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Prefácio

Lucílio Fernando de Assunção Teixeira

Tempos difíceis - Problemas acrescidos

O aparecimento da revista “Voz 
Solidária” da Santa Casa da Mise-

pelo facto de se reconhecer exis-
tirem algumas falhas no conheci-
mento e informação da natureza 
e funcionamento destas Institui-
ções.

Pelo eco que produziu junto da 
Irmandade e de outras entidades 
que tiveram acesso a esse bole-
tim, retivemos a convicção em 
ter cumprido a missão a que nos 
propusemos, e assumir a sua con-
tinuidade. 

Iniciamos este prefácio num 
quadro de inquietações, das 
quais destacamos todo o sector 
social, que está a atingir limites 

que podem desencadear e pôr 
em causa, a própria sustentabili-
dade das Instituições. Temos dú-
vidas em conseguir manter este 
acréscimo de serviços a que nos 
sentimos “obrigados” a respon-
der. 

Vivem-se tempos difíceis em 
que as Instituições Sociais são 
chamadas a desenvolver novas 
e maiores respostas, para fazer 
face ao aumento dos níveis de ne-
cessidades das famílias, sem que 
para o efeito se vislumbrem sinais 
de apoios diferenciados das Enti-
dades que, pelas suas funções, os 
deviam assumir.

Os critérios de rigor implemen-
tados na organização interna des-
tas Instituições, leva-nos a man-
ter a esperança de que vamos 

pois temos consciência de todo 
um trabalho a desenvolver junto 
das comunidades, em particular 
das mais carenciadas, para que, 
através do incentivar culturas de 
gestão familiar, possamos contri-
buir para um melhor aproveita-
mento dos seus recursos disponí-
veis.

Muitos dos problemas com que, 
nesta altura, as famílias mais vul-
neráveis se debatem, passam ne-

dades económicas. Para alterar 
esta circunstância, necessitamos 
de exercer projetos de inserção 
social integrados, como forma 
de se atingirem parâmetros mais 
abrangentes, para que estes ho-
rizontes sombrios sejam cada vez 
mais encurtados.

Nas responsabilidades que nos 
cabem, temos dado provas de as 
assumir com alguma mestria. A 

qualidade de serviços que pres-
tamos e nos referencia, leva-nos 
a exigir uma ampla participação 
comunitária em projetos que con-
solidem as metas imprescindíveis 
para a construção de um futuro 
que, para o ser, deva envolver o 
esforço de todos, dentro da di-
mensão humana e social de cada 
um de nós.

A não ser assim, perdemos o 
valor fundamental da vida em 
sociedade. O exercício ativo da 
nossa cidadania e o direito ao 
nosso espaço social leva-nos a 
acreditar que a esperança e a 
defesa da nossa dignidade hu-
mana estão necessariamente ao 
nosso alcance. 

Para que aconteça, precisamos 
de empenho e participação. O fu-
turo que desejamos para as novas 
gerações, passa pelo assumir de 
políticas de responsabilidade cívi-
cas e de cooperação institucional.

Cumprimentos solidários e até 
breve. 

O Provedor,
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Uma Instituição
no tempo...

Os Provedores

A Instituição

O desenvolvimento da San-
ta Casa da Misericórdia de Ta-
rouca nem sempre registou o 
mesmo ritmo, porém esta Insti-
tuição perpetuou-se através de 
gerações e ao longo dos tempos, 
sempre se mostrou ativa e aten-
ta à prossecução dos objetivos 
constantes no seu compromisso, 
que eram o apoio aos mais des-
favorecidos, utilizando os recur-
sos existentes, a disponibilidade 
e o desejo de servir, sem esperar 
contrapartidas, a não ser o reco-
nhecimento divino. 

Vários foram os Provedores 
que ao longo dos séculos se des-
tacaram pelas obras, feitos ou 
ações no engrandecimento da 
Instituição.

foram marcados pela instabili-
dade social e política, época que 
também marcou a vida da Mise-
ricórdia, nomeadamente com a 
sua intervenção e ajuda a todos 
os que são afetados pela gripe 
pneumónica, que nesta data in-
vadia a região.

Começa-se a falar na constru-
ção do Hospital – o grande so-
nho dos tarouquenses…

Uma Instituição no espaço...
O Hospital

As ideias sobre a construção de 
uma unidade hospitalar na vila 
de Tarouca remontam pelo menos 

Todavia, a concretização deste 
sonho, com os naturais avanços 
e recuos que um empreendimen-
to desta dimensão implica, só foi 
possível meio século mais tarde.

A primeira notícia que nos reve-
la esses anseios está patente nos 
compromissos aprovados em 1884 
“…emquanto não houver Hospi-
tal…”

O benemérito tarouquense, P.e 
José Teixeira de Morais, de Ar-
guedeira, falecido em Linhares, 
não se esquece de contemplar em 
testamento a Misericórdia, com 
um conto de réis destinado a “…
auxiliar a construção dúm Hospi-
tal para os irmãos doentes se um 
dia esta misericórdia tiver recur-

Com o surto de epidemia de va-
ríola, que grassou no concelho, em 
Março de 1911, a autarquia solici-
tou o apoio da Misericórdia para 
o debelar.

Em Novembro de 1913, é adqui-
rida uma maca para transporte de 
doentes.

(…)
Em 2 de Outubro de 1955, a 

Construções Hospitalares, no sen-
tido de saber se o projeto de arran-
jo urbanístico em volta do edifício 
hospitalar se encontrava ou não 
deferido.

Em 6 de Novembro desse ano, 
faz-se o arranque dos trabalhos de 
arranjo urbanístico, assim como a 
abertura de um poço para abas-
tecimento do Hospital, obras por 
ajuste direto.

É marcado um novo cortejo de 
oferendas para o dia 8 de Dezem-

para a conclusão das obras e equi-
pamento do mesmo Hospital.”

(…)
A Fundação Gulbenkian ofere-

cera um subsídio de 74.000$00, 
destinado à compra de uma am-
bulância para tratamento de 
doentes.

(…)
Com o Hospital a ser gerido por 

uma Comissão Administrativa, a 
Misericórdia de Tarouca, apesar 
de afastada dos objetivos pelos 
quais se bateu, não esmoreceu e 
congregou forças e iniciativas para 

então se faziam sentir no concelho.
(…)
Uma das primeiras ideias a cir-

cular entre os Irmãos foi a neces-
sidade de construção de um lar ou 
centro de dia.
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E a construção desta Instituição continua… “no tempo e no espaço”!

Avistava-se uma nova Era assisten-
cial… a Era da Solidariedade Social que 
se fez marcar em 1982, onde em reunião 
extraordinária se debatiam os pontos 
principais para a criação de um centro 
de dia para a terceira idade e a aquisição 
de um imóvel e terrenos anexos destina-
dos ao mesmo.

Desde então, a Misericórdia de Tarou-
ca não parou de crescer no sentido de 
acompanhar as necessidades da popu-
lação do concelho de Tarouca, que gra-
dualmente também vão aumentando e 
que obrigam a uma adaptação dos ser-
viços prestados para garantir uma boa 
resposta a todos os níveis, tendo sempre 
presentes os seus princípios orientado-
res que assentam nas Catorze Obras de 
Misericórdia.

abertura do Lar de Idosos, em Novem-
bro de 1986, no edifício que hoje é o Jar-
dim de Infância. Este foi uma grande 

momento de glória para a Misericórdia, com o início da atividade 

novo “lar de Idosos”, que mais não viria a ser do que o alarga-
mento do já existente.

A Instituição
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Assembleia Geral

Em ambiente de grande sintonia 
entre a Mesa Administrativa e Ir-
mandade, decorreu em 25 de mar-
ço do corrente ano a Assembleia 
Geral ordinária da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca, para 
apresentação, discussão e vota-
ção do Relatório e Contas de 2012, 
acompanhados dos respetivos pa-
receres do Conselho Fiscal e do 

Apresentadas que foram estas 

tados alcançados são positivos, os 
quais tiveram o aval e voto favorá-
vel por parte do Conselho Fiscal. 

constitui o corolário dos esforços 
de rigor implementados ao lon-
go de todo o ano, sendo que es-
tes documentos traduzem uma 
execução Orçamental em cerca de 

diferença mínima entre o projeta-
do e o realizado. A Misericórdia 
de Tarouca reforça o seu constan-
te processo de sustentabilidade, 
dentro de um quadro de procura 
de melhoria dos níveis de qualida-
de e inovação dos serviços presta-
dos em todas as Respostas Sociais.

