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Editorial
Ninguém esperava que o ano fosse tão diferente. O ano
2020 trouxe-nos desafios imensos, surpresas que ninguém
acreditava. Mesmo assim, com tantas notícias más, com
tantas mortes, com tanta tristeza e com todas outras
dificuldades, conseguimo-nos manter, resistimos e
reinventámos tudo.
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Museu Rural
Na sequência das nossas reuniões
semanais da Área Comunitária foi
proposto pela responsável da Área,
criarmos uma lembrança, um íman, que
referenciasse o nosso Museu Rural
“Raízes” e a Instituição, de forma a gerar
maior interação com a Comunidade e os
Visitantes.

PRECISA DE :
 Renovar o Cartão de Cidadão;
 Renovar a Carta de Condução;
 Atestado Médico;
 Outros.
Não gaste dinheiro em deslocações e tempo em filas de espera!

Aqui ao seu lado tem um serviço personalizado.

Medidas Excecionais de Contenção
COVID-19

O CDCL implementou, de acordo com
as orientações existentes. Ouvido os
pareceres dos
Presidentes
da
Assembleia Geral e do Conselho
Fiscal e o Concelho Consultivo, a
Direção do CDCL deliberou encerrar
grande parte da sua atividade e
manter em serviço normal, as
valências do SAD Serviço de Apoio
Domiciliário, ADI Apoio Domiciliário
Integrado, garantir as refeições
extras, assim como o fornecimento ds
bens alimentares doados. Estas
medidas de carácter excecionais para
evitar a propagação do novo
coronavírus só serão alteradas depois
de ouvido o parecer das entidades
responsáveis.

Nota Informativa
aos Sócios
Alertamos para a
importância da
sua participação
e elaboração de
uma lista para a
Eleição de Novos
Órgãos Sociais
do CDCL, na
próxima
Assembleia
Geral.

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

Conheça as empresas da nossa freguesia
Oficina Salgados

“António Luís sempre teve a paixão por automóveis e dessa
paixão surgiu a Oficina Salgados situada na Estrada do
Matadouro, 4 em Rostos – Landal. Sem experiência na área aos
18 anos começou a trabalhar como vendedor de automóveis na
marca Hyundai…”
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EDITORIAL
JOSÉ MANUEL PAZ - PRESIDENTE DIREÇÃO DO CDCL

Num desafio constante
Ninguém esperava que o ano fosse tão diferente.
O ano 2020 trouxe-nos desafios imensos, surpresas que ninguém acreditava.
Mesmo assim, com tantas notícias más, com tantas mortes, com tanta tristeza e com todas outras
dificuldades, conseguimo-nos manter, resistimos e reinventámos tudo. Ficará marcado para a História,
como o ano que interrompeu os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas rotinas, a nossa trajetória
de vida, num desafio constante à nossa capacidade de superação e reinvenção. Na procura permanente
pela manutenção das atividades e na preservação das vagas de trabalho.
Precisamos valorizar a vida e tudo o que está à nossa volta.
Descobrimos que o vírus não mata a Solidariedade, não mata a Partilha, não mata a amizade e a
entreajuda, torna-nos melhores, mais preparados, mais fortes, mais corajosos e mais unidos, e
descobrimos também, que cada um de nós tem um papel importante para evitar a propagação do
Coronavírus. Cada um de nós e a comunidade como um todo, é fundamental para conter a dispersão do
covid-19. E o que quer isto dizer? Não é apenas protegermo-nos é também evitar que outras pessoas se
possam contaminar, principalmente as mais vulneráveis.
Por fim, quero agradecer a todos, às Entidades e Empresas que nos têm apoiado e saudar, mais uma
vez, todos os Trabalhadores e Colaboradores do CDCL que estiveram e estão na linha da frente,
nomeadamente no Serviço de Apoio Domiciliário e no Apoio Domiciliário Integrado, pelo esforço
persistente e pela responsabilidade que mostraram até agora. A todos (as), o meu muito obrigado.
O meu abraço Fraterno

