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Prefácio

O crescente número de cidadãos que 
recorre aos serviços da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca são a prova de que 
atravessamos um período de emergência 
social e que nos obriga a respostas céleres que 
representem um claro caminho na resolução de 
muitos problemas sociais, e que mitiguem as 
causas que estão na origem dos mesmos.

Durante este meio ano de mandato 
foi nosso propósito assumir e iniciar a 
operacionalidade do CAO - Centro de Atividades Ocupacionais 
para Defi cientes, uma vez que no Concelho de Tarouca não 
existia esta resposta social para os cidadãos portadores 
de defi ciência. Em estreita colaboração com a Autarquia 
Tarouquense foi possível realizar as obras de adaptação do 
espaço físico e protocolar com a Segurança Social esta valência. 

O CAO, tendo capacidade para acolher 22 pessoas 
portadoras de defi ciência, desenvolve a sua atividade desde 
novembro do ano transato, e possui uma equipa técnica que 
muito orgulha a Misericórdia de Tarouca pelo excelente trabalho 
que já foi capaz de desenvolver em tão curto espaço de tempo. 

Ambicionando o desenvolvimento e manutenção da 
autonomia pessoal, social, e do equilíbrio emocional dos 
Hospedes/Utentes do CAO, a Misericórdia de Tarouca procura, 
em estreita colaboração com as famílias, desenvolver um 
processo contínuo de rentabilização das capacidades físicas, 
sensoriais, cognitivas e sociais dos seus Hospedes/Utentes. 
Temos vindo a apostar na realização de atividades e na 
promoção da interação social no grupo com a comunidade.

Foi também neste curto tempo de mandato que 
apresentamos, com sucesso, junto da Segurança Social, 
uma candidatura à RLIS - Rede Local de Intervenção Social 
para o SAAS - Serviço de Atendimento e Acompanhamento 
Social, programa que assenta numa lógica de intervenção 
articulada e integrada de entidades com responsabilidade 
no desenvolvimento da ação social. Potenciar uma atuação 
concertada dos diversos organismos e entidades envolvidas na 
prossecução do interesse público, e promover a implementação 
de novos mecanismos de atuação e diferentes estratégias de 

INTEGRAÇÃO SOCIAL AO SERVIÇO DOS CIDADÃOS

ação em resposta às necessidades sociais são 
os principais objetivos deste programa. 

O SAAS deverá criar sinergias entre os 
recursos e as competências existentes na 
comunidade, e integrar perspetivas inovadoras 
relativamente à descentralização da intervenção 
social, baseada na democracia participativa e na 
introdução de metodologias de planeamento da 
intervenção social no local. Acreditamos que com 
este programa as respostas serão mais direcionadas 

e por isso serão certamente mais efi cientes.
Ao nível da gestão, foram muitas as alterações levadas a 

cabo:  
No que diz respeito aos Recursos Humanos da 

Misericórdia de Tarouca, fi xamos para cada uma das 
valências pessoas responsáveis pela gestão logística do 
dia-a-dia das mesmas, que são igualmente incumbidas 
do briefi ng continuado da dinâmica existente nestes serviços, 
bem como da avaliação contínua da eventual necessidade 
de implementar novas medidas que julguem pertinentes e 
necessárias para um melhor funcionamento desta instituição;

Os nossos Mesários, que primam pela sua dedicação, 
assumem hoje o poder de decisão e planeamento da 
programação das atividades das valências que lhes estão 
afetas, o que permite um aumento da proximidade com os 
funcionários e utentes, e desta forma decidir com mais rapidez 
e efi ciência sobre qualquer assunto que lhes é apresentado;

Assumimos desde o início do mandato uma gestão 
rigorosa e de sustentabilidade, levando por isso a efeito uma 
renegociação com grande parte dos nossos fornecedores. 
Fazemo-lo porque acreditamos que no Setor Social um euro 
tem muito valor, e por isso qualquer poupança que não coloque 
em causa a qualidade do serviço prestado e a qualidade de 
vida dos nossos Utentes será utilizada para garantir um futuro 
melhor a todos os que precisam da Misericórdia de Tarouca.

Por fi m, não posso deixar de reiterar o meu agradecimento 
a todos os Colaboradores e Voluntários da Misericórdia de 
Tarouca pelo trabalho desenvolvido e pelo espírito de missão 
que assumem diariamente. Obrigado.

Rui Fernando Guedes Raimundo
Provedor da SCMT
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Irmandade

NOVO COMPROMISSO APROVADO POR UNANIMIDADE

Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2016, aprovados em Assembleia Geral

O Sr. Provedor disse que “embora 
esta proposta do Compromisso 
apresentada pela Mesa Administrativa 
resulte de um trabalho de equipa, 
pois foi amplamente discutido em 
reunião da Mesa, deve reconhecer-
se o mérito a quem trabalha e, neste 
caso, há duas pessoas, a Dra. Luísa 
Ramos e o Sr. Vice-Provedor, Sr. 
Duarte Morais, que se dedicaram e 
foram incansáveis.” 

A Secretária Dra. Luísa Ramos, 
fez o enquadramento sintetizado do 
documento, referindo que “não se 
rompeu com os Estatutos anteriores 
mas que houve a preocupação de os 

adaptar de acordo com a legislação 
em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei 
nº 172-A/2014, de 14 de novembro 
e com o Decreto Geral Interpretativo 
da Conferencia Episcopal Portuguesa, 
partindo de um modelo enviado pela 
União das Misericórdias Portuguesas”. 

Disse que “nestes Estatutos 
está muito clara a separação entre os 

fins principais e os fins secundários 
da Instituição; que houve alterações 
relativamente a quem pode ser eleito 
para os Órgãos Sociais e que há 
limitação de mandatos; há alterações 
relativamente às deliberações que 
impliquem conflito de interesses dado 
que alargou o leque de pessoas em 
relação às quais um Mesário não pode 
tomar decisões”. 

A proposta de Compromisso foi 
nesta reunião amplamente discutida, 
sofrendo algumas alterações propostas 
pelos Irmãos, no decorrer da reunião, 
sendo os novos Estatutos aprovados por 
unanimidade.

Conduzida pelo Dr. Eduardo Almeida, 
presidente da Assembleia Geral, a reunião 
decorreu no dia 22 de Novembro, na 
Creche Nova Esperança, na presença dos 
Órgãos Sociais e Irmãos da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca.

“Trata-se de um plano estratégico 
que tem em conta a conjuntura social e 
económica que o país atravessa. A Mesa 
Administrativa está consciente dessas 
dificuldades, por isso o Orçamento 
e Plano de Atividades apresentados 
são equilibrados e de imensa 
responsabilidade, nunca descurando 
os bons serviços prestados aos nossos 
utentes, bem como às suas famílias”, 

disse a Tesoureira Dra. Adelaide Melo.
Estes documentos assentam 

numa intervenção na área social, cujas 
prioridades passam pela garantia e 
sustentabilidade financeira da Instituição; 
por uma intervenção técnica centrada nos 
Utentes, suas necessidades e expectativas; 
por uma aposta numa Instituição dinâmica, 
não acomodada e acompanhando os 
desafios diários, tendo sempre como ponto 

de partida a Missão de atender os mais 
carenciados, não descurando as parcerias 
com as restantes Instituições do Concelho.

Apelando à colaboração de todos, 
o Sr. Provedor salientou “a importância 
do apoio dos Irmãos, de todos os 
colaboradores e de toda a população, que 
será vital para que a Santa Casa reforce o 
seu papel de intervenção de uma forma 
sustentável”.

Estes documentos, aprovados por 
unanimidade, estão disponíveis no site 
da Instituição: www.scmtarouca.org.

Textos: Olga Correia
Chefe dos Serviços Administrativos

Em 20 de setembro de 2015, perante um apreciável número de Irmãos, reuniu-se em sessão extraordinária a Assembleia 
Geral da Misericórdia, sob a presidência do Dr. Eduardo Almeida, assessorado pelos Secretários Dra. Luísa Ramos e Sr. Rui 
Oliveira, que teve como ponto único da Ordem de Trabalhos: Apreciação e votação do Compromisso da Irmandade da Santa Casa 
da Misericórdia de Nossa Senhora do Socorro de Tarouca (de acordo com o Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14 de novembro).
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Ninguém é tão humano como os Homens. 
Mas também ninguém consegue ser tão 
desumano como os Homens. 

