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Prefácio

Lucílio Fernando de Assunção Teixeira

UMA VIDA A FAZER HISTÓRIA

Foi com muito entusiasmo, que em 
dezembro terminamos as comemo-
rações do aniversário desta grande 
Instituição, que decorreu durante o 
ano que ora termina. 

Sintetizar a história de 330 anos de 
vida de uma Instituição como esta 
não é tarefa fácil de se conseguir. 
Todavia, os Valores que defendemos 
e colocamos em prática na sua or-
ganização, suscita-nos a intenção 
em dar a conhecer, com algum con-
forto, alguns enxertos dessa história 
que, no fundo, se cruzam com o 
passado do seu Concelho e das suas 
gentes.

Sobre o caminhar solidário e de 
caridade desta Misericórdia através 
dos tempos, muito se publicou e 
naturalmente se deu a conhecer. 
Este caminhar, ontem como hoje, 
foi e continua a ser direcionado para 
atenuar necessidades ainda sentidas 
junto de muitas das nossas famílias. 

Em todo este percurso, a Institui-
ção procurou acompanhar as muta-
ções temporais e as difi culdades das 
suas gentes. Como consequência, 
não deixou passar a oportunidade 
para dar vida a um equipamento 
que sempre fez parte da principal 

matriz fundacional destas Institui-
ções e relacionado com a precari-
dade das condições de assistência à 
saúde, que foi a construção do seu 
Hospital de proximidade, ocorrida 
em meados do seculo XX.

Este acontecimento havia de mar-
car a sua história, como o acentuar 
de uma nova dinâmica de assistên-
cia para o seu futuro. Esta Institui-
ção readquiriu assim um novo mo-
delo de atividades ao disponibilizar 
todos os seus recursos e estratégias 
para acolher novas políticas sociais, 
relacionadas com a iniciação de ser-
viços de apoio nas áreas sociais e 
educativas.

Hoje, assim está a acontecer 
nesta Misericórdia, ao desenvolver 
novos serviços para situações mais 
diversas de respostas sociais, tanto 
nas áreas da saúde, como nos apoios 
à criança, ao idoso, à defi ciência e à 
reabilitação. Neste contexto a Insti-
tuição, não obstante os problemas 
económicos do País e consequente-
mente de si própria, tem procu-
rado e contínua nesse caminho, a 
estender os seus serviços a esses 
novos desafi os, só possíveis em Ins-
tituições que cultivam valores de 
solidariedade social compatíveis 
com as difi culdades sentidas junto 
das populações mais desfavorecidas 
deste concelho.

Estas comemorações, vieram 
aclarar com mais evidência a nossa 
vontade em continuar preocupa-
dos também com a qualidade dos 
serviços que prestamos, através de 
vontades e motivações exercidas 
por dirigentes, colaboradores, vo-

luntários e todo um conjunto de Ir-
mãos que comungam e deram o seu 
melhor na defesa dos ideais desta 
Instituição.

Não vamos deixar de assumir os 
nossos deveres solidários com os 
Utentes e junto das Entidades que 
fazem parcerias valiosas e funda-
mentais para a sustentabilidade da 
Instituição, como também para ali-
cerçar a esperança de um futuro 
mais amigo dos projetos e horizon-
tes que pretendemos atingir para a 
resolução de problemas sociais que 
teimam em persistir.

Esta fi rmeza de preceitos, está 
presente em todos aqueles que des-
ta Instituição fazem parte. Como 
Provedor, entendo que será a prenda 
mais adequada para uma Instituição 
em que os seus longos anos de vida 
contribuíram para fortalecer os seus 
Valores e os compromissos assumi-
dos com as nossas gentes, e com as 
políticas sociais voltadas para a dig-
nifi cação das populações que servi-
mos. 

Santa Casa da Misericórdia,

Dezembro de 2013

O Provedor,
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A Instituição

Comemorações dos 330 Anos
da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Seguindo a doutrina da Rainha 
Dona Leonor, a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Tarouca viu o seu nas-
cimento a 15 de agosto de 1683, 
onde afi rmou o seu compromisso 
segundo a letra e o espirito das 14 
obras de Misericórdia, garantindo 
uma abrangência infi nda, uma vez 
que atendia ao Homem no seu todo 
– corpo e alma – e a todos os Ho-
mens, sem qualquer discriminação, 
ou seja, equivalente a uma verda-
deira revolução assistencial para a 
época de então e que lhes garantiu 
um carisma único de sobrevivência 
até aos dias de hoje.

No passado dia 27 de dezembro, 
esta Instituição encerrou as come-
morações dos 330 anos num sarau 
aberto à comunidade, onde esti-
veram presentes várias Entidades 
e Instituições destacando as inter-
venções do Exmo. Sr. Presidente de 
Câmara e Presidente da Assembleia 
Municipal que teceram considera-
ções ao trabalho desta Instituição 
nomeadamente na pessoa do Sr. 
Provedor Lucílio Teixeira, que nas 
últimas três décadas tem alcançado 
resultados notáveis no âmbito da 
solidariedade social e assistencial 
do Concelho. 

 Além das intervenções 

alusivas a esta data comemorativa, 
o Sr. Provedor Lucílio Teixeira apre-
sentou a nova medalha da Institu-
ição e o Brasão que marca uma nova 
era da Misericórdia de Tarouca.

Este evento contou, ainda, com a 
atuação Grupo Coral da Santa Casa 
da Misericórdia de Tarouca, do Trio 
In Tempore e da Orquestra do Centro 
Cultural e Recreativo de Ferreirim. 

Ainda nesta noite foi apresentada 
mais uma Obra de A. de Almeida 
Fernandes “Os Primeiros Documen-

ções 

tos de Santa Maria da Salzeda – Até 
à morte da Fundadora”, editada por 
esta Misericórdia, que é detentora 
do seu espólio.  As obras de A. Almei-
da Fernandes podem ser adquiridas 
na sede da Instituição.

Parabéns Santa Casa da Misericór-
dia de Tarouca, pelos 330 anos … de 
Solidariedade no Tempo e no Espaço.

que 
Santa 
sa 
porque 
Misericórdia, 
da 
a mesma é rica e porque também 
se 
celho 
porque 
ou 
uma 
os 
rações 
pelas 
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330 
sa 
época, 
dades, 
por 
qualidades humanas de louvar

o primeiro é tentar despertar a 
atenção 



Santa Casa da Misericórdia de Tarouca jun. | 2013

arouca

Salzeda – Até 
à morte da Fundadora”, editada por 

é detentora 
 As obras de A. Almei-

adquiridas 

Parabéns Santa Casa da Misericór-
Tarouca, pelos 330 anos … de 

Tempo e no Espaço.

Entendemos que neste dia em 
que se comemoram os 330 anos da 
Santa Casa da Misericórdia de Nos-
sa Senhora do Socorro de Tarouca, 
porque assim é designada a nossa 
Misericórdia, se falasse um pouco 
da sua longa história. Isto porque 
a mesma é rica e porque também 
se cruza com a história do Con-
celho e do próprio País. Também 
porque queremos dar a conhecer, 
ou pelo menos tentar, como é que 
uma Instituição consegue atingir 
os 330 anos, mesmo com as alte-
rações políticas por que passou, 
pelas crises económicas e sociais 
que aconteceram ao longo destes 
330 anos. Não foi fácil, mas a nos-
sa Misericórdia chegou até à nossa 
época, apesar das grandes difi cul-
dades, só sendo possível liderada 
por Homens de inigualável valor e 
qualidades humanas de louvar.

(...)
Com isto defi ni dois objectivos, 

o primeiro é tentar despertar a 
atenção para o aniversário, porque 

o festejamos e ainda 
porque marca um per-
curso longo; o segundo 
objetivo e não menos 
importante, é para que 
leiam o livro “Santa 
Casa da Misericórdia de 
Tarouca – Subsídios para 
a sua história”, publicado em 2010.

(…)
Com a entrada nesta Misericór-

dia do Provedor Lucílio Teixeira e 
os restantes membros que o foram 
acompanhando ao longo destes 
anos, a Misericórdia entendeu que 
não podia “baixar os braços” e ex-
tinguir uma Instituição tão impor-
tante para o Concelho. Em 1982 a 
Misericórdia tinha um património 
reduzido que só dava despesa, as 
receitas eram escassas e exclusivas 
da renda do Hospital. Não tinha 
nenhum funcionário e viveu tem-
pos difíceis. Dos mais difíceis da 
sua história.

Hoje a Misericórdia após 30 anos 
tem 15 valências em funciona-

mento (Creche, Jardim de Infân-
cia, ATL, Centro de Dia, Lar, Apoio 
Domiciliário, Teleassistência, Cui-
dados Continuados, Clinica de Fi-
sioterapia, Lar Residencial para 
Defi cientes, Equipa RSI, Cantina 
Social, Ajudas Técnicas, Formação 
e Agricultura) e conta com 120 fun-
cionários.

Imaginem este Concelho com 
várias empresas ou Instituições 
com este desenvolvimento. Seria 
com toda a certeza um Concelho 
de mais oportunidades.

Dr. Carlos Alberto de Assunção Teixeira
Vice-Provedor da Misericórdia de Tarouca

Discurso
do Vice-Provedor
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A Marca de uma nova Era... 
Neste 

Mérito 

da Misericórdia 

sendo 

considerada 

reconhecimento 

tregue 

rais.

Mérito Profi

“Entrei 

satisfação 

balhar ao serviço das pessoas.

Nestes 

me deixou 

mas… 

colegas, 

estes 25 anos.

Os 

somos 

a partilha de experiências, o espelho do 

nosso 

que não vem.

Agradeço 

cerce 

que nos 

Instituição e que sempre me apoiou.

Agradeço 

a família do dia-a-dia, que me ouvem nos 

momentos 

partilham 

responsabilidades 

E em especial àquelas que desde o inicio 

me ensinaram 

cada nova tarefa.

Quero 

deu uma 

e estava sempre comigo, me dava força 

para 

bons 

em bom 

mim, por toda a minha família e amigos.

Agradeço 

Boa noite,
Exmo Senhor PROVEDOR

Neste dia, em que encerramos as 
comemorações dos 330 anos de vida 
desta nossa Misericórdia, queremos 
também dedicar-lhe algumas palavras 
para manifestarmos a nossa amizade 
e gratidão em nome de todos os Co-
laboradores desta Instituição cuja vida 
faz parte da sua vida.