Elogio ao Vice - Presidente do CDCL
Senhor, João Adriano Tomé Matias
Exmos. Senhores (as)
Tendo em conta, a situação Epidemiológica Covid-19 redigimos estas palavras para elogiar o Sr. João
Adriano Tomé Matias, visto que nem todos podem comparecer para prestar uma última homenagem.
O Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal, vem por este meio enaltecer o trabalho
desenvolvido pelo Vice-Presidente João Adriano Tomé Matias, do Centro, em prol dos utentes,
trabalhadores e comunidade.
Defendeu, até aos seus últimos dias, os ideais pelos quais juntou-se a esta causa, o de procurar que o
Centro fosse uma Instituição de referência, em que impulsionasse a Solidariedade Social e o
Desenvolvimento Comunitário, através da prestação de serviços de elevada qualidade à família e aos
cidadãos, de uma forma integrada sustentável em cooperação
com outras entidades, numa perspectiva de melhoria da
qualidade de vida e na promoção da igualdade de oportunidades.
Perante a sua forma de estar na vida adaptou-se na perfeição às
metas e objectivos desenvolvidos pelo Centro de
Desenvolvimento Comunitário do Landal, lutando todos os dias
pela melhoria da Qualidade de Vida da População da sua Terra.
Defendeu de forma assídua comportamentos e valores de
Confiança, Eficácia, Humanismo, Inovação, Ambição para que as
actividades e estratégias desenvolvidas assentassem no princípio
da defesa do bem comum, na promoção e valorização dos
recursos endógenos, e na procura do bem-estar dos utentes,
colaboradores e comunidade.
Lamentamos profundamente a perda de um grande HOMEM que
nos ajudou, como se costuma dizer, com unhas e dentes para
levar este Barco a um grande Porto.
Em suma, o que o Centro é hoje deve-se em parte ao Vice-Presidente João Adriano Tomé Matias.
A Direcção do CDCL
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SABIA QUE...

ERS – Entidade Reguladora da Saúde
Solicitámos o Registo de uma unidade de cuidados sem
internamento, de forma a criar um gabinete Médico no
Centro, solicitação que obteve o parecer positivo da
Entidade Reguladora.

Relatório de Atividades e Contas de 2019
do CDCL
Foi apresentado e aprovado na AssembleiaGeral, de 10 de Outubro de 2020.

Depressão Elsa
Decidimos, conforme disposto no Código dos
Contratos Públicos, adjudicar a empreitada
de reabilitação e execução de muro,
destruído pela Depressão Elsa, à Empresa
MAURISCAVA – Muros e Terraplanagens,
Unipessoal, Lda. de acordo com a proposta
apresentada. O valor enquadra-se na
comparticipação da Autarquia.

Comparticipação financeira – A Câmara Municipal
atribuiu uma comparticipação financeira para a
reconstrução muro do lado nascente, que sofreu uma
derrocada e o contínuo deslizamento de terras,
provocado pela Depressão Elsa.

Medidas de Autoproteção
O CDCL apresentou Medidas de Autoproteção de acordo
com as normas e legislação atualmente em vigor, à
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil,
Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, e
estas foram aprovadas.

ADENE – Agência para a Energia Participamos em regime de
parceria com a ADENE, na
preparação de projeto para o qual
somos parceiros na organização
de
uma
candidatura.
A
candidatura tem como objetivo
financiar projetos de eficiência
energética para uma mobilidade
sustentável.