Perante este dilema, que nos acompanha 
todos os dias, os atos, as ações implícitas 
nas palavras solidariedade, fraternidade e 
partilha, que traduzem o amor ao outro são 
imprescindíveis e fundamentais para que a 
sociedade seja mais justa e coesa. Torna-se 
assim fundamental, apostar na interação entre 
as pessoas e a comunidade. Não há pessoas 
sem comunidade e vice-versa.

Ao longo dos anos, a Santa Casa de 
Misericórdia de Tarouca tem demonstrado que, 
de facto, o seu âmago é unir a comunidade 
em prol do bem comum. Recordo os cortejos de oferendas, 
na época das colheitas, com carros de bois carregados 
com os diversos produtos que os agricultores produziam, 
os enchidos pendurados em paus e as notas colocadas ao 
peito com alfinetes, num cortejo que era uma verdadeira 
manifestação cultural, uma vez que as pessoas de cada 
povoação, de cada rua, desfilavam cantando e dançando 
de acordo com as suas tradições. Este autêntico cortejo 
etnográfico terminava no hospital da Santa Casa onde 
eram descarregados os carros, entregues os enchidos e, as 
respetivas notas, a maioria de vinte escudos porque se vivia 
com muita dificuldade.

Hoje, os tempos são outros. À medida que o tempo 
vai passando, por razões de transformação ideológica e 
sociológica, cada vez mais a Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca e todas as outras dissipadas pelo país são 
confrontadas com problemas sociais novos e, por isso, 
o número de valências tem aumentado de uma forma 
exponencial para poderem dar resposta aos problemas sociais 
com que se deparam. Por conseguinte, apesar dos apoios das 
autarquias, do poder central, a comparticipação dos utentes, 
os meios são escassos para colmatar as despesas inerentes a 
todas as valências.

É evidente que hoje os tempos são diferentes, mas a 
solidariedade de todos é cada vez mais necessária. Não é 
possível realizar os cortejos de então, até porque cada vez 

A MISERICÓRDIA E A INTERACÇÃO COM A COMUNIDADE

somos menos, mas podemos ser voluntários e 
fazer parte da irmandade.

Um dos objetivos primordiais dos órgãos 
sociais é, sem dúvida, que a irmandade cresça 
com o objetivo de aumentar a comunidade 
solidária e, assim, respondermos com eficiência 
e eficácia a todas as solicitações com que a 
instituição se depara, todos dias.

Realço com muito agrado, as parcerias, 
de ação, que proliferam no nosso concelho em 
espírito de colaboração e ajuda mútua. A Santa 
Casa de Misericórdia de Tarouca incorpora as 
organizações de cariz social: o conselho local 
de ação social de Tarouca, o conselho municipal 
de educação, o conselho geral do agrupamento 

de escolas Dr. José Leite de Vasconcelos e outras, onde os 
problemas socias vão surgindo e, em conjunto, são resolvidos 
com a urgência que eles manifestam.

Os tempos que hoje vivemos exigem que as instituições 
tenham lideranças capazes de enfrentar as tarefas árduas. 
Requer não só competência, mas reclama também muita 
subtileza. Não se lidera apenas na frente, comandando tudo 
e todos, lidera-se também na retaguarda. Não se lidera 
apenas com palavras também se lidera com o silêncio. Todos 
os órgãos da Santa Casa estão imbuídos deste espírito de 
liderança de que é exemplo, claro e inequívoco, o Senhor 
Provedor que descentralizou as competências, inerentes 
a cada valência, pelos mesários que com ele dirigem, com 
espírito de missão, a instituição, acompanhados, claro está, 
por funcionários capazes, competentes e de uma dedicação 
peculiar.

Temos a consciência plena de que nem tudo começou 
connosco nem tudo termina em nós. Os cargos são como 
a vida, de passagem, mas todas as pessoas que dão vida 
aos órgãos sociais, o nosso capelão, os voluntários e os 
funcionários, querem traduzir esta passagem numa missão 
humilde, em prol do bem comum, sempre alicerçados no 
princípio da fé cristã e do humanismo social.      

(*) Presidente da Assembleia Geral da Irmandade da 
Misericórdia

Eduardo Costa Almeida (*)
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CAO

No dia 23 de novembro de 2015 
a Santa Casa da Misericordia de Tarouca 
abriu portas a mais uma Resposta 
Social, o CAO – Centro de Atividades 
Ocupacionais. Esta resposta localiza-se na 
Avenida Vice Almirante Adriano Saavedra, 
Freguesia e Concelho de Tarouca. O CAO 
funciona 12 meses por ano, nos dias úteis 
das 8.30h às 18h. Encerra ao fim de 
semana, dias de feriado nacional e local.

A necessidade da abertura desta 
resposta prendeu-se com a preocupação 
de melhorar a qualidade de vida da 
população portadora de deficiência 
promovendo assim respostas adequadas 
às suas necessidades.

É objetivo primordial do CAO 
promover a qualidade de vida dos seus 
Utentes atuando em várias dimensões, 
como sejam o desenvolvimento 
pessoal (relações interpessoais e 
autodeterminação), o bem-estar 
(emocional, físico e social) e a inclusão 

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS 
“As atividades ocupacionais constituem uma modalidade de ação social, 

exercida pelo sistema de segurança social, que visa a valorização pessoal e a 
integração social de pessoas com deficiência grave, permitindo o desenvolvimento 
possível das suas capacidades, sem vinculação a exigências de rendimento 
profissional ou de enquadramento normativo de natureza jurídico-laboral.”

(Decreto-Lei n.º 18/89 de 11 de janeiro)

social (cidadania, direitos). A missão do 
CAO passa pela valorização pessoal e 
integração social de pessoas portadoras 
de deficiência de forma a permitir-lhes 
o desenvolvimento possível das suas 
capacidades, promovendo a formação 
de hábitos, atitudes e conhecimentos, 
sempre com base na iniciativa, 
persistência e responsabilidade pessoal, 
cooperação e solidariedade. Visa 
também proporcionar a participação dos 
Utentes em ações culturais, desportivas 
e recreativas.

Este centro de atividades presta 
diversos serviços, desde a alimentação 
(almoço e lanche); cuidados de higiene 
pessoal (quando o Utente se encontrar 
impossibilitado de por si só as realizar); 
apoio técnico e terapêutico nos planos 
físico, psíquico e social; transporte, 
administração da terapêutica e apoio 
familiar e psicossocial. 

As atividades desenvolvidas no 

CAO têm em conta as necessidades e 
interesses dos Utentes e passam por 
atividades: de desenvolvimento pessoal 
e social; socialmente úteis; de inclusão; 
lúdicas e recreativas; de estimulação 
sensorial; sócioculturais e desportivas. 

As condições de admissão nesta 
resposta social são ser portador de 
deficiência ou incapacidade; ter idade 
igual ou superior a 16 anos e não reunir 
as condições para a aplicabilidade do 
regime de emprego protegido; possuir 
grau de adequabilidade da resposta 
às necessidades e especificidades 
da pessoa com deficiência ou 
incapacidade; existência de vaga e 
ausência de retaguarda familiar e/ou 
condições sociofamiliares impeditivas 
de um satisfatório desenvolvimento 
biopsicossocial.

Telma Carvalho,
Psicóloga Clínica e da Saúde e Diretora Técnica do CAO
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RLIS / SAAS

Este é um serviço que tem como 
população alvo pessoas e famílias em 
situação de vulnerabilidade, exclusão e 
emergência social. 

Neste sentido, preza por alguns 
objetivos/atividades, nomeadamente: 

a) informar, aconselhar e encaminhar 
para respostas, serviços e prestações 
sociais adequadas a cada situação; 

b) apoiar em situações de 
vulnerabilidade social; 

c) prevenir situações de pobreza e 
de exclusão social; 

d) contribuir para a aquisição e/ou 
fortalecimento das competências das 
pessoas e famílias, promovendo a sua 
autonomia e fortalecendo as redes de 
suporte familiar e social; 

e) assegurar o acompanhamento 
social no percurso da inserção social; 

f) mobilizar os recursos da 
comunidade adequados à progressiva 
autonomia pessoal, social e profissional.