Perante estes resultados é de sa-
lientar que existem razões de so-
bejo para manter a esperança de 
que o futuro desta Instituição não 
está a ser levado ao acaso, pelo que 

prosseguir num quadro de valores 
fundacionais que a caracterizam.

Relatório de Atividades e Contas de 2012 
aprovados em Assembleia Geral

Depois de apresentados e am-
plamente discutidos, o Relatório e 
Contas de 2012 foram aprovados 
por unanimidade dos Irmãos pre-
sentes na Assembleia Geral.

me objetivo de se manter aberta a 
toda a comunidade, para ser uma 
Casa  solidária e comum onde to-

dos podem encontrar alento para 
os seus problemas.

Vamos continuar a esforçar-nos 
para fazer mais e melhor Miseri-
córdia.
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Homenagem de Reconhecimento Profissional

da Misericórdia de Tarouca foi criada em 1996, pela 
Mesa Administrativa, sob proposta do Provedor, 
Sr. Lucílio Fernando de Assunção Teixeira. A sua 
entrega é realizada anualmente, pelo Natal, sendo 

pois trata-se de um “prémio” de reconhecimento 

laboradores pela sua dedicação e espírito de missão 
na Instituição. 

Tal como em anos anteriores, em 2012, foram en-

cionárias que completaram 10 e 25 anos de Serviço 
nesta Instituição. 

Medalha de Mérito

Homenageadas pelos 25 anos
 - Helena Maria Aguiar Pereira Cardoso

- Isabel Maria Morais Costa Carvalho

Homenageadas pelos 10 anos
- Maria Conceição Ferreira C. Castro

- Maria Fernanda Santos Ferreira

tal, onde o Sr. Provedor Lucílio Teixeira, nas palavras 
proferidas ao longo do seu discurso, apelou também 
ao espírito de solidariedade entre todos os que fazem 
parte desta grande Instituição e família que é a Mise-
ricórdia de Tarouca.

“Recordamos perfeitamente o ano de 1987, ano em 
que começamos a trabalhar na Santa Casa da Mise-
ricórdia de Tarouca. Funcionava o Lar aqui ao lado, 
onde é agora o Jardim de Infância e tinha apenas de-
zoito Utentes.

Agradecemos ao Sr. Provedor e Srs. Mesários a 
oportunidade que nos deram de fazer parte desta fa-
mília. Queremos também agradecer às colegas que 
nos receberam, das quais só restam duas, àquelas 
com quem lidamos diariamente e a todas aqui pre-
sentes neste dia.

Aproveitamos para dar os parabéns à Mesa Admi-
nistrativa, mais propriamente ao Sr. Provedor, pela 
dimensão que esta casa se tornou, graças ao seu em-
penho e dinamismo. Ficamos felizes ao ver a vonta-
de e entusiasmo como se continua a lutar por novas 
causas, sempre a tentar fazer mais e melhor pelo bem 
estar dos outros, pois nestes 25 anos presenciamos e 

orgulhamos.
Podemos referir que em 1990 fomos pioneiras no 

Serviço de Apoio Domiciliário e assim fomos as pri-
meiras a levar o nome da Santa Casa pelo concelho, 
o que muito nos orgulha.

Em Junho de 1993 assistimos à abertura do novo 
Lar e a sua construção foi vivida por nós com muito 
entusiasmo, pois já era muito necessário.

Crescemos e aprendemos muito nesta casa e a ela 
devemos parte do que somos. Orgulhamo-nos de 
pertencer a esta grande família.”

Tarouca, 21 de Dezembro de 2012
Discurso das colaboradoras

Maria Helena Cardoso
Isabel Maria Morais Carvalho

Medalha de Mérito
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A Páscoa é um evento religioso cristão e, este ano, 
celebrou-se a 31 de Março. Os cristãos celebram a 
Ressurreição de Jesus Cristo depois da sua morte por 

de 30 ou 33 dC. 
Também a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, 

com o seu espírito tradicional formado pelos princí-
pios da doutrina e moral cristã, quis reviver a maior 
e a mais importante festa do Cristianismo. 

Assim, no dia 28 Março, pelas 20 horas, teve lugar a 
Via Sacra nas instalações da Creche Social “Casinha 
de Chocolate”.

A Via Sacra é uma oração que tem como objetivo 
meditar na paixão, morte e Ressurreição de Cristo. 
É o reviver dos últimos momentos da sua vida na 
Terra.

Imbuídos nesta verdade e simplicidade, os colabo-
radores da Instituição quiseram retratar a última ceia 
partilhada por Jesus Cristo com os Discípulos, a ca-
minhada dolorosa de Jesus Cristo para o calvário, a 
sua morte na cruz e Ressurreição.

A Páscoa na Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Nascer, Crescer, Estudo, Oração, Alegria,

Sofrimento, Amizade, Vocação, Trabalho,

Desilusão, Coragem, Envelhecer, Avançar,

Morrer, Ressuscitar

Estas são as 15 estações, que nos ajudam a percor-
rer um caminho espiritual e a compreender melhor 
a pessoa de Jesus e o amor que teve por nós. Com 

sim, um grande testemunho a toda a humanidade 

amor.

Apesar do frio e da chuva, eram muitos os presen-
tes…

Com tão aprimorada encenação, inteiramente le-
vada a cabo pelos colaboradores da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca, pudemos meditar sobre a 

libertação dos Homens. 
Carla Correia, Helena Cardoso, Madalena Oliveira

Auxiliares de Ação Educativa
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Visita Pastoral

A Misericórdia
viveu mais um dia de 

Fé e de Esperança

Como era de esperar, a Santa Casa Misericórdia, 
como das principais Irmandades de Igreja do conce-
lho de Tarouca, teve a honra em ser distinguida com 
a visita de Sua Exa. Reverendíssima o Sr. Bispo de 
Lamego D. António Couto, dentro do programa da 
Visita Pastoral que realizou à Paróquia de S. Pedro 
de Tarouca. 

Foi um dia marcante para a Instituição, que sen-
tiu muito de perto um novo despertar de fé e de es-
perança para todos os seus Utentes e para todos os 
funcionários e voluntários que a estas causas sociais 
se dedicam. O Senhor Bispo fez questão em visitar 

todos abençoados e confortados com palavras e ati-
tudes de esperança e de fé em Cristo que, num qua-
dro de alegria e simpatia impar, foram os mais fra-
gilizados despertados e atingidos como por magia 

rostos. Para os mais atentos, também aqui se viveu 

sericórdia que, neste mundo tão inquietante, delas 
todos nós necessitamos de praticar e as colocar ao 
serviço de todos. Bem-haja Senhor Bispo D. António 
Couto por esta mensurada prenda, bem-haja Senhor 
Padre Carlos e Diácono Dr. Adriano pela delicadeza 
com que esta Misericórdia foi distinguida e porque 
não, bem-haja aos colaboradores da Misericórdia 
que também quiseram dar o seu melhor para tornar 

nhora das Misericórdias não deixará de lhes agrade-
cer este dia, que vai perdurar nas páginas douradas 
da História de Vida desta abençoada Misericórdia.

Santa Casa. 8 Maio de 2013
O Provedor, Lucílio Teixeira 
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“Os Primeiros Documentos

de Santa Maria da Salzeda”

As gentes de Sal-

zedas assentam as 

suas origens nas 

vicissitudes dum 

passado longínquo 

cujas origens se 

encontram no labor 

dos frades benedi-

caram um mosteiro 

e praticaram uma 

séc. XII. As populações foram entretanto atraídas 

 (…)

A. Almeida Fernandes - Centro de Estudos

- A Obra -

FERNANDES, Armando 
de Almeida (1977)

Amante e Odientos, ro-
mance histórico, Barcelos

FERNANDES, Armando 
de Almeida (1977)

O último Trovador (O 
Romance do Conde Dom 
Pedro), Barcelos

FERNANDES, Armando 
de Almeida (1977)

O Último “Vali” de 
Lamego (Lamego, 1943);

FERNANDES, Armando 
de Almeida (1977)

Crasto Rei de Tarouca 
(Lamego, 1944);

FERNANDES, Armando 
de Almeida (1985)

Os Primeiros Documen-
tos de Salzeda, Guimarães

A. Almeida Fernandes

Biografia

Algumas Obras
editadas, disponíveis 

na Santa Casa
da Misericórdia

de Tarouca

Armando de Almeida Fernan-

João de Almeida Fernandes e de 
sua esposa, Aurora da Conceição 
Rodrigues, sendo um dos mais 

seu pai era um homem culto, que 
apreciava os livros e o período gre-
co-romano, legado que passou ao 

jovem Armando manifestou inte-
resse pela história, e também pela 
música, pelo desenho e pelo retra-
to, tendo tido aulas de música, de 

Aos vinte e cinco anos de ida-
de dedicou-se ao estudo da His-
tória de Portugal, interesse que 

meadamente pelo período que 
se estende do século VI ao século 

troponímia-Onomástica. Legou-

vo de retratos e gravuras, assim 

como poemas e peças musicais: 
cânticos religiosos dedicados à 
Virgem Maria, poemas sinfóni-
cos, missas e uma ópera.