Informação
O nosso jornal tem como periodicidade trimestral. Devido a situação de pandemia vivida e à redução
dos serviços / suspensão de actividades, será o jornal número 82 referente ao 2º,3º e 4º trimestre.
Agradecemos desde já a sua compreensão.
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SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Felícia Matias – Responsável Social

ANIVERSARIANTES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO (ADI)

João Carvalho
03-05-1934

Abeltina Jesus
04-07-1948

Mª Laura Costa
11-07-1936

Isilda Leandro
22-10-1946

António Lavareda
10-08-1937

Vítor Silva
29-09-1952

Joaquim Conceição
29-12-1939

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

Arminda Almeida
26-05-1944

José Luís Santos
15-06-1953

Rosa Ventura
01-09-1943

Rui Santos
11-09-1957

Alzira Almeida
07-07-1949

José Virgílio
28-07-1935

Francisco Loureiro
15-09-1940

Joaquina Almeida
09-08-1936

Manuela Moura
24-11-1936

Madail Silva
23-08-1965

Delfina Loureiro
09-12-1941

A TODOS O CDCL DESEJA UM FELIZ ANIVERSÁRIO

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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SABIA QUE...

Assembleia Geral Extraordinária do CDCL

Convocada pelo Presidente da Mesa em exercício, Sr. Manuel Domingos Alexandre, realizada no dia 31 de
Outubro para a Eleger os novos Órgãos Sociais, Quadriénio 2020 – 2024, Não alcançou os objetivos
previstos. O Sr. Presidente da mesa em exercício, Sr. Manuel Domingos Alexandre, informou todos os
presentes que não foi apresentada nenhuma lista a candidatar-se aos órgãos sociais do Centro de
Desenvolvimento Comunitário do Landal. Após algum diálogo, e de acordo com os Sócios presentes ficou
decidido:
a)-Marcar as próximas eleições para meados do próximo ano, fora desta situação epidemiológica do novo
Coronavírus - COVID 19;
b)- Manter em funções os atuais elementos dos Órgãos Sociais com todos os poderes inerentes aos
cargos descritos estatutariamente e confirmado em Assembleias Gerais posteriores.


Serviço de Apoio Domiciliário ao Fim-de-semana
Expusemos mais uma vez à Segurança Social, os encargos
financeiros e organizacionais que suportamos em garantir o Fimde-semana aos Utentes do Serviço de Apoio Domiciliário,
acabando por nos ser difícil a sustentabilidade da valência tendo
em consideração que as pensões dos utentes são
exorbitantemente baixas em meio rural, o custo dos bens
alimentares cuja aquisição para nós fica a mais de 28 Km para
cada lado, o custo do combustível, a manutenção das viaturas, as
despesas com os recursos humanos. Suspender este serviço a
alguns Utentes ao fim de semana é claramente um ato desumano.
Solicitamos mais uma vez o alargamento desta valência ao fim-desemana.


Somos IPSS - Aderimos à plataforma “Somos IPSS”, esta adesão
traz uma série de benefícios, sendo de destacar a possibilidade
de trabalhar em rede, da crescente divulgação das nossas
atividades, proporcionando maior impacto social e económico.

ANIMAR é uma Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento
Local - Fomos convidados pela
ANIMAR, para participamos nas
reuniões com os Grupos
Parlamentares do PSD, PS e PCP. A
propósito de analisarmos e
apresentarmos propostas para o
Desenvolvimento Local.

Aquisição de Viatura adaptada de 9 Lugares à Empresa FUTURVIDA
Reunimos com a nossa Gestora de Cliente do Banco Montepio - que nos informou que foi
autorizada/aprovada a reforma das Livranças (28.000,00€+5.630,77€) pelo mesmo montante (sem
amortização) por mais 60 dias até ao dia 27-12-2020, estas livranças devem-se á Aquisição de
Viatura adaptada de 9 Lugares à Empresa FUTURVIDA, que ainda não efetuou o registo da viatura
e nestas condições a Segurança Social não nos disponibiliza a verba atribuída para o
financiamento da aquisição. Colocamos em tribunal a Empresa Futurvida.