A este serviço podem dirigir-se 
todas as pessoas, a título individual, 
toda a comunidade (cuidadores 
(in)formais), assim como toda a 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
E ACOMPANHAMENTO SOCIAL (SAAS)

Dias de Atendimento

Segundas, Quartas (Tarde) e Sextas Feiras 
Freguesias de Tarouca e Dálvares

Terças, Quartas (manhã) e Quinta Feiras
Freguesias de Salzedas, Gouviães, Ucanha, Mondim da Beira, Granja 
nova, Vila Chã da Beira, S. João de Tarouca e Várzea da Serra.

Morada: Rua João de Deus, 3610 –146 Tarouca
E-mail: saastarouca.rlis@gmail.com
Página: facebook.com/rlistarouca
Telefone: 254 405819
Horário de funcionamento: 2.ª a 6.ª 
Das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.

Contactos:

comunidade institucional, de modo a 
prevenir e resolver problemas sociais.

O Serviço de Atendimento e 
Acompanhamento Social conta com 
uma equipa multidisciplinar, composta 
por uma coordenadora (Dra. Sandra 
Magalhães) e duas técnicas de 
atendimento e acompanhamento social 
(Dra. Ana Sofia Carreira, Assistente 
Social e Dra. Inês Oliveira, Psicóloga). 

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca disponibiliza desde 11 de janeiro de 2016, para toda a comunidade Tarouquense 
uma nova resposta social, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS), enquadrado no âmbito da Rede Local 
da Intervenção Local (RLIS).
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Natal

NATAL NA MISERICÓRDIA
As diversas Valências da Misericórdia de 

Tarouca vestiram-se a rigor, com muita alegria e 
cor para vivenciar mais uma Quadra Natalícia.

As Festividades iniciaram-se na UCCMT 
no dia 16 de dezembro onde durante a tarde se 
vivenciaram várias peças animadas realizadas 
por colaboradores, voluntárias e Utentes.

Seguiram-se as festas nas Valências da 
Educação, realizadas no Auditório Municipal 
de Tarouca nos dias 16 e 17 de dezembro. 
Pequenos grandes artistas encheram o palco 
com muita alegria e entusiamos, e a plateia 
composta pelos seus parentes com sorrisos e 
brilhos nos olhos.

No dia 19 de dezembro realizou-se a Festa 
de Natal do Lar de Idosos, Centro Dia e SAD. O 
dia foi muito preenchido, emotivo e alegre que 
iniciou com a celebração da Eucaristia Natalícia 
e o almoço com todos os Utentes das referidas 
Valências. Seguiu-se a tarde recreativa onde a 
alegria e boa disposição se refl etia nos rostos 
de todos. Este dia terminou com o jantar de 
Natal para todos os funcionários, colaboradores 
e voluntárias e que também contou com a 
presença dos Órgãos Socias, Entidades Públicas 
e privadas parceiras da Instituição.

No dia 22 dezembro, foi a vez das novas 
instalações do CAO receberem a Festa de Natal. 
Foi uma tarde diferente ao som da concertina e 
das vozes dos Utentes e Colaboradores, seguida 
de uma dança natalícia terminando com a 
encenação do Auto de Natal. Mais uma vez 
podemos comprovar que apesar de sermos todos 
diferentes somos todos iguais!

Sendo o Natal um tempo de afetos e refl exão 
foi importante a solidariedade, fraternidade e 
companheirismo entre todos os envolvidos nestas 
festividades, em especial a demostrada aos 
nossos Hospedes. 

Lourenço Guilherme
Téc. Administrativo
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Mérito Profissional

Mérito Profi ssional:
A Mesa Administrativa da Misericórdia de Tarouca, deliberou em reunião 

reconhecer o Mérito Profi ssional às Funcionárias que completaram 10 anos de 
Serviço na Instituição. 

A Homenagem ocorreu no Jantar de Natal da Misericórdia, onde foram 
entregues as Medalhas de Mérito Profi ssional e o respetivo Alvará, às seguintes 
Homenageadas:

– Clarisse Pereira
– Isabel Santos
– Luzia Fernandes
– Madalena Oliveira

FUNCIONÁRIAS COM 10 ANOS DE 
SERVIÇO FORAM HOMENAGEADAS

– Maria Antonieta Melo
– Sónia Assunção
– Vera Dinis
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Seminário

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é 
uma das principais causas de morbilidade 
e mortalidade em todo mundo.

De acordo com a World Stroke 
Organization (WSO), 15 milhões de 
pessoas sofrem um acidente vascular 
cerebral por ano. 

A Organização Mundial de Saúde 
aponta o Acidente Vascular Cerebral 
como a segunda causa de morte em 
pessoas acima dos 60 anos e a quinta 
em pessoas entre os 15 e os 59 anos. 

Em Portugal, a realidade não é 
diferente, sendo o AVC a principal causa 
de morte nas pessoas idosas. 

Segundo a Sociedade Portuguesa 
de AVC, anualmente são internados 25 
mil doentes, 6 pessoas sofrem um AVC 
a cada hora, do qual morrem em média 
2 portugueses por dia.

Os números são alarmantes 
quando analisado sob o prisma da 

“AVC… E AGORA?…”

saúde pública, mas o impacto é ainda 
maior quando o AVC é experienciado no 
seio de uma família. 

Para além das mortes causadas 
pelo AVC, a percentagem significativa 
de incapacidades é preocupante, 
sobretudo pela dependência nas 
atividades de vida diárias, que torna 
necessária a prestação de cuidados 
realizados por outros, os cuidadores 
informais que passam a dedicar o seu 
tempo e as suas forças para suprir a 
dependência instalada.

Foi nesta perspetiva que este 
seminário foi pensado, para que todos 
aqueles que são ou poderão vir a ser 
responsáveis pela maior parte dos 
cuidados (cuidador informal) que a 
vítima de AVC necessita no domicílio, 
sejam, devidamente orientados para 
uma melhor prestação dos mesmos, no 
sentido de proporcionar á pessoa uma 
melhor qualidade de vida, e para que 
a mesma adquira no menor espaço de 
tempo possível a autonomia perdida, 
voltando a realizar novamente todas as 
suas atividades.

Na sessão de abertura deste 
evento a mesa foi constituída pelo 
Provedor da SCMT, Sr. Rui Raimundo, 
pela Presidente do Conselho de 
Administração da UCCMT, Dr.ª Albertina 

Cardoso, pelo Diretor do ACES Douro 
Sul, Dr. Rui Dionísio, pelo Presidente da 
Assembleia Municipal de Tarouca, Dr. 
Domingos Nascimento e pelo Presidente 
da Camara Municipal de Tarouca, Sr. 
Valdemar Pereira.

Diversos profissionais de Saúde, 
explanaram sobre o tema, foram eles: 
Neurologia (Dr. Pedro Guimarães e Dra. 
Vera Barbosa, Medicina Geral/Família 
(Dra. Ana Luísa Matias), Psiquiatria 
(Dr. Manuel Guimarães),Psicologia 
(psicóloga Telma Carvalho), Serviço 
Social (T.S.S. Social e diretora técnica da 
SCMT, Sandra Magalhães), Enfermagem 
(Enf. Maria João Santos, Enf. Sophie 
Fonseca, Enf. Tiago Ildefonso e Enf. 
Daniela Vingadas), Fisioterapia (Ft. 
Clarisse Pereira, Ft. Joana Matias, FT. 
Sofia Albuquerque e Terapeuta Albertina 
Marques) e Terapia da Fala (Terapeuta 
Soraia Santos).

Dois painéis constituíram este 
seminário, foram eles:

- O 1º painel numa componente 
teórica intitulado “Acidente Vascular 
Cerebral” foi moderado pela Dra. 
Albertina Cardoso;

Teve como intervenientes:
Dr. Pedro Guimarães e Dra. Vera 

Barbosa falaram sobre a abordagem clinica 
e tratamento em fase aguda do AVC. No decorrer do evento houve rastreio de HTA e colesterol.