O conjunto de sua obra é cons-
tituído por cerca de 70 publica-
ções, às quais se somam um con-
siderável número de inéditos, 
além de um acervo documental 
também inédito, primeiras ver-
sões, e outros.

várias razões se encontravam publicadas mas es-

gotadas ou então ainda adormecidas.

(…)

O Provedor da Santa Casa

da Misericórdia de Tarouca

Lucílio Fernando de Assunção Teixeira
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Setor da Educação

O dia 3 de junho foi um dia especial para as Crian-
ças da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca! 

Sim... porque o dia foi dedicado às Crianças!
O dia começou com muita brincadeira e anima-

ção, e o almoço foi requintado: Pizza à moda do 
Sr. Mário e de sobremesa, Gelado. 

Mas as surpresas não paravam e, à tarde, apa-
receram pinguins a dançar, palhaços a fazer pe-
ripécias, idosos e voluntários na peça de teatro 
“Jardim da Celeste” e muita alegria! Foi assim que 
dedicámos o dia às nossas crianças! 

crianças, o Lar Residencial e a Direção da Institui-
ção, se juntaram para mais uma atividade entre 
gerações e de muita partilha! 

Obrigada a todos!

O Sector da Educação assumiu-se, em 1990, 
como uma das grandes apostas da Misericórdia 

cias que acolhem crianças dos 4 meses até aos 12 
anos. Desde a Creche, Jardim de Infância, até ao 

ças, com responsabilidade, respeito e carinho, re-
gendo-se pelas regras da boa educação e conduta 
para com todas elas, que se norteiam pelos princí-
pios fundacionais desta Instituição.

Ser criança na Misericórdia é ter ao seu dispor 

te educativo para o início das suas vidas, pois a 
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca será para 
todas e para sempre a sua casa. Como “Uma árvo-
re só pode crescer se alimentarmos bem as suas 
raízes”, as crianças só se tornarão bons cidadãos 
se tiverem boas bases de Educação.

Dia da Criança
na Misericórdia
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Comemorou-se no passado dia 
15 de maio o “Dia da Família” e 
a este juntou-se também, com a 
ajuda da Guarda Nacional Repu-
blicana de Lamego, uma ação de 
sensibilização sobre o tema “Pre-
venção Rodoviária”.

Com o intuito de cada vez mais 
envolver a família na vida escolar, 
os pais foram convidados a esta-
rem presentes.

Assim, a atividade teve início na 
sala multiusos da creche “Casinha 
de Chocolate” com uma palestra 
sobre Segurança e Prevenção Ro-
doviária dirigida sobretudo aos 
mais pequenos. Houve também 
chamadas de atenção aos pais.

Depois de todos serem elucidados 
chegou a hora de pôr em prática os 
ensinamentos adquiridos. Cada um 
com o seu veículo percorreu um cir-
cuito montado pela G.N.R. Os pais 

Prevenção Rodoviária no Dia da Família
ajudaram a empurrar as viaturas e a 
cumprir as regras de trânsito.

beram a “Carta de Condução In-
fantil”, pois revelaram um bom 
comportamento na estrada.

tanta atividade a barriga já dava ho-
ras, houve um lanche para todos.

E foi assim que, a aprender a 
brincar, se passou uma bela tarde 
em família!

SelmaVingada
Técnica de Saúde Ambiental

Inserido nas atividades das fé-
rias da Páscoa e com o intuito de 
assinalar o Dia do Teatro foi pro-
posto às crianças do C.A.T.L. pre-
pararem uma peça de teatro para 
apresentarem aos seus colegas da 
creche e jardim de infância.

Depois de lançado o repto pu-
seram mãos à obra e diariamente 

Dia do Teatro ensaiavam e ajustavam os textos e 

todos participassem.
Chegado o grande dia, o nervosis-

mo e a ansiedade tomaram conta dos 
artistas, pois não queriam falhar. As-
sim, no dia 27 de março, deslocaram-
se à creche “Casinha de Chocolate” 
onde já eram esperados por uma 
grande plateia ansiosa pelo início do 
espetáculo.

Sem mais demoras o narrador apre-
senta a peça: “A lebre, a tartaruga e 
os seus amigos”. Completamente 
rendidos, os mais pequenos foram 
assistindo ao desenrolar da história e 
expectantes pelo que vinha a seguir.

os sorrisos com que brindaram os ar-
tistas que, felizes, agradeciam. Mas, 

algo mais estava preparado e para 

É com estes pequenos estímulos, 
que se vai incutindo o gosto pela 
leitura nos mais novos, para que 
ao longo do seu crescimento se tor-
nem crianças mais sensíveis, criati-
vas e felizes.

Célia Cardoso, Professora do C.A.T.L.
Filipa Xavier, Educadora

Setor da Educação
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A OMS (Organização Mundial 
da Saúde) escolheu como tema 
para o dia Mundial da Saúde 
2013, a Hipertensão Arterial, co-
memorado anualmente no dia 7 
de abril. 

Nós, como enfermeiros da 
Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca, não quisemos deixar 
passar este dia sem sensibilizar 

da mesma. Para tal organiza-
ram-se rastreios de saúde gratui-

público alvo deste ras-
treio foram os pais das 
nossas crianças, porque 
acreditamos que, se os 
pais estiverem sensibi-
lizados para um melhor 
controlo desta patolo-
gia, também estes cui-
dados de saúde, se vão 
refelectir na educação 
dos mais novos, pois 
estes estão na fase de 
assimilar informação e 
imitar os pais.

Hipertensão arterial 
é uma doença crónica 
consequente dos eleva-
dos níveis de pressão 
sanguínea nas artérias, 
o que faz com que o 
coração tenha que exer-
cer um maior esforço 
do que o normal, para 
fazer circular o sangue 
através dos vasos san-
guíneos. 

Dia Mundial da Saúde 2013

A Hipertensão Arterial potencia 
o risco de ataques cardíacos, der-

cegueira, irregularidades do ritmo 

O risco de desenvolver estas com-
plicações é maior na presença de 
outros factores de risco cardiovas-
culares, tais como a diabetes. No 

tem hipertensão arterial. 

No entanto, a Hipertensão 
Arterial, pode ser prevenida e 
tratada, sendo o risco de desen-
volvimento reduzido de várias 
formas:

Os objectivos destes rastreios 
foram:

pressão arterial e seguir os conselhos 

cação para a saúde dos mais novos.

Sentimos durante os rastreios 
uma grande vontade dos pais 
em participar. Por isso agrade-
cemos a todos e esperamos que 
tenha contribuído para uma 
melhor qualidade de vida de to-
dos!

Enf.ª Maria João e Enf.º Tiago

Setor da Educação
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Saúde e Reabilitação

O serviço da Unidade de Cuidados Continuados 

e/ou doentes, salvaguardando a complementari-
dade e estreita articulação e colaboração com os 
Hospitais, Centros de Saúde e entidades públicas 
que fazem parte da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados (RNCCI).

tes no sentido da promoção da autonomia, através 
da implementação de um novo modelo de cuida-
dos que pretende reabilitar e informar os Utentes.

Implica um trabalho integrado e pró-activo de 
equipas de saúde e apoio social com o envolvimen-
to dos utentes e familiares/cuidadores informais, 

É neste sentido, que a Santa Casa da Misericór-
dia de Tarouca e por seu turno a Unidade de Cui-
dados Continuados presta os seus serviços numa 
base de qualidade para com os seus Utentes, Famí-
lias e Funcionários.

Um indicador da qualidade dos nossos serviços 
é a avaliação do grau de satisfação dos Utentes. 

No que respeita à opinião sobre a Unidade é de 
salientar que a grande maioria dos inquiridos, res-
pondeu estar muito satisfeito com a qualidade dos 
serviços prestados no ano de 2012.