Agradecimento
Às Ex-funcionária, Adelaide Cardoso e Aldina Filipe , do Centro Comunitário do Landal que durante
estes anos, fizeram parte da Equipa dos Cuidados de Apoio Domiciliário, da minha Esposa Maria
Paulino Martins Saraiva (D.ª Alice). Pela Experiência, competência profissional, qualidades
excepcionais de trabalho, colaboração e vontade de servir a Associação que representam. O meu
agradecimento e admiração pelo exemplo e espirito de solidariedade.
Ficam como exemplo a ter em conta pelos atuais e futuros trabalhadores.
O meu obrigado, Associado 371 – José Ramos Saraiva
Amiais, Dezembro 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
Oficina Salgados
António Luís Colaço Alves

António Luís sempre teve a paixão por automóveis e dessa paixão surgiu a Oficina Salgados situada na
Estrada do Matadouro, 4 em Rostos – Landal.
Sem experiência na área aos 18 anos começou a trabalhar como vendedor de automóveis na marca
Hyundai. Não se sentindo totalmente realizado com as funções que tinha como vendedor, fez uma
proposta ao seu patrão, para que lhe fossem confiados os veículos provenientes de retomas, que
apresentavam alguns danos, a fim de serem recondicionados e daí valorizar o veículo e potencializar a
sua venda. Embora na altura a experiência fosse muito pouca, o gosto pelo trabalho e a vontade de
vingar naquilo que gostava de fazer, deu origem a que os resultados fossem bastante satisfatórios,
tendo o patrão lucrado com a iniciativa e serviu de rampa de lançamento para o que viria a ser a sua
atividade até hoje.
Quando questionado para a evolução da tecnologia nos automóveis o Sr. António refere, “Como é óbvio
na altura, os automóveis não tinham a tecnologia de hoje em dia, pois, em termos de Pintura nada se
pode comparar com a realidade de hoje, sendo que isso me ajudou como porta de entrada. Porém senti
necessidade de ter mais aprendizagem. Estabeleci contacto com uma empresa alemã que para meu
fortúnio entenderam que deveriam apostar em mim, dando-me formação e apoio técnico. Formação
essa, dada por excelentes técnicos na área da reparação automóvel, para mim nessa altura foi a chave
para alcançar os objetivos a que eu próprio me tinha proposto.”
A atividade foi iniciada em 1994, em instalações que na altura, foram adaptadas para desempenhar a
reparação automóvel, já na altura com um espaço para Pintura com ar forçado e filtrado o que já
permitia alcançar alguma perfeição no acabamento.
Contudo em 2002 foram inauguradas novas instalações, sendo construídas e equipadas para
desempenhar a reparação automóvel na vertente da colisão com todas as normas exigidas, dispondo
de Cabine Pintura, Banco de Ensaio, Área de Preparação, Zona de
Lavagem, Área de Manutenção e Laboratório de cores.
Sempre a pensar na evolução e modernização, em
2015 investiram em melhoramentos e atualmente
dispõem de tecnologia que ajuda muito na execução
do serviço tal como elaboração de cores através de
Espectrómetro que é um aparelho que lê a cor do
veículo com um simples click.
Dispõem também de máquina de carregamento de AC, Máquina Focagem de
Faróis, Máquina de diagnóstico auto, entre outros. O maior desafio da empresa é
ter elevado nível de qualidade ao mais baixo preço.
“Para nós a concorrência é algo que nos pode sempre ajudar no sentido que os
nossos “concorrentes” são nossos parceiros de negócios e com eles podemos partilhar ideias e
conhecimentos. Ao longo da nossa existência e já lá vão 27 anos, sempre olhámos para a concorrência
como algo positivo” refere António Luís.
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A questão ambiental também é motivo de preocupação para esta empresa e têm todos os cuidados
com os resíduos e gases, “as nossas instalações estão equipadas com estação de tratamento de águas
residuais, a nossa cabine de pintura está equipada com sistema de filtragem na extração de gases e
todos os resíduos gerados na nossa atividade são encaminhados para
a reciclagem”.
A atividade assenta principalmente na área da colisão, ou seja veículos
acidentados, trabalham maioritariamente com companhias de seguros
e têm uma parceria com uma Seguradora alargando a atividade na
área da Mediação de Seguros. Dispõem de um gabinete de
atendimento para a Mediação de Seguros e atendimento presencial ou
via call center.
Para António “os últimos 27 anos tem sido dia após dia uma tentativa
de superação, busca de conhecimento e o meu objetivo sempre
assentou na vontade de me superar a mim próprio cada dia. O que mais me atrai nesta atividade é a
contínua necessidade de aperfeiçoamento, nunca podemos achar que alcançámos o topo porque o topo
está sempre a subir. Em relação ao nosso país a nível empresarial está mais empreendedor e mais
competitivo, contudo em relação ao resto da Europa, Portugal ainda tem muito que caminhar. Penso
que as novas gerações poderão dar um novo ânimo no sentido de Portugal inovar, contudo nesta área
da reparação automóvel (colisão), não vejo os jovens com muita vontade de apostar, preferem a
Mecatrónica, ou até mecânica ou outras áreas, mas não a pintura e reparação de chapa nos
automóveis.”
Para 2021 pensam na grande superação física e emocional, devido a toda esta conjuntura por que
todos estamos a passar, mas será um ano de muito trabalho refere.

