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Dia Mundial do Abraço 
Este é o Abraço dos utentes do Centro de 
Convívio do Serviço de Apoio Domiciliário 
para comemorar o Dia Mundial do 
Abraço, é um Abraço de todos para 
todos. 
Costuma-se dizer que um Abraço vale por 
mil palavras e são muitas que saltam à 
vista... alegria, companheirismo, afeto, 
amizade, união. 
 
 

 

O CDCL participou num Worhshop 

sobre Capacitação e Eficiência 

Energética, no OesteCime. 

Com vista a melhorar a eficiência energética no edifício sede, foi solicitado apoio à autarquia para substituição 

de todas as lâmpadas existentes por lâmpadas led. 

A Autarquia aprovou o nosso pedido de requalificação do muro e do edifício da 

Minha Loja – Loja Social.                                                                                  

O Centro candidatou-se à implementação na nossa região de um Gabinete de Inserção Profissional – GIP. 

Foi aprovado pela 

autarquia o pedido de 

alinhamento do lancil 

junto aos caixotes do lixo. 

A Empresa Luís Barreiro fez uma 

doação de um televisor LG G4 para 

a sala de animação do novo edifício. 

Palhaça SISSI 
Rir é o melhor remédio para curar todos 
os nossos males, nem que seja por 
algumas horas. Foi o que fizemos hoje, 
durante a tarde de convívio dos utentes 
do Serviço de Apoio Domiciliário com 
ajuda da Palhaça Sissi. Foi um 
momento hilariante de boas 
gargalhadas entre todos. 
OBRIGADO Palhaça Sissi e continue a 
espalhar sorrisos. Nós adorámos. 

 
 
 
 
 

 

O Centro participou num encontro nacional de CPES – Confederação 
Portuguesa de Economia Social. 

O Centro está a organizar um encontro nacional sobre Banca Ética , 
que decorrerá ainda em 2019. 
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EDITORIAL 

JOSÉ MANUEL PAZ - PRESIDENTE DIRECÇÃO DO CDCL

 
Fazer o Bem, faz bem! 

 

Estamos no início de mais um ano de atividade, o 
último ano foi intenso, desgastante, e com múltiplos 
desafios. Olhamos para trás, em jeito de balanço, e 
verificamos que o Centro de Desenvolvimento 
Comunitário do Landal, com todas as dificuldades 
que surgiram ao longo do ano, assegurou no seu 
funcionamento níveis de elevada qualidade, é razão 
mais do que evidente para fazermos um balanço 
muito positivo do trabalho que desenvolvemos.  
 

Na realidade, fizemos tudo o que estava ao nosso 
alcance para concretizar o plano definido para 2018. 
Podemos dizer, com toda a clareza, que não só 
cumprimos como também excedemos as nossas 
próprias expectativas. Mas, fica-nos sempre a 
impressão de que haveria muito mais para fazer, é 
sempre assim nas organizações, Sociais e 
Solidárias. E é bom que assim seja, porque lidamos 
todos os dias com a ambição de fazer mais e melhor, 
o que, naturalmente, se traduz num desafio 
permanente e num adicional de motivação.  
 

No mundo global em que vivemos e fortemente 
competitivo, o Centro Desenvolvimento Comunitário 
do Landal, ano após ano, tem crescido. Somos uma 
Organização Sem Fins Lucrativos de Utilidade 
Pública, já muito significativa, em Serviços, em 
Orçamentos, em Equipamentos, em Colaboradores e 
em Parceiros todos com os seus problemas e 
adversidades ao nível da Gestão, onde tudo tem sido 
e é feito para tentar assegurar e garantir a sua 
sustentabilidade.  
 

Os nossos Associados, Utentes, Comunidade e 
Parceiros, têm condições para avaliar do nosso 
trabalho. Respeitamos muito a comunicação e a 
transparência e eles conhecem regularmente o que o 
Centro vai fazendo ao longo do ano.  
 

Os Órgãos Sociais, e Trabalhadores, sentem-se 
reconfortados e, passe a modéstia, acredito que 
todos temos razões para uma pontinha de orgulho 
pelo Centro e pelo trabalho realizado. E tudo isto, 
caros amigos, com o Trabalho Voluntário da Direção 
e Restantes Órgãos Sociais. Trabalho que é, em 
muitos casos, acompanhado de sacrifícios pessoais 
e, por isso, merecedor de duplo reconhecimento.  
 

A única recompensa de que dispomos é o prazer de 
contribuirmos para atenuar o sofrimento de alguns 
dos nossos Utentes mais fragilizados e ajudarmos no 
Progresso da nossa Terra, com a criação de 
Empregos, Formação e Infraestruturas. Acredito que 
os Trabalhadores e os Órgãos Sociais, do Centro, 
veem nisso – como eu vejo – a recompensa maior: 
ela é, de facto, o fator determinante da nossa 
entrega, da nossa motivação, da nossa 
disponibilidade para prosseguirmos os objetivos com 
que nos comprometemos.  
 