No dia Mundial do AVC, 29 
Outubro, a Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca realizou o seminário 
intitulado “AVC… E Agora? …”, Este 
teve lugar no Auditório Adácio Pestana 
decorreu durante todo o dia, onde 
estiveram presentes cerca de 180 
participantes.
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Dra. Ana Luísa Matias desenvolveu 
o tema: Prevenção no AVC;

Dr. Manuel Guimarães expôs o 
tema, alterações psiquiátricas pós AVC;

Psicóloga Telma Carvalho falou 
sobre o papel fundamental da psicologia 
no utente que sofre AVC;

T.S.S.Social Sandra Magalhães 
encerrou este painel informando sobre as 
respostas sociais e ajudas técnicas a que 
se pode recorrer neste tipo de situação.

- O 2º painel, numa componente 
prática intitulado “ Como cuidar e ser 
Cuidador “foi moderado pelo Dr. Pedro 
Guimarães;

Teve como intervenientes:
A equipa de enfermagem com o 

tema “viver após um AVC – um desafio”, 
teve um papel educativo e esclarecedor 
ao cuidador informal, relativamente 
ao cuidado do utente com sequelas de 
AVC. Foram demonstradas variadas 
técnicas. Tudo isto para alcançar um 
bem comum: potenciar a qualidade de 
vida da vítima de AVC.

A equipa de fisioterapia com o tema 
“ A intervenção da fisioterapia em contexto 
domiciliário”, onde foi explicado como 
devem ser realizadas as adaptações ao 
domicílio para receber a pessoa que sofreu 
AVC, foi também demonstrado como se 
deve proceder para mobilizar e transferir 

o Utente de uma forma correta de modo 
a acautelar eventuais complicações 
inerentes a esta condição.

A terapeuta da fala com o tema “ 
linguagem, fala e deglutição: técnicas e 
orientações”, falou sobre a importância de 
um terapeuta da fala no utente que sofreu 
um AVC sensibilizando a população para 
adotar técnicas de comunicação eficazes 
bem como exercícios que poderão ser 
realizados com estes utentes. A terapeuta 
falou ainda sobre o tema da deglutição 
destacando os vários sinais de alerta e 
algumas das medidas a tomar com os 
utentes que sofrem com distúrbios de 
deglutição. 

A terapeuta Albertina Marques 
encerrou este painel apresentando um 
testemunho de vida.

O caso apresentado referia-
se a uma Sra. que foi vítima de um 
AVC em Dezembro de 2014, esteve 
internada na UCCMT durante 68 dias 
a cumprir plano de reabilitação, e teve 
como destino o domicílio com o apoio 
único e exclusivo do seu marido. Os 
dois explicaram a todos os presentes 
quais eram os seus maiores medos 
quando foram confrontados com o 
AVC, como foi todo o processo de 
reabilitação, e o regresso a casa tanto 
dela como do seu cônjuge, ela no papel 

de utente e ele no papel de cuidador, 
como se encontravam atualmente 
e todo o percurso percorrido até há 
presente data. Também responderam a 
questões colocadas pelo público. Eles 
efetivamente foram o testemunho real 
do AVC… E AGORA?

Este momento foi muito apreciado 
e emotivo para todos os assistentes.

O casal terminou agradecendo 
a todas as pessoas que trabalham 
na UCCMT, o carinho, apoio e ajuda 
prestada durante o internamento.

Fica o nosso agradecimento a todas 
as pessoas, que com o seu empenho 
e contributo de uma forma direta ou 
indireta permitiram que este seminário 
acontecesse e a todos os presentes que 
acompanharam e acarinharam o nosso 
trabalho.

Albertina Marques
 T.S.E.E.Reabiltação

No final do seminário os presentes assistiram a uma 
atuação musical seguida de um Espumante de Honra
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Setor da Educação

O Projeto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável” é 
uma iniciativa de intervenção escolar de âmbito nacional, cujo 
principal objetivo é motivar as crianças para a importância do 
consumo de fruta diário, adotando definitivamente este hábito 
alimentar; projeto ao qual o Jardim de Infância da Santa Casa 
da Misericórdia de Tarouca aderiu.

É um programa motivacional, de intervenção escolar 
desenhado para creches, pré-escolares,  jardins de infância 
e escolas do 1ºciclo. Os grandes objetivos deste programa 
são:

- incentivar as crianças a ingerirem fruta todos os  dias, 
na escola e em casa;

- conhecer a importância dos alimentos saudáveis para a 
manutenção da saúde;

- encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar um 
estilo de vida saudável;

- despertar a comunidade para os benefícios das 
pequenas nos hábitos diários;

- aprender a valorizar a fruta da época e nacional por 
razões ecológicas e económicas.

No decorrer do ano letivo irão ser realizadas inúmeras 
tarefas/atividades. 

Foi realizada a pesagem, medição de cada criança e 
registo dos dados. Diariamente as crianças respondem a um 
questionário “Hoje comi fruta”, e fazem atividades relacionadas 
com o tema bem como da dinâmica do quotidiano, por 
exemplo vindimas, apanha da fruta, experimentação de 
sabores de frutos da época, magusto, etc.

Com os “Heróis da Fruta” as crianças terão uma 
missão muito importante de partilhar com os outros tudo o 
que aprenderam com a fruta, fazendo assim com que esta 
informação não seja esquecida, estas se sintam motivadas a 
partilhar as aprendizagens que fizeram ao longo deste projeto 
com os adultos.

Além disso, partilhar tempo e informação com os outros 
favorece a saúde emocional, contribuindo verdadeiramente 
para um mundo melhor.
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O setor da Educação desta 
Misericórdia tem crescido e tem visto 
aumentar o número de Crianças 
nas diferentes valências. E com a 
constante vontade de fazer mais e 

A roda é um mundo e o leite faz parte dele, com este slogan a Mimosa 
comemorou o Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro), com o programa 
educativo Missão: Crescer Saudável Mimosa, ao qual o Jardim de Infância da 
Misericórdia de Tarouca aderiu.

Associando-se a esta iniciativa da Mimosa, as crianças tiveram um 
miminho da Mimosa, uma lancheira e pacotes de leite. Às Educadoras competiu 
construir uma Roda de Alimentos com os meninos e realizarem diversas 
atividades que envolviam o Leite, como forma de crescer saudável!
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Algumas atividades realizadas:

“ACREDITE NA FORÇA DOS SEUS SONHOS, DEUS É JUSTO E NÃO COLOCARIA 
NO SEU CORAÇÃO UM DESEJO IMPOSSÍVEL DE SER REALIZADO.”

melhor, abraçou um novo projeto, a 
longo prazo, a aquisição de um Mini 
autocarro, para assim, de uma forma 
mais segura, célere e efi caz poder 
transportar as suas Crianças, quer nas 

deslocações à piscina, no transporte 
para o Centro Escolar e Agrupamento 
e na realização de passeios e visitas a 
outros espaços de interesse. 

 Se depressa se pensou, depressa 
se pôs mãos à obra e realizou no 
passado dia 15 do mês de outubro a 
“Feira De Outono”, onde com a ajuda 
dos Pais e Encarregados de Educação, 
que nos trouxeram os produtos típicos 
desta época, se fez a Feira para os 
vender a toda a Comunidade.

Outra atividade realizada no dia 23 
do mesmo mês foi o Festa do Pijama. 
Nesta atividade cada Criança levou 
para casa o molde de um Miniautocarro 
Mealheiro para construir e decorar a 
gosto com a família. E assim, no dia da 
Festa foram recolhidos os mealheiros 
que vieram contribuir para este projeto.

Nesta perspetiva iremos dar 
continuidade de futuro a inúmeras 
atividades para que o nosso projeto se 
torne realidade.

Resta-nos agradecer a todos 
quantos já nos ajudaram e esperar que 
mais se juntem a nós. 

“Juntos vamos mais longe” 
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Setor do Idoso

DIA DOS AVÓS
No dia 30 de julho de 2015 a 

Misericórdia de Tarouca comemorou o 
Dia dos Avós.