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

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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Precisa de fazer o Cartão de Cidadão, Renovar a Carta de
Condução ou enviar um CTT Expresso?
Agora já pode fazer isto e muito mais aqui no CDCL!














Renovação do Cartão de Cidadão;
Pagamento de Vales de Correio;
Atestados Médicos;
Adesão ao Serviço Via Verde;
Serviço CTT Expresso;
Registo Automóvel;
Pagamentos Água, Luz, Telefone, IRS...;
Renovação da Carta de Condução;
Carregamento de telemóveis;
Pedidos de 2ª via de diversa Documentação Automóvel;
Extinção da Reserva de Propriedade;
Outros.

Temos para si disponível um serviço à medida das suas
necessidades!

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
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ESPAÇO DO LEITOR
Mariana Sobreiro - Bióloga

O impacto das nossas escolhas dietéticas na
nossa saúde e comunidade - Parte 2 Sabia que os animais mais consumidos
são muito parecidos connosco? Os animais de
grande porte como as vacas e os porcos têm
uma fisiologia muito parecida com a nossa: em
termos hormonais, sistema nervoso e também a
anatomia. Por exemplo, o coração do porco é
em
tudo
idêntico
ao
nosso,
por
isso, as suas
válvulas
podem
ser
usadas para
substituir as válvulas do coração humanas
quando
acontecem
anomalias
no
seu
funcionamento. Com isto quero dizer, que a
forma de funcionamento anatómico destes
animais é muito parecida, mas não se resume só
a isso, a forma de experimentar e reagir a
estímulos externos é muito parecida com a
nossa. Por isso, hoje em dia há inúmeras
discussões sobre a legitimidade de induzir dor e
stress por confinamento a estes animais (refirome a estas espécies em particular porque são os
animais mais usados para consumo). À medida
que somos mais conscientes das parecenças
que nos unem a estas espécies, também nos
tornamos mais empáticos com o seu sofrimento,
e se, por algum motivo, o leitor não sente essa
empatia imediata porque foi ensinado que os
animais existem para nos servir, voltemos então
à questão da sua saúde...Como referia
anteriormente os nossos sistemas nervosos e o
destas espécies são extremamente parecidos,
portanto imagine-se num momento de stress, dor
física e confinamento contínuo, aquilo que
definimos como ansiedade, medo, angústia e

