram alterados ao abrigo do Decreto-Lei nº. 172A/2014.
Entre outras alterações foi criado o órgão “Conselho Consultivo”. O Conselho
Consultivo é um órgão de debate e reflexão, composto por pessoas de
reconhecida competência, em áreas da acção/investigação conexas aos fins
e objectivos da Instituição.
Os novos Estatutos estão disponíveis no Sector de Acolhimento do Centro.
Nomeação do Conselho Consultivo
Por proposta da Direcção o Presidente da Mesa Assembleia Geral Sr. Manuel
Domingos Alexandre apresentou os elementos que irão fazer parte do
Conselho Consultivo.
»Adriano José Sousa Rosa – Bairradas
»António Roque Vicente – Santa Susana
»Carlos Alberto Gomes – Casais da Serra
»Carlos Frazão – Rostos
»Duarte Filipe de Almeida Louro – Rostos
»João Manuel Duarte Louro - Casais Serra
»José Félix Matias - Rostos.
»Ramiro Marques Carvalho - Casais Serra
Todos reconheceram a competência dos elementos escolhidos pela Direcção
para tão nobre tarefa. Que deverá pronunciar-se sobre a qualidade dos
trabalhos, desenvolvidos na Comunidade, bem como, sugerir novas
propostas, que visem a melhoria da qualidade e o desenvolvimento dos
Serviços Prestados pela Instituição.
Actividades desenvolvidas no âmbito da Formação
- Processo de Certificação do CDCL como entidade formadora no âmbito da
Certificação Sectorial da DRAP LVT- Dir. Regional de Agricultura e Pescas de
Lisboa e Vale do Tejo (Certificação nº 309/A/ 2017);
- Candidatura no âmbito da Certificação Sectorial da DRAP LVT, nas seguintes
áreas: Distribuição, Venda e Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos, Produção
Agrícola Sustentável, Protecção Animal e Mecanização Agrícola e Condução de
Veículos Agrícolas.
- Celebração de protocolos com os Gabinetes de Inserção Profissional (GIP),
Centros Qualifica e Associações Empresariais no âmbito da candidatura às acções
formativas do POISE:
- Candidaturas a formação no âmbito do POISE, designadamente POISE Nº 034231-FSE-001469 e POISE Nº 03-4231-FSE-001437. Foram elaboradas
candidaturas para as regiões Centro e Alentejo, ficando estipulados os seguintes
percursos formativos por concelho:
Actividades desenvolvidas no âmbito do Desenvolvimento Local
- Participação na palestra “Desafios na Parentalidade” (9 Março) que decorreu
no Centro de Recursos Comunitário das Caldas da Rainha;
- 1ª Participação do CDCL na 32ª edição do certame gastronómico Tasquinhas
de Rio Maior.

Voluntariado e Dedicação
A amiga do Centro Marta Mello intercedeu junto dos Supermercados Lidl, a fim de recebermos
géneros alimentares e não alimentares, que se destinam a apoiar a Instituição nas suas actividades
de Solidariedade Social e Desenvolvimento Local.
LOJA SOCIAL - DE TODOS PARA TODOS
Recolha de bens
"DÁ USO AO QUE NÃO USAS"
Faça a sua entrega na loja social do que não precisa
vestuário / calçado / brinquedos / artigos para o lar
Ao doar está a ajudar!

Grande Concurso

Patrocínio

Conhece a nossa terra?

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



Nome _______________________________________
Localização___________________________________

Nome _______________________________________
Localização___________________________________

←

Nome_______________________________________



Localização___________________________________

Regulamento do concurso:

1- Identificar o lugar e o monumento da região.
2 - Chegar até nós a resposta via postal ou dirigir - se ao Centro com a identificação correcta da imagem
e identificação do participante.
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.

EDITORIAL

Feliz acontecimento!
José Manuel Paz
O Presidente da Direcção

Há 19 anos, que o jornal do Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal faz parte do dia-adia dos Sócios Utentes e restante População do Landal. Batizado com o nome “Jornal do Centro”
tem sido tarefa deste jornal, dar a conhecer e
formar opinião das atividades que o Centro vem
desenvolvendo.
A primeira publicação foi lançada em Outubro de
1998. Estamos muito Orgulhosos e Felizes com
o nosso Jornal, único na Comunidade que tem
como objetivo principal a divulgação das nossas
atividades os Passeios, as Festas, os artigos de
opinião, apresentar as nossas tarefas e os
nossos projetos.
Na realidade ao longo destes anos, temos
recebido da nossa Comunidade Landalense,
alguns elogios. Agradecemos a todos a
disponibilidade que têm tido em passar os
vossos comentários para continuarmos a
melhorar o Jornal do Centro.
Com base nas sugestões que temos recebido,
estamos a preparar e melhorar a imagem do
Jornal, elas são visíveis, no grafismo e na forma
a podermos dispor do maior espaço possível
onde o leitor terá o seu espaço.
Estaremos atentos às vossas sugestões e
vamos agir o mais rapidamente possível para
colmatar algumas falhas mais evidentes e que sempre acontecem num processo desta, dimensão.
Nesses 19 anos, informar e formar opinião tem sido a missão deste jornal. Parabéns e vida longa ao
novo jornal do Centro.
Um Grande Abraço
José Manuel Paz
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ESTAMOS À SUA ESPERA!

De: www.centrolandal.com
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2500 – 540 Landal
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