O tema desta iniciativa passou 
por uma sessão de cinema convidando 
outras Instituições, Lar de Sto. António 
de Ferreirim, Centro Social e Paroquial 
de Mondim da Beira, Associação de 
Solidariedade Social e Recreativa de S. 
Cosmado e a Fundação Manuel Gaspar 
Cardoso – Armamar. Este encontro 
iniciou-se com o visionamento do filme 
“O Pátio das Cantigas”, e como era uma 
sessão cinematográfica as pipocas não 
podiam faltar. No fim do visionamento 
do filme as Crianças e os Utentes de Lar 

de Idosos da Misericórdia de Tarouca 
prendaram esta tarde com uma atuação 
simbólica para comemorar o dia dos 
avós.

No final da tarde houve um lanche 
convívio com produtos de todas as 
Instituições presentes. Este convívio, 
entre os mais novos e os mais velhos, 
foi um veículo importante para a 
partilha de afetos e sobretudo para a 
sensibilização dos mais novos para a 
importância da comemoração deste dia 
e para a valorização dos mais velhos. 
A Misericórdia agradece a todas as 
Instituições presentes e ao Município de 
Tarouca.

DIA INTERNACIONAL DO IDOSO
No dia 1 de outubro 2015 a 

Misericórdia de Tarouca não poderia deixar 
de festejar e assinalar o “Dia Internacional 
do Idoso” com os seus Idosos em parceria 
com a Câmara Municipal de Tarouca – 
Projeto Rejuvenescer Tarouca.

No Auditório Adácio Pestana, da 
parte da manhã foi possível assistir a 
uma palestra realizada pela GNR com 
o tema “Idosos em Segurança” e para 
finalizar houve uma atuação por parte 
das crianças uma peça de teatro “O 
casamento da Gata”.

Depois de uma manhã interativa 
realizou-se um almoço convívio no 
Centro Cívico, a que se seguiu uma tarde 
de convivência com várias atividades 
relacionadas com danças. 

Assim, os meninos da Misericórdia 
e também os meninos do centro escolar 

presentearam os nossos idosos com 
danças diversas.

Para finalizar esta tarde emotiva 
realizou-se a dança com as cadeiras de 
roda, onde as nossas idosas estavam 
contentes por participar neste Dia.

Esta comemoração foi realizada 
com muita animação e muitos sorrisos 
à mistura, onde também houve partilha 
de valores entre os mais novos e os mais 
idosos.

Para finalizar o “O Dia do Idoso” 
foi instituído em 1991 pela ONU com 
o objetivo de sensibilizar a sociedade 
para as questões do envelhecimento e 
da necessidade de proteger e cuidar da 
população mais idosa.

Textos: Ana Patrícia 
Animadora Sociocultural
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Nos dias 15 e 16 de Outubro 2015, indo ao encontro dos 
princípios cristãos e convicções dos nossos Utentes, e como é 
habitual a Misericórdia de Tarouca proporcionou uma visita ao 
Santuário da Nossa Senhora de Fátima. Durante a estadia foi 
possível participar em diversas atividades religiosas, bem como 
a procissão das velas e presenciar várias celebrações cristãs.

Esta visita foi vivenciada de uma forma emocionante por 
todos os Utentes e colaboradores da Misericórdia, tendo em 
conta que o Santuário de Fátima permite a todos os presentes 

O aumento contínuo de pessoas 
idosas ao longo das últimas décadas tem 
tornado os países mais desenvolvidos 
em países envelhecidos e Portugal está 
incluído nessa realidade. Segundo os 
dados do EUROSTAT, três em cada dez 
pessoas terão 65 ou mais anos em 2050. 

Sem dúvida que poder viver mais 
e melhor é um feito notável da humanidade e como tal 
deve ser visto como um fenómeno positivo. Todavia, torna-
se importante ter sempre presente que o envelhecimento é 
irreversível e universal e com ele advém inúmeras perdas, não 
só a nível físico (diminuição da força muscular, da resistência, 
da flexibilidade...), como a nível psicológico, sobretudo no 
desempenho cognitivo (alterações da memória, atenção, 
raciocínio, orientação, funções executivas, resolução de 
problemas…) e ainda a nível social (perda do papel ativo na 
sociedade, isolamento, perda de relações interpessoais...).

O ENVELHECIMENTO APRESENTA-SE COMO UM DOS 
PROBLEMAS PRINCIPAIS DO SÉCULO XXI 

DIA DOS AVÓS VISITA AO SANTUÁRIO DE NOSSA SR.ª DE FÁTIMA - 2015

Mesmo ocorrendo estas alterações, 
muitas capacidades podem ser 
potencializadas e mantidas com o objetivo 
de tornar as perdas menos significativas. 

Sabendo a importância da 
intervenção, são desenvolvidas, 
nesta Instituição, atividades de 
gerontomotricidade, psicoestimulação, 

atividade física, musicoterapia e aromaterapia.  
Desenvolver estas atividades permite obter, não só, 

efeitos benéficos para a capacidade funcional e desempenho 
cognitivo como também nas relações interpessoais e afectivas.

Para viver mais e melhor é fundamental encarar o 
processo de envelhecimento como uma etapa da VIDA, que 
embora traga algumas limitações, é possível viver ativamente e 
com qualidade de vida.

Marco Pinheiro, 
Gerontólogo

pôr em prática as suas crenças e ir ao encontro da paz espiritual. 
Esta viagem permitiu também estreitar laços de afetividade 
entre os utentes e colaboradores dando espaço a momentos 
de convívio e diversão. Em nota final um agradecimento aos 
Utentes por participarem nesta atividade e à Instituição pelo 
esforço realizado. Ainda um agradecimento à Câmara Municipal 
de Tarouca pela cedência do transporte.

Ana Patrícia 
Animadora Sociocultural
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Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Uma Insti tuição no Tempo e no Espaço!

Sede: Rua de S. Miguel, 3610-143 Tarouca |  Telefone: 254 679 410  
E-mail: santacasatarouca@mail.telepac.pt
www.facebook.com/ scmtarouca  |  www.scmtarouca.org
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UCCMT

A UNIDADE DE CONVALESCENÇA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE TAROUCA E A SUA CULTURA DE SEGURANÇA

A Unidade de Convalescença da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca é constituída por uma equipa 
multidisciplinar, da qual fazem parte enfermeiros, 
fisioterapeutas, médicos (medicina geral, fisiatria, nutrição 
e psiquiatria), terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, 
farmacêutico, psicólogas, assistentes sociais e auxiliares de 
saúde, que cooperam entre si para garantir a qualidade dos 
cuidados prestados e maximizar a recuperação do utente.

Para a eficácia e eficiência do período de internamento nesta UCCMT, além dos cuidados de saúde prestados é essencial 
atuar na área da prevenção, de modo a evitar intercorrências que atrasem ou alterem a recuperação do utente, bem como o 
tempo de internamento.

Sendo a nossa a UCCMT um local de prestação de cuidados de saúde de excelência, possui um protocolo de cultura de 
segurança, do qual faz parte um conjunto de normas e protocolos que visa a prevenção de infeções, através da higienização das 
mãos, limpeza e descontaminação de todas as superfícies/ ambiente da UCCMT, triagem e recolha de resíduos hospitalares e, por 
fim, a prevenção de quedas.

A Higiene das Mãos é considerada uma das práticas mais simples e mais efetivas na 
redução da infeção associada aos cuidados de saúde, contribuindo desse modo para a redução 
da morbilidade e mortalidade dos doentes. A transmissão de microrganismos através das 
mãos entre profissionais e os doentes é uma realidade incontornável, dando origem a infeções, 
consideradas consequências indesejáveis da prestação de cuidados. É, por isso, necessário que 
as unidades de saúde promovam uma cultura institucional de segurança dando prioridade à 
prática de higiene das mãos.