Muitos de nós, não o acompanha-
mos desde a sua primeira tomada de 
posse, no entanto, conseguimos ima-
ginar os seus sentimentos de luta e por 
vezes de alguma trepidez. Pois somos 
testemunhas da sua dedicação e en-
trega na construção da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca.

Durante as comemorações que marcaram os 330 anos de existên-
cia, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca apresentou a sua nova 
medalha. Símbolo da atividade da Santa Casa que, com a ajuda da 
Nossa Senhora das Misericórdias, tem conseguido cumprir o lema 
que nela está gravado: “Solidariedade no Tempo e no Espaço”. 

Numa das faces da medalha, podemos comtemplar a imagem da 
Nossa Senhora do Perpétuo So-

corro, padroeira do Lar de 
Idosos desta Misericór-

dia. Na outra face, en-
contra-se gravado o 
Brasão que marca a 
nova Era assisten-
cial que teve o seu 
início em 1982 e 
que se estende aos 
dias de hoje.

É destes momentos que se escreve 
a história da nossa Misericórdia e 
cada dia é uma página onde as pala-
vras amizade, união, reconhecimento, 
humildade e solidariedade estão cada 
vez mais presentes, pois é este o teste-
munho que por si nos tem sido trans-
mitido e que nos ajuda a crescer.

Senhor Provedor, o nosso muito 
obrigado!

Lido por:

Lúcia Ribeiro

a 
ca
vr
hu
ve
mu
mi

ob

corro, p
Idoso

dia
c

1982
  2013... 
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Homenagem de Reconhecimento Profissional

A Marca de uma nova Era... Medalha
de Mérito

Neste ano de 2013, a Medalha de 

Mérito Profi ssional da Santa Casa 

da Misericórdia de Tarouca, que vem 

sendo entregue desde 1996 e que é 

considerada como um “prémio” de 

reconhecimento profi ssional, foi en-

tregue à funcionária, Manuela Mo-

rais.

Salva de Prata
Mérito Profi ssional – 25 anos

“Entrei nesta casa com 25 anos e muita 

satisfação porque o meu sonho era tra-

balhar ao serviço das pessoas.

Nestes anos, a saúde traiu-me e não 

me deixou fazer algumas realizações, 

mas… com a ajuda do Sr. Provedor e das 

colegas, consegui superar e estar por cá 

estes 25 anos.

Os Idosos dão-nos muitas alegrias… 

somos a família que alguns não tem, são 

a partilha de experiências, o espelho do 

nosso futuro e a saudade do passado 

que não vem.

Agradeço ao Sr. Provedor, que é o ali-

cerce desta casa, que nos orientam e 

que nos ajuda a crescer a cada dia nesta 

Instituição e que sempre me apoiou.

Agradeço a todos os colegas que são 

a família do dia-a-dia, que me ouvem nos 

momentos de desabafos, que aturam e 

partilham as minhas brincadeiras e as 

responsabilidades do trabalho e da vida. 

E em especial àquelas que desde o inicio 

me ensinaram e me acompanharam em 

cada nova tarefa.

Quero agradecer ao meu pai que me 

deu uma boa educação, bons conselhos 

e estava sempre comigo, me dava força 

para eu puder lutar nos momentos menos 

bons da minha vida… que Deus o tenha 

em bom lugar para continuar a pedir por 

mim, por toda a minha família e amigos.

Agradeço também, a todos os Mesári-

Para os senhores Mesários
Que de vez em quando cá estão
Quando ouvem a Manuela
Sabem que vão ter reunião!

Que todos tenham saúde
Para o ano aqui estar
Muito obrigada por tudo
Espero sempre vos agradar!

Obrigada a Todos!”

Todos estes anos
Eu gostei de aqui estar
Estas pessoas são a minha vida
Onde eu hei-de acabar!

Anos muito bons
Eu passei nesta casa
Todas as brincadeiras
Deram sempre boas risadas!

Todos eu gosto e estimo
Começando pelo Sr. Provedor
As colegas são amigas
Os Idosos são um amor!

Os anos vão passando
As mais velhas já estão “cotas”
Mas não é por isso 
Que vamos arrumar as botas!

os e em especial, ao Sr. Provedor, pela oportunidade que me deram para trabalhar 

nesta casa, nesta Instituição de família, da qual eu muito me orgulho e fi co feliz por 

fazer parte.

E para terminar … umas quadras vos vou recitar:

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, 20 de Dezembro de 2013

Discurso da homenageada

Maria Manuela Morais
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Homenagem aos Utentes

Na extensa vida de Missão 
de um Provedor, muita coisa 
tem e dizer sobre o funcio-
namento de uma Instituição 
que dedica toda a sua ativi-
dade dentro de Valores en-
quadrados nas 14 Obras de 
Misericórdia. 

Estes foram sem dúvida, 
dois dias marcantes para 
as memórias da Misericór-
dia e para quem dela faz a 
sua missão principal de vida 

solidaria.

100º Aniversário dos Utentes
No dia 15 de Agosto de 2013, a 

Santa Casa da Misericórdia de Tarou-

ca teve a honra de se unir à família 

do seu Utente do Serviço de Apoio 

Domiciliário, o Sr. António Carneiro, 

para comemorar os seus 100 anos 

de vida. Em ambiente de verdadeira 

De novo, a 11 de Dezembro, esta 

Misericórdia esteve mais um dia em 

festa, ao comemorar, os 100 anos da 

Utente de Lar de Idosos, a D. Olím-

pia Espírito Santo. Foi com grande 

emoção que a Mesa Administrativa 

quis assinalar esta data homenag-

eando a aniversariante. 

Nesta homenagem estiveram pre-

sentes alguns dos seus familiares e 

amigos, colaboradores, Direcção da 

Misericórdia e Representantes do 

Município. 

Seguida à missa de acção de gra-

ças foi realizada uma cerimónia onde 

se presenteou a aniversariante ten-

do-lhe sido dirigidas algumas pala-

vras pelas entidades presentes e se 

salientou a importância da existên-

cia das respostas sociais no conse-

quente aumento da qualidade e es-

perança média de vida.

Respondendo 

vite 

Santa 

dia 

escolher 

se segue, 

meu 

meida 

efeito, 

sima 

gador 

VIII – XIV) é conhecida e 

reconhecida 

da 

nal e estrangeira, a sua 

produção 

preende 

conhecimento, 

«apagada» 

produção 

«Como 

se 

as temáticas 

lhe?!»

Segue-se, 

ia dizendo, 

seleccionei:

“Com a bênção
da  Senhora

das  Misericórdias,
a  Santa Casa

de Tarouca
congratula-se

com os 100 anos
destes nossos
Utentes.”

fraternidade, esta Misericórdia rep-

resentada pelo Sr. Provedor e pela 

equipa do SAD, prestou a sua hom-

enagem ao Sr. António Carneiro por 

esta data e agradecendo também o 

afecto que ao longo da sua vida vem 

dedicando a esta Instituição.
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A. de Almeida Fernandes na Poesia100º Aniversário dos Utentes

e Representantes do 

à missa de acção de gra-

cerimónia onde 

a aniversariante ten-

algumas pala-

presentes e se 

a importância da existên-

no conse-

qualidade e es-

A. Almeida Fernandes - Centro de Estudos

Respondendo ao con-

vite do Sr. Provedor da 

Santa Casa da Misericór-

dia de Tarouca, decidi 

escolher o soneto que 

se segue, da autoria do 

meu pai, Armando de Al-

meida Fernandes. Com 

efeito, se a sua vastís-

sima obra como investi-

gador medievalista (sécs 

VIII – XIV) é conhecida e 

reconhecida no âmbito 

da historiografi a nacio-

nal e estrangeira, a sua 

produção poética sur-

preende quem dela toma 

conhecimento, quase 

«apagada» pela prolífera 

produção historiográfi ca. 

«Como teve tempo?!» – 

se questiona; «Porquê 

as temáticas que esco-

lhe?!»

Segue-se, pois, como 

ia dizendo, o soneto que 

seleccionei:

«EU SEI, PORÉM, QUE VELA O MEU REPOUSO…

Este lugar em cujo ápice moro
(outeiro sobre um rio nemoroso) 
Santa Polónia o chamam – e é meu “gozo”
no fi nal de uma vida que aqui choro…

As minhas frustrações assim deploro
qual fruto deste mundo verminoso;
é, ao lembrar desta virgem o fi m doroso, 
saúda-a, na minha alma, um santo coro…

Arder no mal, ou nele ser operoso, 
na fé um fraco dúbio, pesaroso, 
sempre a afastar-se com razões para choro:

logo a invoca-la – oh, como a custo o ouso!
Eu sei, porém, que vela o meu repouso

nesta morada, em que ao Senhor a imploro…»

A. de Almeida Fernandes, in “Obra Poética de A. de Almeida Fernandes”

Meu pai não foi um homem 
triste nem frágil, foi sim, al-
guém que conhecia o Mundo, 
onde a posição entre o bem e 
o mal nos faz cordeiros entre 
lobos, numa luta interior que 
dilacera o ser crescente, esta 
é a primeira ideia que desejo 
transmitir sobre o pensa-
mento do meu pai, partindo 
do soneto que escolhi: crente, 
crítico, lutador. Mais: ele é o 
cientista que sabe encontrar a 
resposta exacta; no entanto, 
assume, na hercúlea luta pela 
verdade, necessitar de outra 
ajuda.

Como segunda ideia, Santa 
Apolónia, lugar onde morreu. 
É aí a natureza livre de artifí-
cios, propícia ao pensamento 

e à meditação. Neste soneto, 
esta ideia não é explícita mas 
eu sei que está implícita. Bas-
ta-me o «rio nemoroso» para 
que chegue às suas árvores, 
às fl ores simples das mimosas 
e dos alecrins; ao frutos dos 
medronheiros na sua gradativa 
evolução de cores; ao odor 
dos sabugueiros, às heras 
que servem de dormitório às 
toutinegras; aos melros que 
nidifi cavam nas glicínias e le-
vantavam voos chasqueados: 
tudo como no princípio dos 
tempos quando Deus com-
templou a sua criação. Há, 
então, um escudo que protege 
e abre caminha da aproxima-
ção do Divino A. de Almeida 
Fernandes sorve os sopros 

da verdadeira VIDA, essa em 
que acredita como essencial 
ao ser humano, onde reside o 
Bem.