Se o utente estiver internado no Sistema Nacio-
nal de Saúde deverá contactar o próprio serviço 
onde está internado ou a equipa de gestão de altas 
(EGA) desse Hospital. É a EGA quem faz a refe-
renciação para RNCCI. 

No caso do utente estar no domicilio, num Lar 
ou outra Instituição, deverá contactar o Centro de 
Saúde através de um médico de família, enfermei-
ro ou assistente social, uma vez que a proposta de 

sionais à Equipa de Coordenação Local (ECL).
Sandra Magalhães

Marco Pinheiro

Como se pode aceder
à Rede Nacional
de Cuidados Continuados?

Fonte: relatório da avaliação da satisfação dos Utentes internados UCC no 
ano 2012
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Evitar um AVC
pode estar ao seu alcance...

A Clínica aposta na prevenção e tratamento es-
pecializado em diversas áreas nomeadamente no 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) , uma das pato-

O que é o AVC?
O Acidente Vascular Cerebral, também conhecido por 

“AVC”, “trombose”, “derrame” ou “embolia”, provoca a 
destruição de uma parte do cérebro. 

Ocorre devido a um entupimento ou rutura de um vaso 
que interrompe a circulação sanguínea, provocando com-
prometimento da função cerebral.

Viver com menos risco
Pratique exercício físico, como andar de bicicleta, nadar ou 

caminhar.
Controle o peso.
Procure seguir uma alimentação cuidada, privilegiando 

os legumes, a fruta, os cereais, as carnes magras, como a de 
aves, e o peixe. Evite os alimentos com excesso de gorduras.

Modere o consumo de sal e de álcool (não mais de um copo 
por dia). 

Ir ao médico, uma vez por ano, para ser observado, fazer 
análises de rotina e exames.

especializados!!!

Fatores
de risco

-  Idade
-  Sexo
-  Hipertensão
-  Diabetes
-  Tabagismo
-  Sedentarismo
-  Alcoolismo
-  Colesterol elevado
- Doenças 

cardiovasculares/
hematológicas

-  Stress

Sinais de alerta

Clinica de Fisioterapia e Reabilitação

A Clínica de Fisioterapia da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Tarouca, foi recentemente alvo de 
uma profunda remodelação, que veio promo-
ver quer a qualidade das suas infraestruturas 
e equipamentos, quer a qualidade e variedade 
dos serviços prestados.

distintos, foi criada uma área para consultas e 
um amplo ginásio, possibilitando assim o alar-
gamento da área de eletroterapia.

A estratégia do alargamento e divisão dos es-
paços teve por base a relação área/tipo de trata-
mento, garantindo um melhor conforto e satis-
fação.

Serviços
Consultas de Fisiatria, Fisioterapia, Eletroterapia, Tera-

pia da Fala, Cinesioterapia respiratória, Psicologia clinica, 
Estimulação neuromotor, Drenagem linfática, Massagem de 
Relaxamento/Desportiva, Domicílios
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Lar de Idosos

Dia do Pai
“Pai… és um amigo sempre pre-

sente, perdoa e compreende todas 
as minhas falhas. Aceita-me como 
eu sou. Interpreta com bondade to-
das as asneiras que digo!”

O Dia do Pai é celebrado a 19 de 
Março e é uma das muitas ativida-
des contempladas no Plano Anual 
de Atividades da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca. Deste 

crianças, não podiam deixar pas-
sar esta data sem a tornar especial 
para os seus pais.

Assim, realizaram diversos tra-
balhos alusivos ao tema e partici-
param ativamente na elaboração 
das prendinhas dos pais: um calen-
dário de 2013. Decoraram a base 
do calendário a seu gosto, onde, 
depois, com ajuda das educadoras 
e auxiliares, foram colocadas vá-

rias cartolinas com os meses do ano e 

Observar o cuidado e o carinho com 
que as crianças decoraram a prenda 

embrulhada num “delicioso rebuçado 

cante, pois estas crianças não são ape-
nas o orgulho dos seus pais, são tam-
bém um orgulho para toda a equipa 

sericórdia de Tarouca, que trabalham 
com eles diariamente.

São José era comemorado de forma 
diferente… as pequenas lembranças 
distribuídas deixavam em cada idoso 
um brilho comovido no olhar. Neste 
dia, alguns sorriam ao receber os tele-

tros sofriam sozinhos por se sentirem 
esquecidos.

nos orgulhamos, alguém para se 

agradecer e, especialmente alguém 
para amar”… e por isso a Miseri-
córdia nunca se esquece deste dia!

Vera Dinis e Marta Cardoso
Educadoras de Infância

Sendo a qualidade dos serviços 
prestados e o bem-estar dos Uten-
tes a primeira preocupação da San-
ta Casa da Misericórdia de Tarou-
ca, esta instituição tem procurado 
reunir todas as condições para ga-
rantir aos seus utentes momentos 
de conforto, carinho e dignidade.

A Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca tem ao seu dispor uma 

em diversas áreas, nomeadamen-
te, na área Social, da Cultura, da 
Animação e da Saúde, que consti-
tuem a Equipa Multidisciplinar, e 

às mais diversas necessidades e ca-

uma boa gestão de todos os recursos 
disponíveis.

Não só com vista a uma gestão de 
recursos sustentáveis, mas também 
com o objetivo de melhorar a qualida-
de dos serviços e em especial, da qua-
lidade e segurança alimentar, a Mesa 
Administrativa reuniu esforços para 

instalações, conseguindo assim, uma 
melhor funcionalidade e organização 
das atividades aí desenvolvidas, e que 
estão em constante adaptação para sa-
tisfazer as necessidades dos serviços 
solicitados e para garantir uma boa 
resposta a todos os níveis.

A Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca prima pela qualidade dos 

seus serviços, tendo em vista a sa-
tisfação dos seus utentes, familia-
res e colaboradores.

Selma Ferraz Vingada

Técnica de Saúde Ambiental/TSSHT
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Dia da Mãe

lou-se mais uma vez o Dia da Mãe, e à semelhança 
dos outros anos, a Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca presenteou as suas utentes e colaborado-
ras com uma rosa. 

Este gesto simbólico foi recebido por todas com 
grande emoção, expressão de gratidão e reconhe-
cimento. 

De entre as muitas emoções vividas neste dia 
tão especial, pode observar-se no rosto de todas 
as mães lembranças e recordações outrora vividas, 
que só quem é mãe consegue descrever.

aproxima esta data tão especial, todas as crianças 

perfeito. A partir daqui são dias atarefados, pois a 
data está a chegar e nada pode ser esquecido.

tudo é feito com muito amor e carinho, sempre a 
pensar naquela que é sem dúvida a “melhor mãe 
do mundo”.

Chega o dia tão esperado, e é com um grande 
sorriso e aquele abraço forte que a “nossa Mãe”, 
recebe os presentes.

Sandra Magalhães
Telma Carvalho

Lar de Idosos
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Um testemunho de vida
Mais um utente salvo, 

mais uma vida que não se 
perdeu….

A Santa Casa da Mise-
ricórdia de Tarouca, como 
Instituição disponibiliza um 
serviço de Teleassistência, 
que tem dado várias respos-
tas face a situações de emer-
gência conseguindo assim 
ajudar que se encontra mais 
isolado, desprotegido e que 
infortunamente lhe acontecem estas situações. 

Passamos agora a partilhar convosco a entrevista reali-
zada desta vez ao utente Sr. Matias, residente em Pinheiro 
(a 9 km de Tarouca). 

ENTREVISTA 
Sr. Matias pode descrever-nos o que lhe aconteceu 

há alguns dias atrás?
Olhe… Levantei-me às 8h30 para ir à casa de banho des-

pejar o bacio que utilizei durante a noite e peguei na benga-
la mas senti que não estava bem e esperei um pouco sen-
tado na cama. Conforme saí a porta do quarto caí, mas não 
me apercebi que tinha a pulseira. Penso que estive quase 
uma hora deitado no chão até conseguir apertar o botão 
para pedir ajuda.

Como conseguiu, então, pedir ajuda?
Procurei a pulseira mas só sentia a mão dormente. Pas-

sado um bocado calquei no botão. De lá responderam 
passado poucos segundos ao que eu disse que estava no 
chão e estava a sangrar. O senhor informou que iria man-
dar o INEM. No entretanto, chegou o enfermeiro da Mise-
ricórdia, levantou-me e limpou-me o sangue. Depois espe-
ramos que chegasse o INEM e fui para o hospital onde me 
trataram, vindo com pontos na cabeça.