nos parecem coisas um pouco abstractas, têm
de facto, um fundamento biológico. O nosso
sistema hormonal e nervoso reagem a estes
estímulos externos de stress produzindo essas
emoções (forma de nos proteger, se temos
sensações desagradáveis tentamos escapar da
situação de stress), e estas hormonas circulam
por todo o nosso corpo impactando-nos de forma
negativa. Imagine sentir essas emoções de
forma continuada, nós humanos, quando
expostos continuamente a altos níveis de stress
desenvolvemos
patologias,
não
apenas
psiquiátricas, mas impacta de forma negativa o
nosso sistema imunitário que nos protege tanto
de agentes patogénicos (por exemplo dos tão
famosos vírus), mas também nos protege e
repara anomalias que surgem no nosso sistema
frequentemente associadas ao envelhecimento.
Os animais de consumo, desenvolvem
igualmente patologias psiquiátricas e os níveis
dos factores biológicos relacionadas com stress
são elevados, dadas às condições em que
vivem. Tal como a válvula do coração de porco,
uma vez colocada num coração humano o pode
fazer funcionar perfeitamente, a verdade é que
se consumirmos os animais que foram expostos
a maltratos e a confinamento também estamos a
consumir um produto com componentes
biológicos que podem ter um impacto negativo
na nossa biologia, simplesmente porque o
bioproduto desse stress também pode ser
“percebido” e interpretado pela nossa própria
biologia. Por isso, as nossas opções em termos
de dieta podem ser motivadas não só porque
queremos prevenir doenças, mas por empatia
com a dor de outras espécies e também porque
a produção a grande escala de carne está
destruir os ecossistemas e o planeta onde
vivemos.
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ESPAÇO DO LEITOR
Mariana Sobreiro - Bióloga

A outra questão é: mesmo tendo os
conhecimentos teóricos e a vontade de mudar a
nossa dieta e os nossos hábitos de consumo,
porque é que nos custa tanto? Primeiro porque
as rotinas são difíceis de mudar! Fomos
programados
pelas nossas
experiências
passadas, funcionamos como um computador!
Quantos de nós não decidimos trocar de
trabalho porque estamos fartos ou porque
surgiu uma oportunidade claramente superior e
quando chega a hora de mudar enchemo-nos
de dúvidas e de saudosismos? Além disso,
todos procuramos ser aceites pela nossa
comunidade, amigos e familiares e é muito fácil
entrar num dialogo interior que nos limita a
ação, por exemplo: “convidaram-me para um
churrasco! se calhar para a semana mudo a
minha dieta... Mais semana menos semana não
fará muita diferença!”. Temos, sem lugar a
dúvidas, uma biologia complexa! Tanto o corpo,
como a mente! Por isso é tão importante
questionar aquilo que pensamos e também
estarmos abertos a ouvir pessoas com
formação e com opiniões diferentes das nossas!
E perguntar-nos honestamente no nosso
silêncio: ao longo da minha vida quantos
comportamentos que pareciam inócuos, na
realidade se revelaram prejudiciais? Mantemos
comportamentos simplesmente porque é mais
fácil manter algo que nos é familiar do que optar
por algo novo e desconhecido? No meu caso,
foram muitas as coisas que me prejudicavam
claramente e mantive durante muito tempo na
minha vida, pese os sentimentos de culpa e
questionamentos! Para mim foi um processo
demorado - a mudança-, mas uma vez tomei a
decisão, depois de muitos passos à frente e
alguns atrás, neste momento existe um antes e
um depois em termos de bem estar com a
minha dieta! Nenhum texto científico supera a

experiencia pessoal de bem estar connosco
mesmos, é o empurrão final! Como nos
sentimos com o que comemos? por isso deixo
aqui a minha humilde sugestão: depois de uma
refeição rica em produtos animais ou uma