Mas explícito, direi eu, é um 
terceiro aspecto. O autor do 
poema assume-se como ser 
humano e, nesta dimensão 
está próximo do Mal – volta-
mos, então, à primeira ideia 
que transmiti, seguindo-se-lhe 
a segunda. O escudo não é 
sufi ciente, por mais que ajude. 
Recorre, então, aos «males» 
sofridos por Santa Apolónia 
(seu rosto moído à pedra, 
corpo carbonizado, martiriza-
da que foi nos inícios do cris-
tianismo). Face a tal, as suas 
queixas nada valem. Embora 
o escudo “natural, abrigado, 
ainda assim é a fé (que o pro-
tege e conforta e que «vela» 
o seu «repouso») o Bem que 
conhece, à medida que a vida 
avança. Meu pai não acredita-
va em linhas retas na defi nição 
dos objectivos de vida: mais 
um constante sacrifício no ul-
trapassar de difíceis obstácu-
los.

Gis como um simples topóni-
mo Santa Apolónia resume os 
inúmeros caminhos de vida, 
cabendo ao homem decidir o 
seu próprio destino, conforme 
escolher por onde seguir.

Flávia de Almeida Fernandes

2014, 14 de Janeiro

Misericórdia rep-

Sr. Provedor e pela 

a sua hom-

Sr. António Carneiro por 

e agradecendo também o 

sua vida vem 

dedicando a esta Instituição.
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A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, sendo 

uma Instituição de carácter social que segue os 

princípios de doutrina e solidariedade na prestação 

de cuidados aos mais carenciados e aos que a pro-

curam, acolhe a todos, independentemente, da sua 

necessidade ou idade. Na Misericórdia de Tarouca 

há lugar para todos e a todos é dado o mesmo cari-

nho, a mesma atenção com toda a dignidade que 

merecem.

Aproxima-se a Quadra Natalícia e esta Instituição 

veste as mesmas preocupações de todos os dias, 

porém com muito mais rigor… é preciso dar ainda 

mais! É fundamental que o Natal chegue a todos da 

Natal na Misericórdia
mesma forma e com o mesmo fervor!

É necessário viver e festejar o Natal das Crianças, 
dos “meninos” do Lar Residencial e dos Doentes, é 
preocupação fazer chegar o Natal a todos os Idosos 
quer eles estejam no Lar, no Centro de Dia ou em 
suas casas onde são servidos pelo Apoio Domici-

liário. É ainda preocupação festejar o Natal das nos-
sas funcionárias, aquelas que se esforçam para ser-
vir da melhor maneira possível, dando aos utentes 
o apoio e muitas vezes o ombro ou o colo amigo de 
que eles tanto carecem.

Comemorações de Natal

As 
municipal 
teriza, 
Instituição 
pequenos 
e brilho nos olhos.

Mas 
as rabanadas 
palhar ainda mais alegria, amizade e solidariedade.

Na 
ra-se 

têm 
risos 
que 
cessidades.

Pensar 
na organização 
os Utentes 
o caracterizam – Paz e Amor – para que mesmo es-
tando sós não se sintam sozinhos.
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É necessário viver e festejar o Natal das Crianças, 
e dos Doentes, é 

o Natal a todos os Idosos 
, no Centro de Dia ou em 

Apoio Domici-

É ainda preocupação festejar o Natal das nos-
esforçam para ser-

aos utentes 
o apoio e muitas vezes o ombro ou o colo amigo de 

As Crianças porém, enchem o palco do auditório 
municipal com a alegria e inocência que as carac-
teriza, onde presenteiam os seus Pais, Dirigentes da 
Instituição e outras Entidades com o seu talento de 
pequenos artistas que enchem a plateia de sorrisos 
e brilho nos olhos.

Mas só a festa não chega… não são só o Bolo-rei e 
as rabanadas que dão o cheiro a Natal é preciso es-
palhar ainda mais alegria, amizade e solidariedade.

Na Santa Casa da Misericórdia de Tarouca procu-
ra-se que a todos chegue o Natal com tudo o que 

têm direito: uma festa, a ceia, as prendas, os sor-
risos e sobretudo o afecto e o carinho da “família” 
que os acompanha a cada dia-a-dia nas suas ne-
cessidades.

Pensar Natal na Misericórdia não é apenas pensar 
na organização de festas mas fazer com que todos 
os Utentes sintam o Natal com os sentimentos que 
o caracterizam – Paz e Amor – para que mesmo es-
tando sós não se sintam sozinhos.
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Educação e a Gerontologia
- relação entre as diferentes faixas etárias -

Setor da Educação

A educação da criança inicia-se 
logo após o nascimento e que se 
processa / desenvolve por etapas, 
decorrendo ao longo de toda a 
vida.

Se esta fase da vida é de enorme 
importância para que cresça de 
uma forma harmoniosa e provida 
de espaços em que a magia dela 
faz parte, na velhice é de esperar 
que esta decorra no mesmo sen-
tido, serena e confortável e com 
algo de fantástico pois ao olharem 
para trás pensam no que de bom se 
transformou a sua vida, conside-
rando o seu percurso importante, 
não só para a pessoa em si, mas 
também para quantos da sua vida 
fi zeram parte e com eles o teste-
munho da sua história. 

Por esta razão é importante que 
as crianças interajam com pessoas 
mais velhas, para que estas parti-
lhem histórias, vivencias e expe-
riencias de vida, que mais tarde, 
quando deparadas com situações 
menos agradáveis possam relem-
brar o que outrora lhes fora con-
tado, e possam restabelecer uma 
ponte que ligue as diversas mar-
gens da vida, no sentido de igualar 
os passos de alguém que pode ser-
vir como um modelo de vida – ex-
emplos de vida. 

Por outro lado, para pessoas mais 
idosas é confortável ter contato 
com a criança. Estas transmitem 

alegria e energia transformando o seu 
dia-a-dia em momentos de magia, 
pois sabemos que ninguém fi ca imune 
ao sorriso de uma criança, indepen-
dentemente da sua idade. 

É nesta partilha que as crianças de 
hoje vão recordar as histórias que 
lhes foram contadas, para mais tarde 
também as transmitirem aos seus fi -
lhos, aos seus netos e a uma comuni-
dade que delas necessita para juntar o 
passado a novos ciclos de valores e 
tradições que hoje estão presentes e 
pretendemos perpetuar no tempo.  

Quem não recorda as histórias/va-
lores contados pelos seus avós, pelos 
pais ou tios ou outra pessoa que fez 
parte da sua infância?! 

Para que este património hu-
mano não se perca ou desvaneça, 
pertença muitas vezes de pessoas 
mais fragilizada pelo tempo e pela 
vida, a Santa casa da Misericór-
dia não descora estes horizontes 
da memória coletiva promovendo, 
com alguma regularidade, ativi-
dades em cooperação com as dife-
rentes Valências com o objetivo de 
cultivar valores humanos diferen-
tes, por vividos em tempos também 
diferentes.

Anabela Teixeira

Diretora Técnica do Setor da Educação
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Dia Nacional do Pijama
O Dia Nacional do Pijama é um 

grande dia de solidariedade em que cri-
anças ajudam outras crianças e apren-
dem a partilhar!!!

Pertencendo às ESCOLAS PI-
JAMAS que são “Escolas de Abraços”, 
as crianças da Santa Casa da Misericór-
dia de Tarouca, pelo segundo ano 
consecutivo, participaram na Missão 
Pijama ajudando a fazer um país me-
lhor, onde todas as crianças possam ter 
direito a crescer numa família. Assim 
sendo, no dia 20 de Novembro, embar-
cados no espírito solidário, as crianças 
vieram para a escola de pijama e troca-
ram desenhos com imagens do que para 
eles signifi ca a família.

Com esta iniciativa pretendemos pro-
mover um dia solidário, sendo esta uma 
iniciativa organizada a nível nacional 
pela associação Mundos de Vida.  

Na escola o dia foi passado com muita 
alegria, brincadeira e boa disposição en-
tre toda a comunidade educativa. Foram 
realizadas atividades diversifi cadas tais 
como: sessão fotográfi ca, jogos, histórias 
partilhadas, atividades de vida prática e 
por fi m um lanche partilhado entre todas 
as valências, onde não faltaram as pan-
quecas e as pipocas. 

A Santa Casa da Misericórdia de Tarou-
ca acredita que todos os dias devemos 
fazer por um amanhã melhor, baseando-
se na solidariedade, amizade, harmonia 
em cada ato para com o outro.

No próximo ano estaremos de novo na 
iniciativa, até lá pretendemos todos os 
dias sorrir e espalhar esta missão por to-
dos aqueles que passam por nós.

Educadoras do Jardim de Infância

“Magia de Crescer”

O “Halloween” é já uma tradição 
para as Crianças da Misericórdia que é 
celebrada no dia 31 de outubro. 

As Crianças da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Tarouca vestiram-se a 
rigor e com os seus criativos disfarces 
e imensa alegria foram visitar os mais 

Dia de Halloween na Misericórdia
velhos, no lar da nossa Instituição, onde 
de porta em porta procuravam assustar 
os presentes ecoando a tradicional ex-
pressão “doçura ou travessura”, invo-
cação que foi respondida por todos com 
muitas doçuras e miminhos e à qual nem 
o Sr. Provedor escapou!

Para comemorar este dia realizaram-
-se atividades alusivas à temática e 
como não podia deixar de ser, dis-
tribuíram-se muitas partidas e gulosei-
mas por todos.

Educadoras da Creche

“Casinha de Chocolate”
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Saúde e Reabilitação

A Unidade de Cuidados Continuados de Tarouca é uma unidade 
de convalescença que iniciou o seu funcionamento em Agosto de 
2005. Pioneira e integrada na Rede Nacional de Cuidados Continu-
ados Integrados (RNCCI) tem por fi nalidade a estabilização clínica 
e funcional, a avaliação e reabilitação integral da pessoa com perda 
transitória de autonomia potencialmente recuperável e que não ne-
cessita de cuidados hospitalares de agudos. A missão da Unidade é 
promover a reabilitação e a independência dos utentes, sob a óptica 
holística de cuidados.