Então, o que pensa deste serviço de Teleassistên-
cia?

Foi o melhor da vida…já me valeu três ou quatro vezes. 

não mora aqui ninguém isto é uma coisa boa. Considero 
que todas as pessoas que estão mais sozinhas deveriam 
ter este serviço. Eu já o tenho desde que sou utente da 
Misericórdia e estou satisfeito com ele.

É bom, porque acionando o botão sou logo atendido e 
digo o que aconteceu. 

E também me telefonam a saber se estou bem, quer do 
Lar quer da Teleassistência. Às vezes, eu ou a D. Lurdes 
fazemos o teste para ver se funciona, e eles de lá aten-
dem logo.

Telma Carvalho

Apoio Domiciliário - Teleassistência

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca preo-
cupa-se em proporcionar uma especial atenção à 
Pessoa, particularmente ao Idoso, ao doente e ao 
mais carenciado. Foi neste sentido que se criou, em 
1994, o serviço de Apoio Domiciliário para que a 
sua preocupação chegue aos que mais precisam de 
apoio.

É á volta destes que se concentram todos os es-
forços, no sentido de lhe assegurar a satisfação das 
suas necessidades com qualidade e com uma aten-
ção personalizada, no respeito integral pela digni-
dade da pessoa em todas as suas necessidades, no 
seu sofrimento e até na sua esperança.

O Serviço de Apoio Domiciliário tem assim, 
como objectivo proporcionar uma resposta inte-
grada, no espaço habitacional aos idosos e/ou 
pessoas dependentes evitando a sua instituciona-
lização, promovendo a autonomia e reforçando 
a interacção com as redes sociais e institucionais 
existentes, através dos serviços prestados pelos 

disciplinar desta Misericórdia. 

Nesta resposta, são disponibilizados aos nossos 
utentes, os seguintes serviços:

Para a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 
cuidar do idoso é mais do que dar atenção ou pres-
tar um serviço, representa uma atitude de preocu-
pação e responsabilização para com o outro, con-
forme emana a sua doutrina. 

Serviço de Apoio Domiciliário
Um  Serviço Integrado
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Lar Residencial para Pessoas com Deficiência

Quando falamos em de-

rir-nos a uma “perda ou 
anormalidade de estrutu-
ra ou função psicológica, 

temporária ou perma-
nente. Incluem-se nessas 

malia, defeito ou perda de 
um membro, órgão, tecido 
ou qualquer outra estru-
tura do corpo, inclusive 
das funções mentais. Re-

“Se eu não podia ser como as outras pessoas, pelo menos seria eu mesmo,
da melhor maneira possível”.

(Christy Brown in My Left Foot)

presenta a exteriorização 
de um estado patológico, 

orgânico, uma perturba-
ção no órgão.” (Fernandes, 
2012). 

Este termo, como atual-
mente é percebido, tem 
pelo menos dois séculos de 
estudos teóricos. A pessoa 
no que se refere a persona-
lidade, não existe um tipo 

O único ponto em comum 
entre as pessoas com de-

tação, ou seja, todos apre-

discrimina da população 
“normal”. (Trugillo, s.d.)

Casa da Misericórdia é 
encarada como um de-

novas formas de adapta-
ção, busca de outros re-
ferenciais. Assim, a pes-

as mesmas necessidades 
de qualquer outro indi-

víduo. Sente necessidade 
de ser amado, valorizado 
e sentir-se parte integran-
te, quer da família quer 
da sociedade. Ao serem 
cedidas e proporcionadas 
as condições necessárias 
e adaptadas a cada um, 
este pode tornar-se perfei-

sobre a sua vida e expres-
sar os seus sentimentos, 
sendo exemplo de um ser 
integral e produtivo.

Neste sentido, o plano 
de atividades desta va-

orientadoras com base 
em atividades de intera-
ção e integração social, 
intergeracionalidade e de 
promoção das relações fa-

desenvolvimento destas 
atividades visam, acima 
de tudo, a que os utentes 
se sintam valorizados e 
integrados na sociedade 
fazendo parte de um todo, 
e não apenas na efectiva 
prestação de serviços. 

Nunca esquecendo que 

é hoje, reconhecida a nível 
do direito internacional e 
nacional da cidadania ple-
na, tal como é referido na 
Constituição da República 
Portuguesa no art.º 71º “1. 
Os cidadãos portadores de 

tal gozam plenamente dos 
direitos e estão sujeitos aos 
deveres consignados na 
Constituição, com ressalva 
do exercício ou do cum-
primento daqueles para os 
quais se encontrem inca-

pacitados.“ (Constituição 
da República Portuguesa, 
2013). Como tal, e como 
qualquer outro cidadão 
deve ser tratado com dig-
nidade, respeito, indivi-
dualidade, autonomia, 
capacidade de escolher, 
privacidade, intimidade, 

dade e participação, sendo 
estes os princípios e valo-

de Lar Residencial para 

Santa Casa da Misericór-
dia se rege.

Desta forma, considera-
mos que a qualidade e a 
segurança desta resposta 
social são um passo fun-
damental para a promoção 
de uma sociedade mais 
justa, desenvolvida e in-
clusiva. 

Telma Carvalho
Psicóloga Clínica e da Saúde

Arminda Magalhães
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Seminário “Hoje... Educação e Qualidade”

Santa Casa aposta na Formação

A Santa Casa da Misericórdia de Ta-
rouca não querendo perder a sua dinâ-
mica em construir modelos de funciona-
mento que privilegiem o enriquecimento 
das suas relações com a sociedade, aqui 
está para apresentar mais um evento 
que espera ir ao encontro de conceitos 
de trabalho e valores humanos, através 
dos resultados que vão necessariamente 
sair deste Seminário “Hoje... Educação e 
Qualidade” - Foi com estas palavras que 
o Sr. Provedor, Lucílio Fernando de As-
sunção Teixeira, deu início à sessão de 
abertura deste evento, que teve como 
primeiro objetivo, despertar para as di-

nas Instituições de Solidariedade Social 

Na sessão de abertura, estiveram pre-
sentes o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Tarouca, Dr. José Ama-
ro, o Agrupamento de Escolas de Ta-
rouca, com a participação do Diretor, 
Prof. Eduardo Costa Almeida, o Presi-
dente da Assembleia da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca, Sr. Feliciano 
Cardoso, e ainda, o Centro Distrital da 
Segurança Social de Viseu, na pessoa 
da Dra. Ana Paula Marques – Direto-
ra do Núcleo de Intervenção Social da 
Unidade de Desenvolvimento Social e 
Programas.

Este evento contou também com a par-
ticipação da Dra. Sónia António e da Dra. 
Paula Lourenço, também técnicas do 
CDSS – Viseu. Estiveram ainda presentes 

a Dra. Paula Lourenço na representação 

Durante o ano 2013, à semelhança do que ocorreu nos anos anteriores, a Instituição levará 
a efeito um conjunto de ações de caracter formativo, tendo em vista os programas e projetos 
delineados pelos vários serviços.

sível uma melhoria do processo de Gestão da Qualidade dos serviços, incluindo o desempe-

médica internista do Centro Hospitalar 
Tondela – Viseu, a Dra. Sara Pedroso, Pe-
dopsiquiatra no Hospital Pediátrico de 
Coimbra, Dra. Gabriela de Almeida, do-

e na Universidade Fernando Pessoa, e da 
Dra. Carla Pereira, Diretora Executiva da 
Sinase.

Aqui se debateu um pouco a situação 

de o setor da educação ao setor do ido-
so ou da saúde, é preciso dar respostas 
que só podem ser possíveis com uma boa 
articulação entre as entidades interve-
nientes e, essencialmente através de uma 
prestação de serviços de qualidade. No 
entanto, nem sempre a articulação entre 
entidades ou parceiros das redes socais 

os resultados das suas ações não sejam os 
esperados, principalmente para a econo-
mia social.

Como salientou, ao longo da sua inter-
venção, o Sr. Provedor: “Não podemos 
esquecer que o bem-estar, a educação e a 
satisfação dos nossos utentes, são enten-

dade dos serviços que prestamos, e que 

vimento do concelho.”
Nas palavras que proferiu na sessão 

de encerramento, o Sr. Provedor agra-
deceu à equipa técnica que participou 
ativamente na organização deste evento, 

direta ou indiretamente contribuíram 
para o sucesso deste seminário e que as-
sim fazem notar a dimensão e o trabalho 
da sua Instituição.