É também crucial que se efetue uma Limpeza e Descontaminação adequadas de todas as 
superfícies/ambiente da Instituição, estando este processo assegurado pelos auxiliares de saúde, que 
são alvo de formações continuas sobre esta temática. Importa salientar, que na nossa UCCMT existe 
um protocolo de auditorias internas de prevenção e controlo de infeção, realizadas mensalmente 
pelas enfermeiras responsáveis nesta área, com o objetivo de supervisar e avaliar a qualidade 
das limpezas efetuadas e o cumprimento de todas as normas estabelecidas, bem como verificar 
a existência de lacunas ou dificuldades, para que através de ensinos realizados diretamente aos 
intervenientes, seja possível o esclarecimento de dúvidas e o aperfeiçoamento técnico.
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A UNIDADE DE CONVALESCENÇA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE TAROUCA E A SUA CULTURA DE SEGURANÇA

Igualmente importante para a prevenção da transmissão cruzada de microrganismos é a 
correta Triagem de Resíduos Hospitalares. Sabe-se que os resíduos hospitalares provocam riscos 
para a saúde e para o ambiente através da contaminação do solo e da água, do aumento da 
toxicidade animal e vegetal, do aumento do efeito de estufa por emissão de gases e partículas. 
Provocam igualmente, riscos para a saúde, onde se engobam os riscos biológicos (doenças 
transmissíveis), riscos físicos (resíduos corto-perfurantes, radioativos, infl amáveis e explosivos), 
riscos químicos (substâncias químicas perigosas e tóxicas – inaladas, ingeridas ou entrar em 
contacto com a pele) e, também são causadores de incómodos psicofi siológicos. Na nossa 
unidade são cumpridas todas as normas e orientações para uma correta triagem e recolha de 
resíduos hospitalares, sendo esta atividade executada pelos auxiliares de saúde, com supervisão 
dos Enfermeiros.

Além do controlo e prevenção de infeções, também a Prevenção de 
Quedas é uma temática de extrema importância incluída no protocolo da cultura 
de segurança instituída na nossa UCCMT. É, por isso, fundamental atuar na 
prevenção de quedas, minimizando os fatores de risco extrínsecos ao utente, isto 
é, evitar fraca iluminação, pisos escorregadios e superfícies irregulares, adaptar 
o vestuário e calçado, de preferência com solas de borracha e antiderrapante, 
adaptar meios auxiliares de marcha apropriados a cada utente e às suas condições 
anatómicas, elevar as grades da cama, travar as cadeiras de rodas e, manter a 
cama à altura mínima – facilitando a entrada e saída do utente. 

Foi criado um sistema que permitisse a todos identifi car os diferentes riscos 
de queda, para melhor adequar a tomada de decisão no grau de acompanhamento/
vigilância do utente. De acordo com o risco de queda apresentado por cada utente 
é atribuída uma pulseira com o seu nome e número de processo. Assim, para um 
baixo risco de queda será atribuída uma pulseira verde, para um risco de queda 
moderado será atribuída uma pulseira amarela e, por fi m, para um alto risco de 
queda será atribuída ao utente uma pulseira vermelha. Este é um sistema de fácil 
compreensão que facilita a interpretação da vulnerabilidade de cada utente para 
as quedas e, deste modo, adequar as medidas diferenciadas a implementar para 
a sua prevenção.

Em modo de conclusão, a Segurança do Doente, enquanto  componente chave da qualidade dos cuidados de saúde, 
assumiu uma relevância particular nos últimos anos, tanto para os doentes e familiares que desejam sentir-se seguros e 
confi antes relativamente aos cuidados de saúde, como para os gestores e profi ssionais que querem prestar cuidados seguros, 
efetivos e efi cientes.



À conversa com…

entrevista...

Quando entrou para o CAO? 
Entrei no dia 24 de Novembro. 
Qual foi o motivo que a levou a 

frequentar esta Resposta Social?
Eu vim para o CAO porque 

quero aprender a ler e escrever. Quero 
aprender muitas coisas.

Como foi o seu primeiro dia no CAO?
Foi muito bom. A Dr.ª Telma tinha 

ido a minha casa e disse que eu ia 
aprender muitas coisas. A Prof.ª Tina 
recebeu-me muito bem, mostrou-me 
o CAO e apresentou-me aos meninos. 
Nesse dia cantamos muitas músicas.

SÓNIA ALEXANDRA FEIJÓ 

Como foi a sua integração no 
CAO?

Foi muito boa. As funcionárias são 
muito simpáticas comigo e os meninos 
conversam muito comigo.

O que costuma fazer aos fins-de-
semana?

Ajudo a minha mãe nas tarefas de 
casa e jogo no computador.

Como é a relação que tem com os 
outros Utentes do CAO?

Dou-me muito bem, eles são muito 
simpáticos comigo.

E com as funcionárias? Como é a 
relação?

Eu gosto muito delas, elas são 
muito queridas comigo e sempre que 
posso gosto de as ajudar.

Gosta de estar no CAO?
Sim, porque aqui tenho muita gente 

para estar comigo e faço muitas coisas.

Recomendaria o CAO a alguém?
Claro que sim. Eu gosto muito de 

estar cá. Aqui eu sou feliz.

Entrevista realizada por 
Albertina Parreira – Educadora Social do CAO
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A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca de forma a prestar 
uma melhor informação e de dar a conhecer a sua realidade e os 
serviços que presta decidiu criar um site Institucional. 

www.scmtarouca.org

Aqui pode ficar a saber quais as Resposta Sociais e suas 
características, ter acesso a Documentos e Informação da Irmandade 
(como: convocatórias para assembleias, Estatutos e cartão de Irmão) 
e informações importantes sobre a Instituição (como: saber quem 
são os Órgãos Sociais, uma breve história, ter acesso ao Plano de 
Atividades e Orçamentos e ao Relatório e Contas) pode também ficar 
a par das Noticias mais importantes da Instituição.

A MISERICÓRDIA DE TAROUCA ADERIU 
ÀS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO https://www.facebook.com/scmtarouca

No dia 23 de novembro de 2016 a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 
abriu mais uma resposta social, o Centro de Atividades Ocupacionais – CAO.

O dia 24 de novembro foi o primeiro dia da Utente Sónia Soares nesta resposta 
social. A Sónia é natural de Tarouca, vive no Castanheiro do Ouro e refere que gosta 
de manter contacto com as pessoas e de fazer novos amigos. É uma pessoa bem-
disposta e colaborante nas atividades que são propostas.
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Voluntariado

VOLUNTARIADO NA SANTA CASA 
DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA

Seguindo os princípios enumerados nas Catorze Obras de Misericórdia, que são a expressão máxima do que pode conter o 
conceito de voluntariado: Disponibilidade, Solidariedade, Desinteresse na Recompensa e Espírito de Missão, quase todos os dias 
da semana esta Instituição vê os seus serviços enriquecidos com o trabalho dos voluntários.

Na Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, o serviço de voluntariado possui a seguinte organização:

Não só o acompanhamento e o 
apoio aos Utentes na sua rotina diária, 
como a alimentação, as atividades 
religiosas, os passeios ao exterior são 
desenvolvidos por grupos de voluntários, 
existem também outros projetos nas 
áreas da animação sócio-cultural. 
Neste âmbito, assumem especial 
relevo a participação e organização de 
festas temáticas e na área da literatura 
destaca-se o projeto “A Hora do Conto” 
que tem tido especial incidência no 
setor da criança. 

A participação dos voluntários, 
destaca-se também em atividades de 
expressão plástica como o “Atelier de 
Trabalhos Manuais” e o “Atelier de 
Culinária”, que mensalmente dá uma 
mãozinha na confeção dos bolos de 
aniversário. São ainda desenvolvidas 
atividades na área do Ambiente como 
a participação em atividades na 
quinta, jardinagem e a participação 
nos dias comemorativos desta 
temática, em exposições, piqueniques, 
entre outros. 

Nesta data, a Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca conta com 10 
voluntários ativos com horário mais ou 
menos definidos e 2 voluntários com 
uma atividade mais esporádica, devida à 
sua disponibilidade, que desenvolvem o 
seu trabalho de voluntariado nas várias 
valências/serviços desta Misericórdia. 

Selma Vingada
Coordenadora  do BLVT

Seja Voluntário… Ajude-nos a ajudar!
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Atividades

No dia 17 de julho de 2015 a 
Misericórdia organizou a sua festa 
de verão designada este ano de 
“Misericórdia Colour”, no espaço exterior 
da Creche Nova Esperança. 