Os utentes desta Uni-
dade são, na sua maio-
ria, doentes oriundos de 
serviços de medicina in-
terna, de cirurgia, de or-
topedia/traumatologia, 
de neurologia e oncolo-
gia. A unidade de con-
valescença destina-se a 
internamentos com pre-
visibilidade até 30 dias 
consecutivos.

A prestação de cui-
dados na Unidade é garantida por uma equipa multidisciplinar das 
áreas de saúde e de ação social, determinada pela natureza dos cui-
dados a prestar, tendo em conta que se destinam, particularmente, à 
reabilitação e rápida reintegração dos utentes no seu meio de vida 
em condições de maior autonomia possível. 

A Unidade observa, no desenvolvimento da sua atividade e ad-
ministração, os seguintes princípios e valores:

• Humanização dos cuidados – garantia do respeito pela dig-
nidade humana, nomeadamente no que concerne ao direito dos 
utentes à sua privacidade, à confi dencialidade da informação clíni-
ca, à preservação da sua identidade, à não discriminação e ao es-
clarecimento dos utentes sobre a sua situação de saúde, para que 
possam decidir de forma livre e consciente sobre a concretização do 
que lhes é proposto;

• Ética assistencial – observância dos valores éticos e deontológi-
cos que enquadram o exercício da atividade dos diferentes grupos 
profi ssionais;

• Qualidade e efi ciência;
• Envolvimento da família – facilita, incentiva e apoia a partici-

pação da família;
• Continuidade e proximidade de cuidados;
• Rigor e transparência.
Os enfermeiros prestam cuidados de enfermagem ao ser humano, 

são ou doente, ao longo do ciclo vital e aos grupos sociais, em que 

ele está integrado, de forma que mantenham, melhorem e recu-
perem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade fun-
cional tão rapidamente quanto possível. O exercício da atividade 
profi ssional dos enfermeiros tem com objetivos fundamentais a 
promoção da saúde, a 
prevenção da doença, 
o tratamento, a reabi-
litação e a reinserção.

Neste contexto, os 
enfermeiros orien-
tam a sua interven-
ção para a satisfação 
das necessidades de 
cada Utente, a máxi-
ma independência na 
realização das suas 
atividades da vida, os 
processos de readap-
tação e adaptação 
funcional aos défi ces, ajudando a pessoa/alvo de cuidados a cons-
truir o seu projecto de saúde. A equipa de enfermagem na Unidade 
assegura cuidados de saúde nos turnos que cobrem as 24 horas, 
todos os dias da semana.

Ao longo da refl exão que foi feita neste artigo podemos cons-
tatar que a área de cuidados Continuados assume cada vez uma 
importância primordial no sistema de saúde. A Unidade pretende 
afi rmar-se como entidade prestadora de cuidados continuados de 
qualidade, numa perspectiva de proximidade e contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

Não queremos dar por concluído este artigo sem referir o quanto 
estamos orgulhosos de pertencer a esta Instituição e poder exercer 
a nossa profi ssão.

Nádia Dias; Sophie Fonseca e Tiago ildefonso 

Enfermeiros
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Dê Saúde à sua Vida!
Com o aumento da esperança de vida surgem novos problemas 

associados à terceira idade. A evolução da ciência e a melhoria das 
condições sociais e económicas traduziram-se num aumento da es-
perança de vida e em novos desafi os no que toca aos cuidados de 
saúde. 

Além das doenças que nos idosos possuem caracte-
rísticas particulares (hipertensão arterial, insufi ciência 
cardíaca, infecções, obstipação, osteoporose ou disfun-
ção sexual) existem outras doenças geriátricas que pela 
sua prevalência merecem uma atenção especial quanto 
aos sintomas, diagnóstico e estratégias de prevenção 
por parte dos Fisioterapeutas. 

Cada vez mais a Fisioterapia assume um papel pri-
mordial na prevenção, tratamento e  manutenção na 
qualidade de vida na Terceira Idade.

São muitas as doenças que deforma geral afectam 
os idosos.

A Osteoartrite, também designada por 
artrose, uma das patologias que limita a 
execução das actividades da vida diária do 
idoso e consequentemente a sua qualidade 
de vida, vamo-nos focar na mesma e o que 
a Fisioterapia pode fazer para melhorar a 
situação clínica do idoso.

Osteoartrite o que é?
Osteoartrite é uma doença das articula-

ções caracterizada por degeneração das 
cartilagens acompanhada de alterações das 
estruturas ósseas vizinhas. As mais atingidas são as ar-
ticulações das mãos, joelhos, coxofemorais (anca) e da 
coluna.

Um dos sinais da doença é o aumento de conteúdo 
líquido no interior do tecido cartilaginoso em uma ou 
mais articulações.

Osteoartrite é uma patologia que se manifesta em am-
bos os sexos e as queixas aumentam progressivamente 
com a idade.

Causas
Em boa parte dos casos, não se conhecem as causas da osteoar-

trite (primária ou idiopática), mas sabe-se que a obesidade, esforços 
físicos repetitivos são fatores de risco para doença.

Já os quadros de osteoartrite secundária instalam-se como conse-
quência de traumas, doenças reumatológicas infl amatórias, necrose 
óssea, injecções intra-articulares repetidas de cortisona, doenças 
congénitas do esqueleto, doenças metabólicas e endócrinas, e de 
enfermidades em que haja comprometimento dos nervos periféri-
cos, por exemplo.

Sintomas
Os sintomas da osteoartrite podem permanecer leves ou mesmo 

desaparecer por longos períodos. O mais importante é a dor nas 

articulações, que costuma ser de instalação silenciosa e aumentar 
de intensidade no decorrer dos anos. Caracteristicamente, nas fases 
iniciais da doença, ela surge com o movimento e vai embora com 
o repouso.

Enrijecimento e diminuição da mobilidade articular estão tam-
bém entre os sinais  possíveis da osteoartrite.

Tratamento
Não existe tratamento que retarde a evolução ou re-

verta o processo patológico que conduz à osteoartrite, 
mas o condicionamento físico através de exercícios 
aeróbicos é uma medida importante para controle dos 
sintomas.

Na verdade, o principal objectivo do tratamento é 
aliviar os sintomas e permitir que os portadores levem 
vida normal, sem dor ou limitações de movimento. É 
nesta fase que a Fisioterapia tem um papel importante 
no controle da dor e na potencialização da qualidade 

de vida do idoso com Osteoartrite.

Fisioterapia na Osteoartrite
Benefícios:  
- Diminuição da rigidez muscular; 

- Melhorar a fl exibilidade muscular;

- Diminuir ou controlar a dor; 

- Adiar os danos articulares; 

- Melhorar o equilíbrio, coordenação motora e mo-

bilidade;

- Melhorar a função e qualidade de vida;

Por isso, a prevenção é a melhor 
maneira de dar manutenção ao seu 
organismo e evitar que este com-
padeça aos seus olhos.

A Clínica de Fisioterapia tem ao 
seu dispor infra-estruturas, remo-
deladas de forma a potencializar 
a qualidade e a variedade dos ser-
viços prestados.

Serviços
Fisioterapia, Consultas de Fisiatria, Electroterapia, 
Terapia da Fala, Cinesioterapia Respiratória, Psico-
logia Clínica, Estimulação neuromotora, Drenagem 
linfática, Domicílios, Kinésiotaping…

Clarisse Pereira/ Joana Matias/ Albertina Marques

Terapeutas

Visite a Clinica de Fisioterapia da 
Misericórdia de Tarouca e dê Saúde à 
sua Vida!
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Setor do Idoso

Prémio BPI Seniores 2013
O Prémio BPI Seniores 2013, promovido 

pelo Banco BPI no âmbito da sua política 
de responsabilidade social, tem por fi nali-
dade apoiar fi nanceiramente, através de do-
nativos, projetos que promovam a melhoria 
da qualidade de vida e o envelhecimento 
ativo de pessoas com idade superior a 65 
anos, residentes em Portugal.

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, 
tendo realizado a sua candidatura no fi nal 
do mês de maio, foi uma das Instituições 
distinguidas, entre as 389 aprovadas. A 
cerimónia de entrega dos prémios realizou-
-se no dia 1 de Outubro, DIA INTERNA-
CIONAL DO IDOSO, no Centro Cultural 
de Belém, em Lisboa.

Este prémio foi dedicado a todos os Ido-
sos da Instituição, sendo sem dúvida uma 
mais-valia para a promoção do envelheci-
mento bem-sucedido.

O projeto visa criar um Parque Sénior, 
com atividades ao ar livre.

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, 
agradece a distinção e o apoio por parte do 
BPI, assim como se congratula com todos 

os candidatos pela iniciativa em promover a 
qualidade de vida e o envelhecimento ativo 
dos Idosos do nosso País.

O sedentarismo está evidente 
em todas as camadas sociais 
e faixas etárias atualmente, 
e tem como uma das causas 
os avanços dos recursos tec-
nológicos. Na velhice, o seden-
tarismo é em geral mais acen-
tuado devido à crença popular 
de que, com o processo de en-
velhecimento, deve-se diminuir 
a prática de atividades físicas.

O envelhecimento bem-su-
cedido não é um privilégio ou 
sorte, mas um objetivo a ser 
alcançado por quem planeja e 
trabalha para isso, sabendo li-
dar com as mudanças que efe-

tivamente acompanham o enve-
lhecer.

Foi neste sentido que esta Ins-
tituição achou pertinente can-
didatar-se ao Prémio Seniores 
2013.

 Idealizado para a promoção da 
saúde e bem-estar, assim como 
potencializar a mobilidade e a 
capacidade funcional do idoso, 
este Parque Sénior também de-
senvolve um papel importante 
nas relações interpessoais, 
apresentando novas opções de 
atividades em grupos e, além de 
tudo, restaura a alegria de viver.

activAR
Parque Sénior

Marco Pinheiro - Gerontólogo
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Estimulação motora
A falta de atividade física está relacionada com inú-

meros malefícios para a saúde e têm como consequên-
cia direta ou indireta, o aparecimento de doenças, tais 
como: hipertensão, obesidade, doença arterial coro-
nária, ansiedade, depressão e problemas de coluna. 
Porém, não é só a hipocinesia que promove o surgimen-
to de tais doenças. Elas estão relacionadas com o estilo 
de vida das pessoas: alimentação inadequada, consumo 
de álcool e tabagismo são também fatores importantes 
a serem considerados em tais patologias (POLLOCK, 
et al. 1986).