O nosso agradecimento especial a to-

voluntários e participantes que colabora-
ram na realização deste evento.

Selma Ferraz Vingada
Técnica de Saúde Ambiental
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Encontros multigeracionais

Cantar

as JANEIRAS

Boas Festas boas festas
Boas festas vimos dar
Aos senhores desta casa
Um bom ano desejar.

Se nos querem ajudar
Não se façam demorar
Nós somos da Santa Casa
Temos muito para andar.

Se as Janeiras nos vão dar
Com carinho e com amor
Venham ter connosco à porta
Abram lá por favor.

Os utentes da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca cum-
priram mais uma tradição cris-
tã pelo concelho de Tarouca, 
cantar as Janeiras.

Um grupo de idosos, crianças 

cam, de porta em porta, o nas-
cimento de Jesus Cristo e episó-
dios com Ele relacionados. 

Bastou boa disposição e treinar 
as quadras das janeiras para im-
pressionar quem ouvia. A acom-
panhar a cantoria evocada pelas 
crianças e idosos ouviram-se os 
instrumentos como o acordeão, 
ferrinhos e tambor, utilizados 
pelos nossos utentes do Lar Re-
sidencial.

 Junto deste grupo eviden-
ciou-se a presença das nossas 
funcionárias e o grupo de vo-
luntárias que tornaram este 
acontecimento possível, através 
da sua disponibilidade e solida-
riedade.

Este evento teve também 
como objectivo quebrar a soli-
dão dos nossos Utentes que se 

encontram na Resposta Social 
de Serviço de Apoio Domiciliá-
rio, que aguardaram ansiosos, 

do grupo. Satisfeitos, agrade-
ciam o momento passado com 
palavras de carinho e conforto.

Sandra Magalhães
T.S.S. Social
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No dia 11 de Fevereiro a Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca saiu à rua mais 
um ano para festejar o Carnaval.

Muita cor, criatividade, imaginação e 
fantasia encheram o dia de Carnaval nas 
ruas de Tarouca. 

Participaram todas as crianças de pré
-escolar, idosos, voluntários e colabora-
dores da Instituição. Apesar do frio que 
se fazia sentir, foram muitas as pessoas 
que se concentraram ao longo das ruas, 

tro dos seus fatos coloridos… cavalos
-marinhos, pinguins, tartarugas, gotas 
de água, piratas, biólogos e o comboio da 
biodiversidade…

Todos juntos passearam pelas ruas de 
Tarouca, transmitindo alegria e diversão à 
comunidade que correspondia através de 
olhares felizes e palavras de saudação! 

Casa onde decorreu um lanche convívio 
com todos os participantes e familiares 
que puderam comparecer.

A Instituição este ano acolheu um grupo 
de jovens universitários pertencentes ao 
grupo “Missão País” que partilharam ex-

dia de Tarouca não deixando de participar 

Para a concretização desta atividade esti-
veram envolvidos todos os Colaboradores, 
Voluntários e a Mesa Administrativa que 
mais um ano nos proporcionou a possibi-
lidade de assinalar esta efeméride dando a 
conhecer à comunidade o espirito de ale-
gria e partilha que se vive diariamente nes-
ta Instituição.

Bem-haja a todos os que tornaram este 
dia possível!

Sandra Magalhães
T.S.S. Social

O Carnaval

Encontros multigeracionais
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A educação ambiental pre-
tende formar as crianças para a 

futuro da humanidade e a qua-
lidade de vida das gerações fu-
turas dependem em parte das 

própria vida. 
Foi com este objetivo que a 

Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca mais uma vez se uniu 
para comemorar o dia da árvo-
re, da poesia e da água, numa 
iniciativa onde não faltaram a 
alegria e criatividade. 

Assim, no dia 22 de março 
foi o grande dia das comemo-
rações… plantaram-se árvores, 

que cada criança amavelmente 
levou para a sua escolinha, no 
placar da primavera construiu-
se a árvore da poesia com as 
quadras e mensagens elabo-
radas pelas crianças e suas fa-

bolo de água que veio repor a 
energia enquanto se falava so-
bre o tema e se iam contando 
histórias… pois com a chuva lá 
fora não dava para brincar!

Dia da Árvore,
da Poesia
e da Água

Encontros multigeracionais
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Misericórdia fora de portas

Santa Casa da Misericórdia na Exposocial 2013

Nos dias 11 e 12 de abril de 2013, 
a Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca participou, mais um ano, 
na Exposocial em Lamego, no pa-
vilhão Álvaro Magalhães, com o 
seu expositor, onde fomos visita-

de visitantes e abordados acerca 
da Instituição e do trabalho desen-
volvidos. 

Durante estes dias, a nossa Insti-
tuição desenvolveu atividades de 
várias modalidades. E mais uma 
vez levou fora de portas a anima-
ção com palhaços voluntários que 
distribuíram a sua boa disposição 
por todos os presentes. Em frente 
ao stand realizou-se, um rastreio 
de saúde pela equipa de enferma-
gem desta Instituição que deu res-
posta aos muitos os visitantes que 
lá se dirigiram.

Já no dia 12, durante o período 

de jardim de infância e de lar re-

“Evento Solidário: Por uma Cida-
dania com Criatividade”, que teve 
lugar no Centro Social e Paroquial 
de Almacave. Levaram consigo 
boa disposição e muitos movi-

danças, do “Gato das Botas”, pelo 
jardim de infância e do Shrek pelo 
lar residencial para pessoas com 

uma tarde diferente onde várias 
instituições partilharam os seus 
saberes levando ao palco o que de 
melhor sabem fazer. Ao longo das 

ram-se sentir e os rostos de satisfa-
ção eram visíveis, tanto pelos par-
ticipantes como pelos assistentes. participaram nas atividades de-

senvolvidas onde a motivação 
deste “abre portas ao exterior” foi 
visível no brilho dos seus olhos. 
Fica a recordação da multidiver-
sidade de saberes, conhecimento e 
de partilha num ambiente de pro-
ximidade e troca de afetos. 

Telma Carvalho
Psicóloga Clinica e da Saúde
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tervenção, tem vindo a permitir a 
realização de diversas actividades 
lúdicas e de lazer dedicadas aos 
nossos utentes.

Estas iniciativas, realizadas ao 
longo de todo o ano, reforçam um 
envelhecimento mais activo. Estas 
actividades vão no sentido de es-
timular a sua capacidade de con-
centração e reacção, de aumentar 
a sua auto-estima e diminuir a 
apatia, a desmotivação, a solidão 
e o isolamento social. 

Os nossos utentes participam em 
vários ateliers, como sejam:  atelier 
de artes que pretende proporcio-
nar, a possibilidade de se expri-
mirem através das artes plásticas 
e dos trabalhos manuais, (pintura; 
desenho; colagens etc.), atelier de 
jogos de memória que  previne o 
declínio das aptidões cognitivas 
através do treino frequente de 
exercícios mentais simples e fáceis; 
espaço internet que visa oferecer 
aos utentes  a oportunidade de 
utilizar o computador e a Internet 
e através desta comunicar com os 
seus familiares, essencialmente os 
que estão emigrados. Através des-
te espaço, os familiares dos utentes 
conseguem acompanhar por perto 
toda a vida do familiar dentro da 
instituição; atelier de cozinha que 
além de estimular as capacidades 
físicas, proporciona aos nossos 

de convívio e lazer, recordando ex-

apuram a sua degustação.

Ao longo do ano, a Instituição 
promove exposições onde mos-
tram à comunidade todos os tra-
balhos realizados nos ateliers. Esta 
exposição vem aumentar a au-
to-estima e valorização de todos 
os utentes, essencialmente os que 
participam ativamente.

Sandra Magalhães
T.S.S. Social

Atelier - Despertar aptidões Culinária:
Folar - Ninho 

Ingredientes
150 gr de leite
100 gr de manteiga
40 gr. fermento padeiro ou  1 

saqueta de fermento seco
50 gr de açucar
2 ovos
1 c. chá de sal
700 gr de farinha

Preparação
Deite no copo o leite, a mantei-

ga e o açucar e envolva durante 
2 minutos.Leve ao lume e deixe 
engrossar um pouco.  Junte o 
fermento e os ovos e mexa. De 
seguida Coloque numa bacia e 

car uma massa homogénea. Dei-
xe repousar 30 minutos.