Acredito também, que a disponibilidade e aceitação 
de conviver com as diferenças de cada um, o Centro 
de Desenvolvimento Comunitário do Landal, tem 
construído admiração, respeito e credibilidade dos 
seus Parceiros dos Associados e da Comunidade. 
 

Esperamos continuar a contar convosco para 
prestigiarmos o nome do CDCL e deixo-vos um 
agradecimento sincero, em meu nome pessoal e em 
nome da nossa Associação.  
 

Para finalizar, desejo a todos e às vossas famílias 
um Bom Ano 2019 com paz e muita saúde. 
 

Um Abraço Fraterno a todos. 
 

José Manuel Paz 

 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  
Felícia Matias – Responsável Social 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para chegar à nossa idade recicla 

Começamos o nosso Carnaval com euforia e a nossa 
mensagem este ano é " Para chegar à nossa idade 
recicla". 
E estavam muito bem reciclados os utentes do Centro 
de Convívio do Serviço de Apoio Domiciliário, na festa 
de Carnaval 2019, na Expoeste. Não faltou à festa o 
Ecoponto amarelo, nem azul, nem mesmo verde com 
a sua garrafinha. 
 

Ida aos Pimpões 
Os utentes do Centro de Convívio do Serviço de Apoio Domiciliário, foram assistir à 
Revista à Portuguesa "A nossa volta vai passar por aqui" nos Pimpões. 
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL / DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 
 Diana Pardal – Coordenadora Pedagógica do CDCL 

 
No dia 26 de Fevereiro, o Curso de Cozinheiro/a de Rio Maior, realizou uma 
visita à fábrica Ivo Cutelarias. Agradecemos a disponibilidade, prontidão e a 
forma afável em como fomos recebidos. Também a todos os que estiveram 
presentes, formadores, funcionários do Centro de Desenvolvimento 
Comunitário do Landal, Junta de Freguesia do Landal por nos ter cedido uma 
viatura para deslocação dos formandos, bem como, a todos os que direta ou 
indiretamente permitiram que esta visita fosse possível. 

 
Visita à Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste e almoço confecionado por 
alunos da mesma. Foi com enorme gosto e alegria que usufruímos da visita e 
desfrutámos das confeções gastronómicas preparadas pelos alunos para nos 
receber. Uma mais-valia para o futuro profissional e pessoal dos nossos 
formandos do Curso de Cozinheiro/a de Rio Maior e uma forma de vivenciar este 
percurso formativo de forma mais completa e integrada. 

No dia 27 de Fevereiro deu-se o encerramento do Curso de Cozinheiro/a de Rio 
Maior com um almoço convívio realizado pelos formandos na cozinha do 
CEEONINHO, onde desenvolveram as suas aulas práticas.   
Foi para nós bastante importante, a presença dos representantes das várias 
entidades que nos prestaram apoio desde o início, desenvolvimento e até à 
conclusão do Curso de Cozinheiro/a, para em conjunto, degustarmos os pratos 
gastronómicos confeccionados pelos formandos.   Não há palavras para 
descrever o empenho, dedicação e poder de concretização dos mesmos, sob 
orientação do estimado e extremamente competente Chef Luís Bicho.  

 

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO  

Felícia Matias – Responsável Social 

AGRADECIMENTO 
“Exmo. Sr. Presidente da Direcção 

Não sabendo como agradecer a todos, a D. Rosalina Matias entendeu que este era o meio para expressar o seu 
reconhecimento a toda a equipa do Serviço de Apoio Domiciliário Integrado, pelos cuidados prestados ao seu 
marido Joaquim Tomé Matias - utente da resposta social Serviço de Apoio Domiciliário Integrado do Centro de 
Desenvolvimento Comunitário do Landal. Assim, expressa o seu agradecimento a toda a equipa do Serviço de 
Apoio Domiciliário a dedicação, a assistência, o empenho, o carinho, a atenção e o cuidado que prestaram todos 
os dias ao meu marido. Auxiliaram-nos de forma a podermos garantir a possibilidade de o utente Joaquim Tomé 
Matias poder passar os seus últimos anos de vida no domicílio, junto dos familiares. 

À EQUIPA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO LANDAL UM MUITO OBRIGADA!” 
 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO A MARÇO DE 2019. 

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

 

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

 
A TODOS O CDCL DESEJA UM FELIZ ANIVERSÁRIO
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GAZETO EN8                    CALDAS DA RAINHA 
TEL. 262 889 510                    FAX. 262 889 529 

 

 

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

 

 

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

 

Enterro do Entrudo 

Decorreu o velório do Sr. Entrudo Sossegado no dia 6 de Março 2019 no Centro de Desenvolvimento 
Comunitário do Landal. Após as cerimónias fúnebres a intenção da sua esposa e filha era acompanhar 
o seu ente querido até à sua última morada pelas ruas da localidade, no entanto as condições 
climatéricas não o permitiram. A família querida (viúva e filha) agradece a todos os presentes, ao Padre 
Feliciano, aos utentes do Centro de Convívio do Serviço de Apoio Domiciliário e a toda comunidade que 
vieram manifestar os sentimentos. 
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