• Fortalecimento do sistema músculo-esquelético
• Aumento de força, resistência e tónus muscular
• Prevenção de osteoporose
• Prevenção de infecções e dores musculares e articu-

lares
• Prevenção no surgimento de alterações posturais e 

artroses
• Amplitude articular
• Favorece o funcionamento do sistema nervoso cen-

tral
• Estimulação dos refl exos  
• Adiamento do abrandamento da velocidade de movi-

mento

Segundo LLano, Manz e Oliveira (2002), um trabalho adequado de força com idosos
conduz a uma melhoria considerável do aparelho locomotor a nível de:

• Exercitação proprioceptiva
• Manutenção ou aumento da força e resistência mus-

cular
• Manutenção ou aumento da mobilidade articular e 

elasticidade
• Melhorias ao nível da memória, concentração e 

atenção
• Prevenção e retardamento do declínio do equilíbrio 

e coordenação

Marco Pinheiro

Gerontólogo
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“Amar é descobrir que a defiServiço de Apoio Domiciliário
Mais qualidade de serviços

O Apoio ao Idoso no seu Domicílio é uma das áreas mais im-
portantes de actuação da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, 
que se tem vindo a organizar e a adaptar de forma a responder às 
solicitações crescentes, decorrentes das necessidades e envelheci-
mento da população.

Esta dedicação consiste fundamentalmente na prestação de 
cuidados no domicílio, que vão muito além dos cuidados bási-
cos. Nos serviços que prestam ao domicílio, as equipas desta Mi-
sericórdia, têm privilegiado o desenvolvimento de intervenções 
que potenciam a permanência dos idosos no seu lar, mantendo-os 
autónomos e incluídos na comunidade até ser possível.

Neste sentido, são constantemente pensadas e implementadas 
soluções para suprimir qualquer carência ou difi culdade verifi ca-
da. São exemplo dessas medidas a candidatura para a aquisição 
de uma nova viatura completamente equipada para o serviço de 
SAD. Esta viatura permitiu uma melhor organização e funcio-
nalidade das actividades desenvolvidas por este serviço, nome-
adamente no que concerne à Segurança Alimentar, garantindo as 
condições para a certifi cação nesta matéria.

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca prima pela qualidade 
dos seus serviços e pela satisfação dos seus utentes, sempre salva-
guardando as condições de segurança e higiene, adaptando-se às 
novas exigências, com o intuito de alcançar os mais altos níveis 
da Qualidade.

Com 
uma 
desenvolvida 
a Santa Casa da Misericór-
dia 
qualidade 
soas 
promoção 
ticulação 
institucionais 
assentando 
promoção 
pessoal 
autonomia 
cada 
que 
dimensões, 
física, 
espiritual, 
tural e social. 

A qualidade de vida, se-
gundo 
respeito 
ção 
os 
sua 
quando 
tema 
defi ciência não podemos 
esquecer 
fundamentais, 
as boas 
incide 
respeito, 
fesa 
dos 
ciais 
boas 
ariamente 
e preocupadas na efetiva-

Testemunho de uma Funcionária

Cada dia de trabalho é um dia diferente… com novos casos e novas 

situações a que temos de atender. No entanto, há dias que nos marcam 

para o resto da vida e que se vão juntando ao livro de memórias. Dias 

como este que a D. Maria de Lurdes Lopes viveu.

Entrevista:
Em que ano veio trabalhar para a Santa Casa da Misericórdia 

de Tarouca? E há quanto tempo está no Serviço de Apoio Domi-

ciliário?

Vim para esta Instituição em 2001. E já estou a desempenhar fun-
ções no SAD há cerca de 10 anos.

Diga-nos o que é que mais gosta neste serviço.

Gosto de quase tudo! Mas gosto sobretudo de ajudar os Utentes que 
estão mais isolados. Nota-se que reagem de maneira diferente quan-
do nós chegamos a suas casas… nota-se que esperam não só o que 
levamos mas também um bocadinho de diálogo, de atenção e carinho.

Descreva-nos uma situação que considerou ser muito difícil e 

como fez para encontrar uma solução.

Uma das situações que achei mais difícil foi um pedido de ajuda, 
acionado pela Teleassistência, de um Utente em Teixelo. Já era adian-
tado da noite e eu tinha acabado de me deitar, mas como sempre levei 
os telefones de serviço para o quarto, porque durante a noite tem que 
estar alguém de vigilância. Nisto recebo a chamada de emergência… 
no lar de idosos, as colegas que estavam de serviço não conheciam 
a morada exacta do Utente. Levantei-me e dirigi-me ao Lar para ir 
buscar a chave da casa do Utente. Para não ir sozinha e não ter que 
chamar outra colega pedi ao meu marido que me acompanhasse… 
estava um frio enorme e neve… fui mesmo no meu carro. Quando 
cheguei a casa do Utente, deparei-me com uma situação muito com-
plicada… havia sangue por todo o lado e o Utente estava no chão 
ainda consciente. Ao pegar no telemóvel para pedir auxílio verifi quei 
que não tinha rede… corri para o telefone de casa… estava também 
com sangue… enquanto pedia ajuda fui falando com o Utente para ele 
não adormecer. Tentei lavar as mãos mas a água estava congelada 
(no momento de socorrer o Utente nem pensei nas luvas). Entretanto, 
deixei o meu marido com o Utente e fui esperar os Bombeiros, pois ele 
tinha dois cães que não deixavam entrar estranhos. 

Chegaram a tempo…com o frio e a perda de sangue o Utente podia 
não ter sobrevivido!

Vocês costumam ter acções de formação e treino para estarem 

preparadas para essas situações?

Sim, temos muitas acções ao longo do ano, quer com os nossos 
técnicos quer por entidades externas. É sempre muito produtivo, prin-
cipalmente quando têm a componente prática.

Este trabalho deve exigir muito de vocês… o que faz para se 

distrair no seu tempo livre?

O tempo livre é pouco, mas os livros estão sempre na mesa-de-
-cabeceira. Também, sempre que posso vou às aulas de natação/hi-
droginástica por questões de saúde, o que também ajuda a relaxar.

Diga-nos o que mais aprecia na sua vida.

Ser feliz e contribuir para a felicidade dos outros… e claro… adoro 
estar com a minha família.

Muito obrigada por compartilhar connosco este testemunho.
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Lar Residencial para Pessoas com Dificiência

“Amar é descobrir que a defi ciência do próximo faz parte do perfeito mosaico humano”.

Com vista a promover 
uma sociedade mais justa, 
desenvolvida e inclusiva, 
a Santa Casa da Misericór-
dia promove diariamente a 
qualidade de vida das Pes-
soas com defi ciência. Esta 
promoção passa pela ar-
ticulação de vários factores 
institucionais e relacionais 
assentando no respeito e 
promoção da dignidade 
pessoal de cada Utente. A 
autonomia e identidade de 
cada Utente são direitos 
que desenvolvem várias 
dimensões, como seja a 
física, psíquica, intelectual, 
espiritual, emocional, cul-
tural e social. 

A qualidade de vida, se-
gundo diversas fontes, diz 
respeito ao grau de satisfa-
ção de um indivíduo com 
os múltiplos aspectos da 
sua vida. Neste sentido, 
quando nos reportamos ao 
tema qualidade de vida na 
defi ciência não podemos 
esquecer dois conceitos 
fundamentais, a cultura e 
as boas práticas. A cultura 
incide na preocupação pelo 
respeito, promoção e de-
fesa dos direitos humanos 
dos Utentes, pilares essen-
ciais do seu bem-estar. As 
boas práticas assumidas di-
ariamente pela Instituição 
e preocupadas na efetiva-

Douglas Domingos Américo

ção dos direitos humanos 
da Pessoa com defi ciência 
encontram-se focadas na 
realização pessoal quer dos 
dirigentes quer dos colab-
oradores que trabalham nes-
ta missão que se revela de 
grande importância social. 

A Instituição no que se 
refere à qualidade de vida e 
inclusão dos Utente de Lar 
Residencial para Pessoas 
com Defi ciência tem vindo 
a posicionar-se, através do 
plano de atividades, na in-
teração social promovendo 
eventos e atividades dessa 
índole (na e com a comuni-
dade em geral e nas diferen-
tes valências da Instituição). 
Esta interação promove e 
incentiva a troca de saberes, 
experiências e culturas. A 
família, também aqui, se 
revela um pilar fundamental 
pois é em articulação com 
esta que a Instituição recol-
he os gostos e preferências 
do Utente e com ela desen-
volve o seu plano individual 
de intervenção de forma a 
ela mesma participe nesse 
plano.  

Assim, falar de qualidade 
de vida da Pessoa com de-
fi ciência é, sem dúvida, 
respeitar e promover a sua 
própria idiossincrasia no 
contexto social.

Telma Carvalho

Psicóloga Clínica e da Saúde

Projeto “Conta-me tu, ler-te-ei eu”

Novena Santa Helena

Festa dos Santos Populares

Festa de Natal
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COLÓQUIO  “Quem se Importa?”

Formação

“Conta-me tu, ler-te-ei eu”

A Biblioteca Escolar Dr José Leite de 
Vasconcelos de Tarouca, foi selecionada 
para 
ler-te-ei 
+ Jovem, do Plano Nacional de Leitura, 
uma 
decorrer até Junho de 2015.

Foi 
ria entre 
Tarouca, a Câmara Municipal de Tarouca 
e a Santa Casa da Misericórdia de Tarou-
ca que 
de atividades, 
sociais 
ções 
teca Escolar e na Biblioteca Municipal.

Os 
de forma 
curso 
que 
a Comunidade, numa partilha de ex-
periências 
as diversas 
pela 
levando 
séniores 
se guarda 
registo do mesmo para memória futura.

A leitura, a animação, a música ou a ex-
pressão 
alunos 
adquiridas 
o saber ouvir e perceber as limitações 

Santa Casa da Misericórdia de Tarou-
ca… IMPORTA-SE... 

Por isso e por via disso, no dia 29 
de Outubro, esta Misericórdia pro-
moveu mais um colóquio junto da 
Comunidade, subordinado ao tema 
“Empreendedorismo Social”, onde 
dinamizou o fi lme “Quem se Importa”, 
no âmbito da iniciativa da Fundação 
EDP. 