Esta festa permitiu promover 
o convívio entre Utentes, Famílias, 
Profissionais, Voluntários, Órgãos Socias 
da Instituição e Comunidade em geral. 

A festa iniciou com uma aula 
animada e mexida de zumba promovida 
pela Professora Lúcia Machado com as 
pulseiras de cor fornecida a todos os 
participantes na entrada.

MISERICÓRDIA COLOUR
Seguiu-se um momento de 

confraternização e de degustação de todos 
os participantes, através das tradicionais 
barraquinhas de doces tradicionais, caldo 
verde, bifanas e de bebidas confecionadas 
pelas funcionárias da Instituição. 

A Festa terminou com muita 
animação musical através da atuação do 
Dj Jamituh. 

A todos os presentes um muito 
bem-haja pela boa disposição e espírito 
de ajuda não esquecendo um obrigado 
sentido a todos os patrocinadores que 
tornaram este evento possível.

A Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca realizou no dia 24 de julho 2015 
uma ida à praia com os seus Utentes, 
Colaboradores e Voluntários da Misericórdia 
de Tarouca. O destino deste dia foi a Praia 
da Costa Nova – Ílhavo. A Misericórdia 
proporcionou um dia diferente e divertido 
para todos os presentes. Este Encontro 
Intergeracional permitiu o convívio entre os 
mais pequenos e os mais graúdos, onde 
todos puderam partilhar gostos e vivências 
acerca da praia. Se para uns era mais 
uma ida à praia para outros foi a primeira 
vez que puderam ter contacto com este 
ambiente.

ENCONTROS MULTIGERACIONAIS
 Ainda no dia 7 de Outubro realizou-

se a tradicional Vindima na Quinta do 
Candaínho e a Pisa das Uvas. Esta 
atividade também contou com a presença 
de Utentes das Valências de: Lar de 
Idosos, Centro de Dia, Lar Residencial para 
Deficientes, Creche e Jardim de Infância 
e com a colaboração de funcionários, 
voluntários e de elementos dos Órgãos 
Sociais. Este convívio permite aos mais 
novos conhecerem esta importante 
atividade tradicional, desde a colheita 
até à pisa das uvas e aos mais velhos 
recordarem o trabalho desenvolvido por 
muitos ao longo dos anos.

Para festejar o S. Martinho a 
Misericórdia realizou no dia 11 de 
Novembro de 2015 o tradicional 
Magusto, com os Utentes das 
diferentes Valências da Instituição. 
Foi uma tarde recreativa bem passada e 
animada sob o tema “Senta-te e Ri”, onde 
as funcionárias e voluntárias participaram 
e realizaram peças teatrais para alegrarem 
os nossos Utentes. 

A festa terminou com o magusto e 
lanche convívio e o sorteio das rifas de S. 
Martinho, aproveitamos para agradecer 
aos patrocinadores pela oferta dos 
prémios sorteados. 
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Culto Religioso

Em setembro um grupo de Utentes da Misericórdia de 
Tarouca visitou a festa de Nossa Sra. dos Remédios. Foram 
até à feira fazendo uma grande caminhada e passearam na 
avenida, assistindo também à Procissão do Triunfo. No final 
esta tarde emotiva ainda houve espaço para se poderem 
deliciar com farturas boas e quentinhas. 

Esta tarde para os nossos Utentes foi passada de 

VISITA DA IMAGEM PEREGRINA 
DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Na sequência da visita da Imagem Peregrina de Nossa 
Senhora de Fátima a Tarouca, no dia 4 de Agosto de 2015, 
os Órgãos Sociais e a Bandeira desta Misericórdia de Tarouca 
estiveram presentes na receção da Imagem e na Procissão de 
velas para a Igreja Matriz de Tarouca.

No dia seguinte e no adeus da Paroquia de Tarouca a 
Imagem Peregrina parou em frente à Misericórdia, abençoando 

esta Instituição, os seus “Hóspedes” (Crianças, Idosos e 
Utentes do Lar Residencial para Deficientes), colaboradores e 
Órgãos Socias.

Agradecemos ao Pároco de Tarouca e Capelão da SCMT, 
bem como aos demais intervenientes nesta visita, por esta 
oportunidade concedida aos nossos “Hóspedes” de estar tão  
perto da Imagem Peregrina.

VISITA À ROMARIA DE N.ª SENHORA REMÉDIOS
uma maneira diferente, mas o sorriso de satisfação estava 
sempre presente, é igualmente importante porque os nossos 
Utentes vêm a religião como um pilar fundamental ao longo 
do seu ciclo de vida, encarada muitas vezes como um apoio 
social perante as dificuldades sentidas.

Textos: Ana Patrícia, 
Animadora Sociocultural
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Cantar dos Reis

Inserida na sua passagem por Tarouca para o evento Encontro de Janeiras realizado em Dálvares, o Centro Floxo Deportación de 
Ourense - Espanha, teve a gentileza de realizar uma atuação, para os “Hóspedes/Utentes” do Lar de Idosos da Misericórdia. 

Este momento, realizado no dia 3 de janeiro de 2016 foi muito agradeavél e enriquecedor permitindo aos nossos “Hóspedes/
Utentes” vivenciarem e ouvir os cantares relacionados com a época das janeiras.

DIA DE REIS

GRUPO CENTRO FLOXO DEPORTACIÓN DE OURENSE 
VISITOU A MISERICÓRDIA

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca indo ao encontro de uma tradição 
secular portuguesa comemorou mais um dia de Reis.

Por estes dias frescos de janeiro os “Hóspedes/Utentes” do Lar de Idosos e de 
Centro de Dia juntamente com funcionárias e voluntarias da Instituição alegraram as 
ruas de Tarouca cantarolando as janeiras.

Os Utentes do CAO também fizeram uma visita aos “Hóspedes/Utentes” Lar de 
Idosos e de Centro de Dia presenteando-os com o cantar das janeiras.

 

Boas festas, boas festas
Boas festas vimos dar 
Aos Senhores desta casa
Um Bom Ano desejar

Boas festas, boas festas
Boas festas vimos dar
Nós somos da Santa Casa
E ainda temos muito que andar
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Ao preencher a sua declaração de IRS, pode destinar 
0,5% do IRS liquidado para a Misericórdia de Tarouca. 

Esta consignação não implica qualquer pagamento 
adicional, dado que a redistribuição é feita pelo Estado.

Cada contribuição pode parecer insignificante, mas o 
resultado angariado poderá ter grande impacto.

COMO AJUDAR A MISERICÓRDIA DE TAROUCA?
A consignação fiscal em sede de IRS é uma das formas mais simples dos cidadãos poderem ajudar as entidades do setor 

social. 
Este ano, para além da consignação de 0,5% do seu IRS liquidado, poderá também prescindir do benefício de 15% do IVA 

suportado pelo seu agregado a favor da Misericórdia de Tarouca, de acordo com os n.ºs 4 e 6 do artigo 32.º da Lei n.º 16/2001, 
de 22 de Junho. 

Consignar 0,5% do imposto liquidado
Adicionalmente, o sujeito passivo pode, ainda, atribuir à 

mesma entidade o benefício da dedução à coleta do IRS de 15% 
do IVA suportado por qualquer membro do agregado familiar. 

Se optar por consignar esta dedução, prescindirá deste 
reembolso, uma vez que o valor correspondente será entregue à 
entidade que indicar.

Pode, ainda, prescindir do 
benefício da dedução à coleta do 
IRS de 15% do IVA suportado pelo 
seu agregado familiar. 

Prescindir dos 15% de IVA suportado

Se for sua intenção ajudar a 
Misericórdia de Tarouca através 
da Consignação Fiscal de 0,5% do 
imposto.  É simples … 

Basta que, no preenchimento 
do Quadro 9 do Anexo H da sua 
Declaração de IRS, inscreva o 
NIPC 501 370 587.