A Parte cosa os ovos.
Faça 1 rolos ou 3 e forme uma 

trança. Enrole os rolos sobre os 
ovos previamente cozidos. Pin-
cele com gema de ovo e polvilhe 
com açucar, salpicando de água 

50º durante aproximadamente 
20 min. para que dobre o volu-
me. Quando dobrar, aumente a 
temperatura para 200º durante 
mais 25 min.

Partilhar Saberes
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Encontros Desportivos

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca na organização 
do Campeonato Regional Sénior-Individual

da Zona Douro 2013
O Boccia é um desporto de ca-

época dos Romanos e que ao lon-
go dos tempos tem sofrido algu-
mas alterações. 

Este é um desporto jogado por 
jovens, idosos e pessoas com de-

do a sua principal característica, a 
inclusão que consegue fazer, pois 
todos e mesmo todos podem pra-
ticar esta modalidade. 

É nesta perspectiva que a Santa 
Casa da Misericórdia de Tarouca 
faculta aos seus utentes treinos 
de Boccia para que desta forma 
aumentem as suas capacidades 
motoras, melhorem as suas capa-
cidades coordenativas, desenvol-
vam as suas estratégias mentais, 
aumentem a auto-estima e fomen-
tem o espirito de equipa entre to-
dos os participantes.

Esta Instituição orgulha-se de 
ter sido um dos principais fomen-
tadores da modalidade na zona 
Douro, e tem já alguma história de 
bons resultados obtidos. 

Tem sido com agrado que os 

alguns torneios, desde campeona-
to Nacional, à Taça de Portugal no 
Sector Sénior. Os utentes do lar re-

neios interinstitucionais obtendo 
quase sempre o 1º lugar o que é 

e sentido de superação.
No seguimento deste projeto, 

a Santa Casa de Tarouca, junta-
mente com a Associação do Porto 
de Paralisia Cerebral, realizou o 
Campeonato Regional Sénior-In-
dividual da zona Douro, apuran-
do assim os vencedores que irão à 

29 de Abril, no Pavilhão da Escola 
EB 2/3 de Tarouca.

Esta foi mais uma prova de que 
o desporto não tem idade para ser 
praticado!

Pedro Pereira
Prof. Educação Física
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Costumes e Tradições

Natal na Misericórdia

e a azáfama já se fazia sentir em todas 

os preparativos para mais uma quadra 
natalícia.

Pelos corredores ouvia-se o ranger 
das tesouras e pairava no ar o cheiro 
de cola quente para que as decorações 
de Natal estivessem prontas a tem-
po… nas salinhas ouvia-se o estalido 
das agulhas a tricotar cachecóis e ro-
lavam pelo chão os pequenos novelos 
de algodão que fugiam do colo das 
“rendeiras”…

Chegou dezembro… nos corredores 
já brilhavam as estrelas e o azevinho 

que nos jardins foram resistindo. Está 
tudo pronto para as grandes festas que 
vão encher de nostalgia e alegria os co-
rações dos utentes e das suas famílias, 
assim como os trabalhos para a Exposi-
ção de Natal “Mãos Solidárias”.

A Unidade de Cuidados Continua-

variadas atuações dos nossos uten-

cando-se a encenação das 14 obras de 
Misericórdia e o presépio ao vivo. Du-
rante a tarde recreativa foram visíveis 
os momentos de partilha e de alegria 
não havendo lugar para as tristezas e 
amarguras do quotidiano. Terminada 
a parte recreativa deu-se início à Euca-
ristia de Natal. 

o Natal. Uma celebração singela que 
teve lugar no dia 15 de dezembro e 
que espalhou sorrisos e boa disposi-

ção a todos os utentes que assistiam, 
enquanto outros utentes, voluntários e 

co o que melhor sabiam fazer.
As crianças, encheram os seus pais 

de orgulho, no dia 18 de dezembro, ao 
passarem pelo palco do auditório Adá-
cio Pestana. Pequenos grandes artistas 

alegria aos seus familiares, Órgãos So-
ciais da Santa Casa da Misericórdia e 
das várias entidades presentes.

Nos dias 22 e 23 de dezembro, foi a 
vez dos idosos participarem em mais 
uma festa de Natal, que teve lugar no 
Salão do Lar Nossa Senhora do Socor-
ro. Aqui não faltaram palmas, sorri-
sos e muita alegria… o espírito desta 
época esteve bem representado pelas 

A noite chegava, e dava-se início à 
ceia de Natal para idosos, funcioná-
rios, Mesa Administrativa, Órgãos 
Sociais e voluntários. No decorrer do 

jantar usaram da palavra o Sr. Prove-
dor, Lucílio Fernando de Assunção 
Teixeira, apelando também ao espírito 
de solidariedade entre todos. Foi ain-
da um momento de reconhecimento 
laboral uma vez que foram entregues 

funcionárias que completaram 10 e 25 
anos de serviço nesta instituição. 

Mais tarde chegava o Pai Natal que 
nos presenteou a todos com um mimi-
nho neste dia passado em ambiente fa-
miliar e especial!

A solidariedade, a amizade e a 
fraternidade entre todos foi certamente 
o mais belo presente de Natal.
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Voluntariado

Dos dias 08 a 13 de Fevereiro 
do presente ano a Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca abraçou 
mais um projecto: A Missão País. 

A Missão País surge no âmbito 
universitário tendo como objec-
tivo levar Cristo para as Univer-
sidades e Evangelizar Portugal 
através do testemunho da Fé, do 
serviço e da Caridade.

Um grupo de cerca de 40 jovens 
estiveram diariamente em contac-
to com a nossa Instituição, parti-
lhando experiencias nas diversas 

O dia era iniciado com o peque-
no- almoço servido nas nossas 
Instalações onde depois seguiam 
para a Capela do Lar de Idosos, 
para fazer a oração. Após esse 
momento o grupo reunia-se e, de 
acordo com os seus objectivos re-

cias: Creche, Jardim de Infância, 
Lar de Idosos, Centro de Dia, Ser-
viço de Apoio Domiciliário, Uni-
dade de Cuidados Continuados e 
Lar Residencial.

Aí permaneciam durante o dia 
participando nas várias tarefas de-
senvolvidas pela Instituição, como 
por exemplo, acompanhamento 
ao Utente, ajuda na alimentação, 
lazer/convívio, recebendo desta 
forma experiencias únicas.

As restantes refeições, lanche e 
jantar também eram realizadas na 
Instituição.

Este apoio só foi possível por-
que a Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca encontra-se aberta a 
novos projectos, e valoriza as re-
lações interpessoais fulcrais para o 

bem-estar físico e mental dos nos-
sos Utentes. 

Ao longo destes dias presentea-
ram-nos com uma peça de Teatro 
acerca da fé, aplaudida pelos nos-
sos Utentes que se deslocaram ao 
Auditório Municipal. 

Um dos momentos mais marcan-
tes foi a vigília realizada na Cape-
la do Lar da Santa Casa da Miseri-

córdia que contou, para além dos 
Utentes e Colaboradores, com a 
Comunidade de Tarouca.

Por parte deste grupo foi visível 
a sua atitude de prontidão, cari-
nho e alegria ao próximo e que es-
peramos voltar a receber.

Sandra Magalhães
T.S.S. Social

Missão País



Santa Casa da Misericórdia de Tarouca jun. | 2013

A Economia social, fre-
quentemente também de-
signada de economia soli-
dária, reúne as atividades 
económicas que não visam 
o lucro e, embora sejam de 
carater privado, comparti-
lham os seus objetivos com 
o setor público, sendo que, 
na maioria das vezes substi-

tuem-se mesmo ao Estado.

pressão, podendo como disse, substituir-se à ação do Estado, 
ou mesmo, ser um prolongamento deste na implementação 
das suas políticas sociais.

Na sua esfera, estão o cooperativismo, as associações mu-
tualistas, as misericórdias, as fundações e as IPSS’s.

A adesão é voluntária e livre, existe uma gestão democrá-

direito público.
As raízes do terceiro setor remontam às ações assistenciais, 

de proteção social e caridade da Igreja Católica, voltadas para 
os grupos sociais mais desfavorecidos (idosos, doentes, pes-

ainda se mantém nos dias de hoje. Estes movimentos foram 
organizados por grupos e cidadãos da sociedade civil.

Assistiu-se à institucionalização destas organizações na 

importante nas situações de apoio às situações de pessoas 
com diversas fragilidades, apelidadas por organizações de 
Economia Social, tendo como berço deste conceito a França.

no reinado de D. Dinis, com a criação da Bolsa do Comércio 
em 1293. A primeira Misericórdia surge em Lisboa no ano 
de 1498, sob a égide da Rainha D. Leonor.