Consciente da situação em que o 
país se encontra, a Misericórdia, abra-
çou esta iniciativa que veio marcar 
o Ano Europeu dos Cidadãos e, no 
âmbito das comemorações do “Dia 
Mundial da Informação sobre o Desen-
volvimento”, que tem como objetivo 
chamar a atenção da opinião pública 
para os problemas do desenvolvi-
mento, a Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca, promoveu este colóquio 
para apresentação e discussão dos 
temas incertos no fi lme “Quem Se Im-
porta”, tendo como objetivo principal 
a sensibilização dos profi ssionais do 
setor social, entre outros, pretendia 
reunir os parceiros da Rede Social do 
Concelho no debate sobre os Valores 
da ética, da cidadania, e dos afetos 
também, reportando-os para a nossa 
realidade local com intuito de pro-
mover nova atitudes constituíndo as-

sim, um instrumento de estudo sobre 
a problemática do Empreendedorismo 
Social.

Na sessão de abertura esteve pre-
sente o Exmo. Sr. Presidente da Câ-
mara Municipal de Tarouca – Valdemar 
Pereira que, na sua intervenção elo-
giou o trabalho das Instituições que 
desenvolvem ação social no Conselho, 
– “Como já antes afi rmei, têm feito 
esta nobre tarefa de forma dinâmica 
e determinada. Mas, como também 
afi rmei, o paradigma alterou-se, e 
hoje, se temos como objetivo pro-
mover uma ação social concertada 
e sustentada, temos que o fazer em 
Rede...”, foram as suas palavras.

Estiveram ainda presentes o Exmo. 
Sr. Domingos Nascimento, na quali-
dade de representante do ACES Douro 
Sul e Presidente da Assembleia Muni-
cipal do Concelho e o Exmo. Sr. Prove-
dor da Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca – Lucílio Teixeira que, ao lon-
go da sua intervenção salientou que 
“falar hoje de empreendedorismo so-
cial é refl etir sobre políticas de desen-
volvimento social e também de outras 
que importa salientar relacionadas 
com a sustentabilidade dos sistemas 
da Segurança Social…” – terminando 

o seu discurso com os votos de que 
este colóquio constituísse mais uma 
oportunidade de, através do diálogo 
participativo, encontrar soluções 
credíveis e promotoras de outros pro-
cedimentos mais consistentes com os 
objetivos propostos e com os horizon-
tes que se pretendem atingir.

Após a visualização do documen-
tário houve um espaço para debate 
introduzido com as intervenções dos 
convidados, Doutora Paula Santos – 
Docente na ESTGL (Lamego) e Consul-
tora Europeia na Área Social, do Dr. 
Filomeno Silva – Dirigente Associativo, 
sob a moderação do Provedor da Insti-
tuição anfi triã. 

Acreditamos que esta sessão cons-
tituiu mais um espaço de saberes e 
sensibilizações para a obtenção de 
resultados necessários no presente e 
indispensáveis para o futuro que de-
sejamos construir para o país e para 
todos nós.

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca
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Encontros multigeracionais

“Conta-me tu, ler-te-ei eu”

A Biblioteca Escolar Dr José Leite de 
Vasconcelos de Tarouca, foi selecionada 
para incrementar o projeto “Conta-me tu, 
ler-te-ei eu” no âmbito do concurso LER 
+ Jovem, do Plano Nacional de Leitura, 
uma atividade intergeracional que irá 
decorrer até Junho de 2015.

Foi assinado um protocolo de parce-
ria entre o Agrupamento de Escolas de 
Tarouca, a Câmara Municipal de Tarouca 
e a Santa Casa da Misericórdia de Tarou-
ca que permitirá desenvolver uma série 
de atividades, quer nas diversas respostas 
sociais da Misericórdia, quer nas instala-
ções do Agrupamento de Escolas/Biblio-
teca Escolar e na Biblioteca Municipal.

Os alunos envolvidos serão do 10º ano, 
de forma a que possam, durante o seu per-
curso escolar, dar continuidade ao projeto 
que tem por objetivo levar a Escola para 
a Comunidade, numa partilha de ex-
periências e vivências que permitam que 
as diversas gerações que são abrangidas 
pela Santa Casa interajam com os alunos, 
levando estes a buscar na sabedoria dos 
séniores o rico património imaterial que 
se guarda nas suas memórias, fazendo 
registo do mesmo para memória futura.

A leitura, a animação, a música ou a ex-
pressão plástica serão as estratégias dos 
alunos para transmitir as competências 
adquiridas na escola mas, acima de tudo, 
o saber ouvir e perceber as limitações 

inerentes às diversas fases etárias e o sen-
tir de quem vive ligado a esta Instituição 
de Solidariedade Social, que apoia desde 
a Creche, Jardim de Infância, CATL, Lar 
de Idosos, Centro de Dia, Apoio Domici-
liário, Unidade de Cuidados Continuados 
e Lar Residencial para Defi cientes.

Assim, no dia 17 de Dezembro, no 
período da manhã, iniciou-se o primeiro 
contato dos Idosos com uma visita às ins-
talações da Biblioteca Escolar de Tarou-
ca, onde foram acolhidos pela Equipa do 
Projeto e após a apresentação de todos 
os presentes uma das alunas leu a poesia 
“Avô” o que deixou alguma sensibilidade 
no ar pela nostalgia de quem tem os seus 
netos longe de si. De seguida foram para o 
Pavilhão da Escola Sede onde decorreu a 
Festa de Natal com apresentação de diver-
sos números pelos alunos.

Na parte da tarde a Biblioteca Escolar 
recebeu a visita dos Utentes do Lar Resi-
dencial da Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca, pautando-se a maior difi culdade 
no acesso ao 1º andar onde a BE se situa. 
No entanto, como com vontade tudo se 
consegue, nem as escadas foram impedi-
mento para a cadeira de rodas. Da parte 
da Direção esteve presente o Prof. Luis 
Favas que saudou todos em nome da Di-
reção.

Os visitantes foram agraciados com 
uma canção de Nirvana interpretada por 
uma aluna, acompanhada pelos seus cole-
gas no fundo musical e por um coro de 
alunos do 5º ano que se quis juntar à festa. 
Foram depois feitos espaços de leitura e 
alguma troca de impressões sobre o valor 

destes utentes que são campeões de BOC-
CIA, pelo que surgiu logo ali a proposta 
da realização de um jogo coletivo num fu-
turo próximo.

As técnicas da Biblioteca Municipal de 
Tarouca também presentes ofertaram um 
cartão de Natal a todos, como símbolo 
desta parceria. 

Foi depois feita uma visita acompa-
nhada às instalações, sendo divulgado o 
espólio existente para que os utentes pos-
sam vir fazer requisição de documentos 
em qualquer uma das Bibliotecas integra-
das no projeto.

Foram os rostos de alegria, os sorrisos, 
os olhares e os silêncios de quem não fala 
que marcaram este dia e o início deste 
projeto, deixando no ar uma vontade de 
renovar contato e visitas mútuas.

Isolina Guerra

Coordenadora da BE

o seu discurso com os votos de que 
mais uma 

diálogo 
soluções 

e promotoras de outros pro-
com os 

e com os horizon-
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intervenções dos 
Paula Santos – 

 (Lamego) e Consul-
do Dr. 

– Dirigente Associativo, 
a moderação do Provedor da Insti-
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o futuro que de-
o país e para 

arouca
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Piquenique de Verão
Apraz à Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 

a promoção de encontros intergeracionais, dos 
quais todos os intervenientes saem enriquecidos, 
desde a mais tenra idade à mais vivida. 

No que concerne às crianças estes encontros 
avivam e promovem o respeito, o conhecimento, 
a partilha, o saber estar com pessoas diferentes, 
e de diversas idades e a conhecerem com maior 
relevo a realidade da sociedade que os rodeia e da 
qual fazem parte integrante. 

No dia 23 de agosto de 2013, a Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca promoveu mais um en-
contro Intergeracional na Barragem do Vilar (Faia), 
onde estiveram presentes os Utentes das várias 
valências. Além da grande brincadeira na água, 
todos se envolveram na realização de jogos, can-
tares, danças de roda ao som da concertina. 

Depois de um almoço partilhado e já com a di-
gestão feita ainda houve aventureiros que foram 
a banhos, pois era ao que convidada aquela bela 
tarde de verão! 

Era bem visível a alegria e satisfação com que 
todos viveram este dia. Foi uma iniciativa bastante 
enriquecedora como outras tantas que se realizam 

ao longo do ano na Misericórdia de Tarouca.

Vera Dinis e Gilda Pinto

Educadoras da Creche

É época de vindimas e o vinho está para fazer! 
Na 

cionários 
colheram-se 
O ambiente é de alegria, espírito de entre ajuda e solidariedade en-
tre todos, 
ciso muita ener

Entre 
vai subindo 
tradição!
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Vindima
na Quinta do Candeinho

É época de vindimas e o vinho está para fazer! 
Na Quinta do Candeínho juntaram-se Crianças, Idosos, Fun-

cionários e a Direção que, em mais uma atividade multigeracional, 
colheram-se as uvas que irão para o lagar… ou para a “barriguita”! 
O ambiente é de alegria, espírito de entre ajuda e solidariedade en-
tre todos, pois tinha-se que guardar as forças porque ainda era pre-
ciso muita energia e animação para pisar as uvas no lagar!

Entre risadas, petiscos e camaradagem entre colegas, a grainha 
vai subindo e espalha-se o aroma a vinho mosto… como manda a 
tradição!

Arraial

de S. Martinho 2013

No dia 11 de Novembro, comemorou-se o 
dia de São Martinho com um arraial de cas-
tanhas e, como manda aqui a tradição:

“Em dia de S. Matinho,

Fura-se o pipo

Prova-se o vinho”

Da Quinta do Candeínho!!!

Os idosos das várias valências, as crian-
ças, os funcionários com a Direção, assisti-
ram a um grande arraial que contou coma 
presença do Toy, da Ana Malhoa, dos Néma-
nus ao som do kizomba, do Quim Barreiros, 
da  Rosinha e a sua concertina, do Augusto 
Canário e a sua banda, dos internacionais 
Luan Santana e as Empreguetes da tão co-
nhecida novela “Cheias de charme” e como 
não poderia faltar o fenómeno do momento…
sim…ela mesma…Liliane Marise! Podemos 
contar, também, com uma peça de teatro de 
algumas funcionárias que tanto os animaram.