Ajude-nos a ajudar 

Donativo Financeiro:
> Diretamente na secretaria da Misericórdia de Tarouca 

ou através de cheque enviado por carta para Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca – Rua de S. Miguel 3610-143 Tarouca;

> Através de transferência bancária indicando “donativo 
e nome”, caso pretenda recibo deve comunicar aos Serviços 
Administrativos através de email: 

santacasatarouca@mail.telepac.pt

BPI – 0010 0000 50404300001 75
CCAM – 0045 3140 40078792677 81

Tendo a Misericórdia de Tarouca um elevado número 
Respostas Sociais, às quais estão afetos um levado número 
de Utentes e de forma a manter, melhorar e alargar o seu 
âmbito de atuação, pode também ajudar a Instituição 
através de donativos financeiros ou em espécie. 

Assim, pode efetuar estes donativos da seguinte 
forma:

Donativo em Espécie: 
Deslocar-se às instalações do Lar de Idosos e informar 

os Serviços Administrativos dessa pertença;
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1. O que é um Ano Santo ou Jubileu Extraordinário?
Na tradição católica, o Jubileu é o ano que a Igreja 

proclama para que as pessoas se convertam no seu interior e 
se reconciliem com Deus, por meio da penitência, da oração, 
da caridade, dos sacramentos e da peregrinação, “porque a 
vida é uma peregrinação e o homem é um peregrino” (MV 14).

Em todos os anos santos é possível ganhar indulgências, 
graças especiais que a Igreja concede e que podem ser 
aplicadas à remissão dos próprios pecados e suas penas, ou 
também aos defuntos que estão no purgatório.

O lema deste Ano Santo é “Misericordiosos como o Pai”, 
e a principal intercessora do Jubileu é Nossa Senhora, Mãe de 
misericórdia.

A cada 25 anos, a Igreja celebra um Ano Santo Ordinário. 
O próximo será em 2025. Fora dos anos santos ordinários, a 
celebração do Ano Santo é “extraordinária”.

2. Por que este Ano Santo é o da misericórdia?
O Papa quis que o tema fosse a misericórdia para nos 

10 PERGUNTAS ESSENCIAIS

Em dia 8 de dezembro, festividade da Imaculada Conceição, o Papa Francisco abriu a Porta Santa na Basílica de São 
Pedro de Roma. Também foram abertas as portas santas de todas as dioceses do mundo, para que todos possam viver o 
Jubileu.

Apresentamos, a seguir, 10 perguntas essenciais sobre como viver o Ano Santo, de acordo com a bula papal “Misericordiae 
vultus” (MV), com a qual o Papa convocou este jubileu.

unir mais ao rosto de Cristo, no qual se reflete a misericórdia 
do Pai, que é “rico em misericórdia” (MV 1). A misericórdia é 
superior à justiça. Deus é justo, mas vai muito além da justiça, 
com sua misericórdia e seu perdão. E é isso que podemos 
vivenciar neste Ano Santo.

3. Quando começa e quando termina este Ano Santo?
O Ano Santo começa no dia 8 de dezembro de 2015, 

com a celebração dos 50 anos do final do Concílio Vaticano 
II, e termina na festa de Cristo Rei, em 20 de novembro de 
2016, o último dia do ano litúrgico.

4. O que pede o Papa que façamos?
O Papa Francisco insiste na iniciativa “24 horas para o 

Senhor, que desejo que seja celebrada em toda a Igreja”, entre 
a sexta-feira e o sábado antes do 4º domingo da Quaresma, 
porque “é expressão desta necessidade da oração”.

Além disso, ele aconselha que pratiquemos as obras de 
misericórdia, além de viver intensamente a oração, o jejum 
e a caridade na Quaresma (MV 17); também recomenda 
que nos confessemos, para poder receber melhor as graças 
do ano jubilar. E que cada um realize uma peregrinação, 
de acordo com suas capacidades, para atravessar a Porta 
Santa.

5. É preciso ir a Roma para atravessar a Porta Santa e 
ganhar indulgências?

Não. Você pode ir à catedral da sua diocese ou às igrejas 
e basílicas destinadas a isso. Em cada diocese haverá uma 
Porta Santa e, cruzando-a, você ganhará as indulgências 
do Ano Santo (quando a peregrinação for acompanhada de 
confissão, comunhão no dia da peregrinação, um ato de fé – 
recitação do Credo – e uma oração pelo Papa).

Ano Santo da Misericórdia
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10 PERGUNTAS ESSENCIAIS

6. Quais são as obras de misericórdia?
Existem 14 obras de misericórdia, 7 espirituais e 7 

corporais.

Obras de misericórdia corporais:

1-Dar de comer a quem tem fome;

2-Dar de beber a quem tem sede;

3-Vestir os nus;

4-Visitar os doentes;

5-Visitar os presos;

6-Acolher os peregrinos;

7-Enterrar os mortos.

Obras de misericórdia espirituais:

1-Dar bom conselho;

2-Corrigir os que erram;

3-Ensinar os ignorantes;

4-Suportar com paciência as fraquezas do próximo;

5-Consolar os aflitos;

6-Perdoar aos que nos ofenderam;

7-Rezar pelos vivos e pelos mortos.

7. O que são e o que fazem os “missionários da 
misericórdia”?

O Papa Francisco anunciou que enviará padres em 
todas as dioceses, chamados “missionários da misericórdia”, 
os quais poderão celebrar missões pregadas nas paróquias 
e despertar para o chamamento à misericórdia. Além disso, 
poderão perdoar pecados muito grandes, como crimes 
mafiosos, assassinatos cometidos para enriquecer, bem como 
o gravíssimo pecado da corrupção.

8. É necessário confessar-se no Ano Santo?
Durante o Ano Santo, a reconciliação com Deus é 

vivida especialmente através do sacramento da confissão, 
muito unido ao da Eucaristia. É aconselhável confessar-
se várias vezes ao longo do Jubileu, para experimentar mais 
profundamente a misericórdia de Deus.

9. Qual é a importância do Ano Santo no pontificado de 
Francisco?

O centro do pontificado do Papa Francisco é a 
misericórdia de Deus e, portanto, este ano jubilar é o cume do 
seu pontificado.

10. O Ano Santo é importante para outras religiões?
A misericórdia “ultrapassa os confins da terra” (MV 

23); ela relaciona-nos com o judaísmo, como se vê no Antigo 
Testamento, em que a misericórdia de Deus é evidente; 
também nos relaciona com o islamismo, que atribui ao Criador 
os nomes de “misericordioso” e “clemente”. O Papa Francisco 
pede o diálogo com todas as “nobres tradições religiosas” do 
mundo.

P.e Carlos Lopes
Capelão da Misericórdia de Tarouca

Na Diocese de Lamego pode encontrar as “Portas da 
Misericórdia” na Sé Catedral de Lamego e no Santuário de 
Nossa Senhora da Lapa.
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FERRAGEIRA DE TAROUCA, LDA.

FERRAGENS - FERRAMENTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

O bem servir do Vale Encantado

WWW.FERRAGEIRATAROUCA.PT

BEIRA DOURO
Sede - Lamego
Agências: Tarouca, Castro Daire, Resende, Britiande,
Cambres, Mões Parada de Ester 

Um Grupo fi nanceiro sólido ao serviço da região

Cláudia Soares
Gestora Clientes

Telm. +351 925 786 198

Rotunda Eng.º  Edgar Cardoso, 23 - 4.º andar, Salas G, H e I
4400-676 Vila Nova de Gaia

Telf.: +351 223 774 280 - Fax: +351 223 774 289
claudia.soares@safetic.pt  –  www.safetic.pt

Empresas colaboradoras
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Empresas colaboradoras

POSTO DE ABASTECIMENTO
SASSA, LDA - TAROUCA

T. 254 678 102 - M. 917 263 016
pabastecimento.sassa@gmail.com

Farmácia Moderna
Maria Eugênia Lobo dos Santos, Unipessoal Lda

Dir. Téc. Dr.ª Maria Eugênia Lobo dos Santos

Telf 254 679 251 - Fax 254 677 025

Av.ª Ananias do Carmo Santos, 73 - 3610-020 Tarouca

Miguel
932 528 545

T. 254 678 971
mbpneus@hotmail.com

Castanheiro do Ouro
Tarouca