A Misericórdia de Tarouca foi fundada em 1683 por Mi-
guel Rebello Coelho do Amaral e Vasconcellos, tendo por 

desfavorecidos.
Desde a revolução de Abril, que o Estado reconhece o con-

tributo das IPSS’s na implementação dos objetivos da Segu-
rança Social. A partir dos anos 90 os acordos de cooperação 
são negociados entre o Estado e as Instituições pela via dos 
Centros Regionais de Segurança Social.

Em Portugal o conceito de Economia Social não está tão 
desenvolvido como noutros países, sendo que, os mais de-
senvolvidos são os países nórdicos, como sendo a Suécia e 

A Economia Social e a sua importância no País

Finlândia. Nestes países o terceiro setor não está tão depen-
dente do Estado como no nosso caso, estando a sociedade ci-
vil consciencializada do apoio que tem que prestar aos mais 
desfavorecidos.

No entanto no nosso caso, as Instituições da Economia So-
cial são aliadas decisivas do Estado, dado que se substituem 
a este, conseguindo-o no entanto fazer a custos muito mais 
baixos, o que é muito importante na atual conjuntura, dado 

por estas conseguidas.
Mas a sua importância não é só por esta via.
Segundo dados de 2010 no INE, a economia social é res-

ponsável por 2,8% do VAB nacional, que mais não é do que 

sável por 4,7% do emprego total e por 5,5% do emprego re-
munerado. 

representa na economia nacional, sendo que, para além de 
outros fatores de desenvolvimento económico, constata-se 
ainda que este integra cerca de 55.000 postos de trabalho.

Portanto veja-se a enorme importância do setor na econo-

lho, sendo a Misericórdia possivelmente o segundo empre-
gador, logo a seguir à Câmara Municipal.

Deveremos por isso continuar a apoiar as Instituições liga-
das à economia social para que estas continuem a funcionar 
de forma organiza-
da, sem incentivar-
mos sobreposições 
na sua atuação e nos 
objetivos que perse-
guem. 

Também e dentro 
de conceitos de de-
sempenhos favorá-
veis, devemos res-

Instituições, e até mesmo pelo fato de serem livremente elei-

estamos a reforçar as suas responsabilidades dentro da sua 
génese de solidariedade que vai no sentido de apoiar os 
mais desfavorecidos e cada vez mais, estas terão de, como 
diz o Ministro Pedro Mota Soares, “fazer mais com menos, 
ou no limite, fazer mais com o mesmo”.

Dr. Carlos Teixeira,
Vice Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Atualidade
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Vivemos numa época de incerteza e angústia, quan-

to ao nosso futuro comum. Os jovens, muitos deles 

debatem-se com a falta de oportunidades de entrada 

pobreza é um facto. Muitas famílias encontram-se a 

dignidade. 

vemos, é caracterizada por um egoísmo desenfreado, 

pelo poder do mais forte, pelo “salve-se quem puder”. 

ta expressão usada quando convém, mais para quem 

contra a pobreza não se faz com bonitos discursos e 

No contexto da crise que atravessamos, as Miseri-

córdias, tal como na época da sua fundação, há cinco 

séculos, continuam atentas aos sinais dos tempos e 

Jesus, a fazer o bem, a cuidar dos mais pobres, mais 

doentes, mais desfavorecidos, mais carenciados.

desde os lares residenciais, centros de dia, creches, 

jardins de infância, hospitais, cantinas para famílias 

carenciadas, apoio domiciliário, acompanhamento de 

tes.

Para as Misericórdias não há utentes de primeira ou 

de segunda. Todos são iguais em dignidade e direitos. 

Fazer o bem, sem olhar a quem

Não se limitam a uma mera distribuição de fundos ou à 

prestação de cuidados aos mais desfavorecidos. Nor-

teiam-se pelo lema de fazer o bem, sem olhar a quem, 

dedicando uma atenção especial à pessoa necessita-

da, segundo a lógica do Evangelho.

No seu serviço dedicado, na radicalidade e entrega 

de tantos dos seus servidores e voluntários, constroem 

mais solidariedade e comunhão numa sociedade cada 

vez mais vazia de valores e de gestos de partilha.

Em resumo, é isto que distingue as Misericórdias de 

uma organização assistencial comum – a proximidade, 

o respeito, a humildade, o amor, o serviço dedicado, a 

dignidade do ser humano, a assistência espiritual.

refas atribuídas. Em cada gesto devem transpirar os 

valores evangélicos.

Américo Oliveira

Atualidade



A comida que deitamos fora é roubada da 
mesa de quem é pobre, de quem tem fome”. Foi 
desta forma que o Papa Francisco condenou hoje 
o desperdício alimentar, criticando “a cultura do 
descartável”. O consumismo levou as pessoas 

“As pessoas são descartadas. Nós, as pessoas, 
somos descartadas, como se fôssemos desperdí-
cio”, lamentou o Papa, acrescentando: “Aquilo 
que domina são as dinâmicas de uma economia 

Papa Francisco
A pessoa humana está em perigo

consumo. É a cultura do descartável.”
Francisco assinalou ainda que “a pessoa huma-

de uma economia humana”.
“O perigo é grave porque a causa do problema 

questão de economia, mas de ética e de antropo-
logia. A Igreja já o sublinhou muitas vezes. Mas 
o sistema continua igual: o que comanda hoje 
não é o Homem, é o dinheiro”, frisou o Papa.

Santa Casa, junho de 2013

O Papa Francisco voltou, uma vez mais, a criticar a soberania dos interes-
ses económicos sobre os sociais, tendo aproveitado para tecer duras consi-

que “a pessoa humana está em perigo”, e que as pessoas “são descartadas” 
como se fossem “desperdício”.
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Marco Pinheiro, Gerontólogo
Telma Carvalho, Psicóloga Clínica e da Saúde
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Marco Pinheiro, Gerontólogo



A HELPPHONE presta um serviço de teleassistência domiciliária 24 horas por dia, 365 dias por ano, através de sistemas de 

comunicações rápidos e seguros, tudo pensando para que nunca se sinta sozinho.

Equipamentos de Apoio de Teleassistência Domiciliaria Fixos:

200m2, assegurando a 

botão de activação remoto que é ele próprio um intercomunicador, aumentando assim o raio de utilização 

do dispositivo.

Equipamentos de Apoio de Teleassistência Móveis:
a) Terminal Relógio-Alerta

Este equipamento combina as funcionalidades de um relógio digital de pulso com as de um sistema de Teleassistência 

móvel GSM e localizador GPS. Pressionando o botão SOS do dispositivo é de imediato enviado a ajuda para o Centro 

de Atendimento Helpphone.

seniores. O dispositivo contempla ainda um botão de pânico para activação de chamada em alta voz para o Call 

Center de Teleassistência Helpphone.

contempla ainda um botão de pânico para activação de chamada em alta voz para o Call Center de Teleassistência 

Cartão de Cliente
No serviço de Teleassistência da Helpphone é disponibilizado um cartão de Cliente no qual consta o número 

contacto com o nosso Call Center.

serviços, sendo estes prestados 24 horas por dia, 365 dias por ano:

Emergência 24-» Atendimento e acompanhamento de situações de emergência; Voz amiga 

Mediphone 24-» Equipa médica permanente para aconselhamento telefónico; Serviço Alerta 

Assistência ao Lar 24-» 

HELPPHONE, tecnologias de comunicação, SA

24 Horas Sempre Consigo
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Empresas colaboradoras

Construção civil e obras públicas
Todo o tipo de remodelações

Todo o tipo de mobiliário, colchoaria, louças e tapeçarias
Mobiliário para pessoas de mobilidade condicionada

Sede: Castanheiro do Ouro - 3610-109 Tarouca  |  Filial: Colchoaria Pikolin - Lugar da Rina - 5100 Lamego
WEB: www.acc-empresa.com  |  Email: geral@acc-empresa.com  |  Tel: 254 679 338

Sede: Av. 5 Outubro - Lamego
Agências: Tarouca, Castro Daire, Resende, Britiande, Cambres, 

Mões e Parada de Ester

BEIRA DOURO

UM GRUPO FINANCEIRO SÓLIDO AO SERVIÇO DA REGIÃO

FARMÁCIA MODERNA
MARIA EUGÉNIA LOBO DOS SANTOS, 

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

Ernest Hemingway

Não há amigo 
tão leal quanto um livro.
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