Foi, sem dúvida, uma tarde cheia de boa 
disposição, em que as bochechas doíam 
de tanta gargalhada. Como o Sr. Provedor 
disse no discurso que proferiu no fi nal das 
atuações, “é disto que se faz Misericórdia e é 
com satisfação que se pode ver no olhar dos 
presentes o brilho da alegria.”

E como sempre, para o ano há mais…!
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Misericórdia fora de portas

Colónia de Férias da Apúlia
Entre os dias 11 e 20 de junho de  

2013 os Utentes do sector do Idoso e 
da Defi ciência da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Tarouca deslocaram-se 
mais um ano à Colónia de Férias da 
Apúlia para ali disfrutarem de 10 dias 
de férias. 

A Instituição atenta à satisfação 
de necessidades de lazer e de que-
bra de rotinas proporciona todos os 
anos aos seus Utentes esta colónia 
muito profícua ao bem-estar físico, 
psicológico e social, nomeadamente 
àqueles que se encontram mais vul-
neráveis, como sejam as pessoas 
com defi ciência e idosos, a quem as 
difi culdades da vida diária nem sem-
pre proporcionam as condições para o 
gozo de férias. 

Estes dias foram vividos com 

grande alegria e intensidade quer por 
ser o regresso a um local onde já esti-
veram quer por ser a primeira vez para 
alguns o contacto com a praia. Este 
contexto representa para os Utentes 
um momento de encontro consigo 
próprios, com os outros e com a na-
tureza (diferente do seu quotidiano) 
onde se recuperam forças, se cresce e 
se descobrem novos valores. 

Ao longo destes 10 dias os Utentes 
e Colaboradores puderam participar 
nas atividades planeadas pela colónia, 
que iam desde a ida à praia, a tardes 
recreativas com música, jogos e um 
desfi le de moda não esquecendo a 
festa fi nal de despedida. A interacção 
com grupos de outras instituições foi 
constante como também a troca de 
saberes e de experiências importantes 

na vida de cada um. 
Como já vem sendo hábito, o Sr. 

Provedor e membros da Mesa fi ze-
ram uma visita ao grupo que, de sor-
risos nos rostos, os receberam e onde 
foi possível sentir a afectividade 
existente entre estes. 

Após estes dias o regresso foi inevi-
tável mas com a esperança de para o 
ano voltarmos!

Telma Carvalho

Psicóloga Clínica e da Saúde

Visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Nos 
da Misericórdia 
visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. 

Esta 
humanidade 
Misericórdia, 
exercido 
os ver 
ou aspirações pessoais, realiza esta atividade. 

Ao 
e as emoções sentidas e vividas por todos os que 
participaram 
olhar 
gestos de devoção ali demonstrados. 

Assim, 
tunidade 
caminho 
interior de cada um…

Um 
trativa 
sejada e sentida por todos os Utentes.
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hábito, o Sr. 
e membros da Mesa fi ze-

que, de sor-
receberam e onde 

a afectividade 

o regresso foi inevi-
a esperança de para o 

Telma Carvalho

Psicóloga Clínica e da Saúde

Visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima

Nos dias 24 e 25 de outubro de 2013, a Santa Casa 
da Misericórdia de Tarouca realizou mais um ano a 
visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. 

Esta peregrinação é uma constante na história da 
humanidade e da igreja e, é neste sentido, que a 
Misericórdia, motivada pelo fascínio dos Utentes 
exercido pelos lugares santos, pela esperança de 
os ver satisfeitos por realizar um dos seus desejos 
ou aspirações pessoais, realiza esta atividade. 

Ao longo destes dias foi visível a imagem cativante 
e as emoções sentidas e vividas por todos os que 
participaram nas cerimónias religiosas através do 
olhar para a Virgem Maria como também os vários 
gestos de devoção ali demonstrados. 

Assim, neste percurso os Utentes tiveram a opor-
tunidade de fazer a sua caminhada percorrendo um 
caminho externo que se tornou expressão da busca 
interior de cada um…

Um bem-haja ao Sr. Provedor e à Mesa Adminis-
trativa por tornar possível esta peregrinação tão de-
sejada e sentida por todos os Utentes.

Telma Carvalho

Psicóloga Clínica e da Saúde
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leva-me no teu carrinho.

seguiu seu caminho.

honrado 
porque estou cheio de frio.

parou 
das no carro.

longe?

nada 
um 
seu 
lhinho 
tinha 
levou-o para sua casa.

pela sua mulher:

vens tão afl

nho 
trouxesse, 
cheio de frio e fome.

casa dele?

então trouxe-o para a nossa casa.

HAPPY DAY

São Miguel 
2013

Happy Day = Dia Feliz, pois foi com 
este mote que a Misericórdia organi-
zou este evento. O objetivo foi pro-
porcionar a todos os colaboradores e 
comunidade um dia feliz, de convívio 
e partilha.

No recinto da Creche foram colo-
cadas “barracas” temáticas, quer de 
bebidas, comida e trabalhos manuais.

A noite começou ao som das con-
certinas da associação “Flor de Sabu-
gueiro”  e assim se dançava e se ia 
compondo o estômago. Bem comidos 
e bem regados seguiu-se o pezinho de 
dança ao som do grupo “Nortada”.

Muitos foram os que se quiseram 
juntar a esta iniciativa que promoveu 
a alegria e a boa disposição.

Para os mais resistentes a noite 

continuou com o DJ Hibrahim, boa 
música, boas danças, boas risadas… 
pois a noite proporcionou todos estes 
estados de boa disposição.

A Misericórdia agradece a todos os 
patrocinadores e a todos quantos se 
juntaram a este convívio e aqui fi ca a 
promessa de repetir o evento.

Mais uma romaria de São Miguel… e 
mais uma vez a Misericórdia se junta à 
comunidade para assinalar esta tradição 
do Concelho. Desta vez, a “barraca” 
foi diferente… passou de artesanal a 
produtos regionais. Em ambiente de 
lazer e convívio trabalhou-se afi ncada-
mente para colocar à mesa dos “fregue-
ses” autênticas maravilhas gastronómi-
cas, típicas da região… eram Sabores 
Solidários, que ali se serviam!

Alguns Utentes foram visitando as fes-
tas mas no dia do cortejo, não faltaram 
candidatos a querer ir assistir na primeira 
fi la, à sua passagem.

Lá estaremos… no próximo São 
Miguel.
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À conversa com... Culinária:
Filhós
Uma fi lhó (plural fi lhós) ou fi lhós (plural 

fi lhoses), é uma especialidade gastronómica 
portuguesa, muito comum nas regiões do 
interior por altura do Natal. Em Portugal é 
também conhecido como “velhoz” ou simples-
mente “fritos”...

Ingredientes
12 ovos
1 litro de azeite
1 kg farinha
Fermento de padeiro
leite qb
sal qb
açúcar
água 
canela em pó
Azeite ou óleo para fritar

Preparação: 
Dissolver o fermento no leite morno e juntar 

um pouco de farinha e o sal. Misturar de modo 
a obter uma massa branda. 

Deitar a farinha num alguidar, adicionar aos 
poucos o azeite e os ovos um a um. Misturar 
tudo bem, batendo com a mão aberta (amas-
sar). Depois, juntar o restante azeite, amassan-
do a massa. Esta deve fi car mais branda do que 
para o pão. Se necessário, adicionar um pouco 
de leite.

Abafar a massa e deixar levedar durante 4 
horas em local temperado.

Depois, pôr o azeite ou óleo no lume e com 
as mãos molhadas em azeite tirar bocados de 
massa do tamanho aproximado de um ovo, es-
ticar a massa numa rodela o mais fi na possível, 
fazendo buracos com as pontas dos dedos.

Leve as fi lhoses a fritar e, com um garfo 
comprido, forçar a manter a forma para os la-
dos, esticando-a, pois a sua tendência será de 
crescer para cima.

Depois de loura dos dois lados, pôr a escor-
rer sobre papel absorvente com muita cautela, 
pois as fi lhoses apresentam-se fi nas e esbura-
cadas.

Fritar toda a massa, deitar o açúcar com a 
água num tacho e deixar levantar fervura.

Reduzir o calor e, com ajuda de 2 garfos 
compridos, passar as fi lhoses pela calda, ao 
mesmo tempo que se vão introduzindo em 
travessas ou panelas e polvilhando com açúcar 
e canela.

Partilhar Saberes

Um lavrador ia 
no seu caminho 
com uma junta de 
bois e a certo mo-
mento encontra 
um velhinho mal 
enroupado e cheio 
de frio.

Velhinho - ó 
lavrador honrado 

leva-me no teu carrinho.
Mas o lavrador não deu ouvidos e 

seguiu seu caminho.
O velhinho insistia: - ó  lavrador 

honrado leva-me no teu carrinho 
porque estou cheio de frio.

 Depois de tanto insistir, o lavrador 
parou e colocou o velhinho nas che-
das no carro.

Lavrador – O  senhor é de muito 
longe?

Mas o velhinho não respondeu.
O lavrador sem perguntar mais 

nada colocou o velhinho por cima de 
um facho de lenha e cobriu-o com o 
seu casaco. Não demorou até o ve-
lhinho adormecer. Como este não lhe 
tinha dito onde morava o lavrador 
levou-o para sua casa.

Ao chegar a casa o lavrador chama 
pela sua mulher:

Lavrador – Maria, Maria
Maria – Que queres ó João que 

vens tão afl ito?!
Lavrador: - Encontrei este velhi-

nho pelo caminho e pediu-me que o 
trouxesse, pois estava mal vestido e 
cheio de frio e fome.

Maria: - Então não passaste por 
casa dele?

Lavrador– Não me disse onde era e 
então trouxe-o para a nossa casa.

Maria – Fizeste bem, pois sempre 
ouvi dizer “Que Deus faça bem a 
quem bem faz”

Lavrador – Enquanto vou acomo-
dar os animais, faz uma comida para 
nós.

A Maria fez uma fogueira para 
fazer a comida e para o velhinho se 
aquecer.

O velhinho não comeu nada.
Lavrador – Coma, coma, a nossa 

casa é humilde, mas ainda há o que 
comer.

Mesmo assim o velhinho não comeu 
e foi se deitar num canto que tinha 
sido preparado para si.

Durante a noite o velhinho gemia 
muito.