refeição rica em produtos vegetais, como se
sente? Façam os vossos testes, com paciência
e ao vosso ritmo e avaliem o vosso estado físico
e emocional (sonolência, letargia, refluxo e
acidez, sensação de indigestão, enfartamento,
estado anímico e a sua produtividade em geral
depois da refeição). Muitos de nós pensamos
que devíamos contribuir com algo de positivo
para o mundo em que vivemos e desistimos
facilmente, pensando que isso é o labor de
ecologistas e médicos sem fronteiras, que o
contributo deles
é mais “real”. Mas não
podíamos estar mais longe da verdade, todos
podemos de facto contribuir. A maioria das
catástrofes ambientais e humanitárias são
desencadeadas pela luta pelos recursos. Os
países mais pobres são explorados para
alimentar o consumo descontrolado dos países
ricos. Ao sermos conscientes do que estamos a
comprar, ao comprar ao seu vizinho os seus
produtos locais, ao utilizar os recursos de
maneira sustentável, está a ter um impacto
positivo maior do que pode imaginar.
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Ações solidárias: Apoio em alimentos e material de proteção.
O Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal, recebeu apoio de Maçons em alimentos e material
de proteção.
Na conjuntura em que vivemos, numa luta diária sem fim à vista contra a pandemia da Covid-19, um
Grupo de Maçons pertencentes a várias Lojas do Grande Oriente Lusitano deu apoio a um movimento de
solidariedade social e fez a entrega ao Centro Desenvolvimento Comunitário do Landal-CDCL, IPSS
Rural, de kits de máscaras de proteção individual e 180 cabazes de alimentação não perecível, totalizando
mais de 1.100 quilos de mantimentos.
A ideia é ajudar as pessoas, que estão precisando neste momento da crise COVID-19 e conseguir fazer
chegar auxílio aos indivíduos mais vulneráveis da nossa sociedade.
Os alimentos foram distribuídos pela área de influência do CDCL que conhecem as comunidades, e que
sabem identificar quem realmente está necessitando.
Todos os recursos foram angariados em campanha interna,
e é o resultado da cooperação solidária individual, que se
transformaram em alimentos e produtos de proteção
individual, para serem doados à população mais necessitada.

Todos juntos no combate ao coronavírus COVID19.

João Almeida – melhor português de sempre no Giro
João Almeida (ciclista profissional da equipa Deceuninck-Quickstep), frequentou o nosso ATL –
Actividades de Tempos Livres, durante a sua infância. Durante a sua adolescência dedicou-se ao
ciclismo e aos 18 anos abdicou do seu percurso académico para agarrar a oportunidade de correr numa
equipa fora de Portugal, com esforço, dedicação e muita perseverança conquistou o seu lugar no mundo
do ciclismo. Foi com bastante entusiasmo e alegria que acompanhamos e vibrámos com a sua
participação no Giro de Itália 2020, ele que vestiu a camisola rosa (liderança) durante 15 dias e assim
alcançou o melhor resultado de sempre de um português na Volta a Itália, ao terminar na quarta posição.
Parabéns João!

Atividades tempos livres 2004

Giro d´Itália 2020

Boas pedaladas João, estamos a acompanhar o teu percurso.

CENTRO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO LANDAL

A vossa ajuda faz a diferença
As generosas e importantes doações realizadas pelas Empresas abaixo designadas têm
grande impacto na ajuda aos trabalhos desenvolvidos por esta Instituição.
Em nome do Centro Desenvolvimento Comunitário do Landal, queremos. Publicamente
expressar os nossos sinceros agradecimentos pela vossa gentil e importante doação realizada ao
CDCL, a qual foi aplicada integralmente na realização dos nossos objetivos Sociais.
A vossa ajuda faz uma diferença positiva na vida da nossa comunidade.

Paulo Jorge Rodrigues
Apoia o CDCL
Oferta das chapas de inox e mão-de-obra colocadas na
nova cozinha do Centro Dia.
O nosso Bem-haja

Carlos Alves
Apoia o CDCL
Oferta do material, fabrico e mão-de-obra na colocação
do suporte do Projetor de Vídeo instalado no Salão
Polivalente.
O nosso Bem-haja

Escalar Desafios Lda.

Carlos Carvalho
Apoia o CDCL

Carlos Carvalho

Pelas diversas ofertas de ovos para as atividades
socioculturais que realizamos.
O nosso Bem-haja

Avicultura – ovos de codorniz
desafios1966@gmail.com
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Regra de Ouro:
Faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti.
Lucas 6:31