Lavrador – Maria, está a ouvir? O 
velhinho passa a noite a gemer, va-
mos ver o que se passa e levamos-
-lhe um chá.

Mas, quando lá chegaram o velhi-
nho já lá não estava.

Maria – Para onde foi ele? Como 
saiu se está tudo fechado?

Entretanto reparam que no meio 
das roupas estava um crucifi xo de 
prata.

Maria - Ai João que nós tínhamos 
em casa!!

Lavrador – Ai meu Deus quem de 
nós soubera que em minha casa Vos 
tinha, eu vos dará tudo do melhor 
que tinha.

Velhinho (sem estar presente) – 
Cala-te ó lavrador, não fales com 
fantasia, no céu te tenho guardada 
cadeira de prata fi na num lado tua 
mulher que também a merecia. 

Silvana do Carmo

A Misericórdia agradece a todos os 
e a todos quantos se 

a este convívio e aqui fi ca a 
promessa de repetir o evento.
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Junte-se a nós... Seja voluntário  e  venha  construir  sorrisos...

Voluntariado

Criado em Agosto de 2010, o Banco Local de Volun-
tariado de Tarouca, é um projecto da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Tarouca para a Rede Social do Concelho e 
que tem como objectivo promover o encontro entre pes-
soas com disponibilidade e vontade para serem Volun-
tárias, e assim prestarem um conjunto de acções próprias 
da condição de cidadania activa e solidariedade e, das 

Em dois anos de funcionamento, ainda não houve solicitação de 
voluntários por parte de outras Instituições ou Organizações, pelo que  
tem sido a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca a acolher todos 
os voluntários interessados, distribuindo-os pelas várias valências e 
projetos de acordo com as preferências e aptidões de cada um.

Mais do que acompanhar e apoiar os Utentes na sua rotina diária, 
como na alimentação, nas atividades religiosas, nos seus passeios 
ao exterior, também são desenvolvidos outros projetos nas áreas da 

No 
realizadas sessões da hora do conto nas várias valências.

É contado um conto às crianças/Utentes de forma a incen-

A Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca, em articulação com o Banco 
Local 
de um 
para 
junto 
também nas próprias ações teatrais.

Pretende-se 
consiga 
lização 
a motivação das camadas mais jovens 
para a prática do voluntariado.

animação sócio-cultural, como o projeto que se denomina “Teatro 
dos Voluntários” e a participação e organização de festas, na área 
da literatura como “A Hora do Conto”, atividades de expressão 
plástica no “Atelier de Trabalhos Manuais”, “Atelier de Culinária”, a 
“Escolinha a Brincar”, atividades na área do Ambiente com a par-
ticipação na Horta Pedagógica e nos dias comemorativos desta 
temática, em exposições, piqueniques, entre outros.

Instituições/Entidades que têm intenção de desenvolver 
programas/projectos de voluntariado, desde que reúnam 
condições para integrar voluntários.

O Banco Local de Voluntariado de Tarouca, está se-
diado na sede da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 
e, pode ser contactado on-line ou directamente, nas suas 
instalações.

Voluntariado na Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Banco Local de Voluntáriado de Tarouca Teatro dos Voluntários
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Junte-se a nós... Seja voluntário  e  venha  construir  sorrisos...

No âmbito da animação e fomento do gosto pela leitura são 
realizadas sessões da hora do conto nas várias valências.

É contado um conto às crianças/Utentes de forma a incen-

A Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca, em articulação com o Banco 
Local de Voluntariado, propôs a criação 
de um grupo de Teatro de Voluntários 
para desenvolverem esta atividade 
junto dos seus Utentes, envolvendo-os 
também nas próprias ações teatrais.

Pretende-se assim que esta iniciativa 
consiga despertar uma consciencia-
lização e atitudes adequadas e elevar 
a motivação das camadas mais jovens 
para a prática do voluntariado.

O envelhecimento da popu-
lação mundial implica transfor-
mações demográfi cas, sociais 
e económicas muito vastas. 
Este envelhecimento global 
manifesta-se também em Por-
tugal e, como não podia deixar 
de ser também na Santa Casa 
da Misericórdia de Tarouca que 
é, desde há muito tempo, o 
berço do cuidar do Idoso e dos 
mais desprotegidos.

Como nunca é tarde para 
aprender, nasceu esta inicia-
tiva no início deste ano, com o objetivo 
de promover e estimular as capacidades 
cognitivas que podem ajudar o Idoso a 
melhor se integrar no atual meio social.

Estas atividades vêm combater o pre-
conceito em relação ao analfabetismo, 
especifi camente no Idoso, com base na 
crença que a educação é um caminho 

desenvolver 
que reúnam 

O Banco Local de Voluntariado de Tarouca, está se-
de Tarouca 

directamente, nas suas 

Teatro dos Voluntários “Escolinha a Brincar”

para a inclusão social.
Este projeto tem a periodicidade se-

manal, realizando-se todas as terças-     
-feiras, entre as 14horas e as 16horas 
e dirigido por uma voluntária, a D. Alber-
tina Ferreira, com a supervisão da Téc-
nica de Serviço Social e da Psicóloga da 
Instituição.

Hora do Conto
tivar a entrada no mundo do “faz de conta”. Essa leitura pode 
ser acompanhada de dramatização, visualização de imagens, 
música ou atividades de expressão plástica.
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Curiosidades

Envelhecimento
O envelhecimento diz respeito 

a um processo sequencial, indi-
vidual, irreversível e universal. 
É um processo não patológico, 
de deterioração de um organis-
mo maduro, próprio a todos os 
membros de uma espécie. Bar-
ros (1999), diz-nos que o enve-
lhecimento “diz respeito a todas 
as modifi cações morfológica, 
fi siológicas, bioquímicas e psi-
cológicas que aparecem como 
consequência da acção do tempo 
sobre os seres vivos”.

Torna-se assim evidente que 
o envelhecimento não é uma 

doença, como muitos pensam. 
O processo de envelhecimento 
tem três grandes componentes: 
Processo Idade/Biológicos (este 
processo traduz-se na senescên-
cia ou perda das capacidades 
funcionais ou vitais e limite da 
vida dos sistemas orgânicos 
(perda da capacidade de adapta-
ção ou auto-regulação); Processo 
Idade/social (ocorre pela aceita-
ção de papeis, estatutos e hábi-
tos sociais perante a sociedade, 
pelas expectativas e pelos com-
portamentos esperados pela sua 
cultura. Assim, fi ca dependente 

desta e da hstoria de cada socie-
dade, do papel e do estatuto que 
a comunidade atribui) e Processo 
Idade/psicologia (infl uenciada 
por factores biológicos e sociais, 
relativamente às competências 
e capacidades comportamentais 
na adaptação ao meio: memoria, 
inteligência, habilidades, sen-
timentos, motivações, controlo 
comportamental e pelas suas de-
cisões e opções. Depende da ma-
nutenção destas competências, 
elevada auto-estima e o nível de 
autonomia e controlo). 

Sandra Magalhães - T.S.S. Social

Telma Carvalho - Psicóloga Clínica e da Saúde
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“Cada um pode interrogar-se, e tomando até como exemplo Tarouca, o que seria a situ-
ação social do concelho, o que seria a situação social do país, sem o trabalho generoso, 
dedicado, voluntário que impera nestas instituições de solidariedade espalhadas por todo 
o Portugal. Por isso como Presidente da República, como aquele que representa nos ter-
mos constitucionais a República, eu dirijo uma palavra de agradecimento por aquilo que a 
Santa Casa da Misericórdia tem feito, uma palavra de agradecimento por aquilo que todas 
as Misericórdias em Portugal têm feito, pelos mais fracos da nossa sociedade. Bem-haja a 
todos vós. Bem-haja às Misericórdias de Portugal.”

(in Visita à Capela da Misericórdia, Tarouca, a 5 de setembro de 2010)

DA INTERVENÇÃO DE SUA EXCELÊNCIA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROFESSOR DOUTOR ANIBAL CAVACO SILVA

POR OCASIÃO DA VISITA AO CONCELHO DE TAROUCA,
A 5 DE SETEMBRO DE 2010

e da hstoria de cada socie-
e do estatuto que 
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autonomia e controlo). 

.S.S. Social

Telma Carvalho - Psicóloga Clínica e da Saúde



Polimedicação no Idoso
tirar a barra azul

O aumento da esperança média de vida levou ao aparecimento de diversas patologias relacionadas 
com a idade e uma maior prevalência das patologias crónicas. É neste contexto que surge o conceito de 
polimedicação, defi nido como a utilização de vários medicamentos, prescritos e/ou de automedicação, 
bem como todo o tipo de terapêuticas alternativas incluindo produtos naturais que podem causar reações 
adversas e/ou interações medicamentosas que aumentam consoante o número de medicamentos adminis-
trados. 

No idoso, a utilização de um único medicamento pode conduzir ao aparecimento de vários efeitos secundári-
os simultâneos, uma vez que nesta faixa etária ocorrem muitas alterações a nível da função hepática, renal, 
cardíaca e vascular, que aumentam também a probabilidade de interações com outros fármacos, alimentos e 
bebidas alcoólicas. Outra alteração típica relacionada com a idade é o aumento da massa adiposa, que age como 
depósito de alguns medicamentos (lipofílicos).

A não adesão à terapêutica tem grande prevalência nos doentes geriátricos e tem sido relacionada com diversos 
fatores, como:

- a quantidade diária de medicamentos a administrar;
- a difi culdade de deglutição; 
- a negação ou medo da doença; 
- a diminuição da autoestima; ideias suicidas;
- difi culdades económicas;
- a suspensão da medicação para ingestão de bebidas alcoólicas;
- o nível educacional/cultural do doente; 
- o esquecimento; 
- e a automedicação. 
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Por outro lado, os tratamentos crónicos ou 
de longa duração têm esquemas terapêuticos 
que exigem um grande empenho do doente e, 
em determinadas situações, implicam inclu-
sivamente alterações dos hábitos diários.

A adesão à terapêutica remete para uma 
participação ativa do doente no seu trata-
mento e para a toma de decisões partilhadas 
com os membros da equipa de saúde. A mo-
nitorização do plano terapêutico é de extrema 
importância tendo como principal objetivo 
reduzir o insucesso terapêutico.

Ana Luísa Patrocínio

Farmacêutica 
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