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Prefácio

Há muito tempo que sentimos a ne-
cessidade em dar a conhecer a Tarou-
ca os feitos conseguidos, através de 
uma caminhada solidária, por uma 
Instituição para quem os tempos e 
os espaços moldaram a força inspi-
radora para a sua história de vida e 
de serviço em favor das famílias mais 
desfavorecidas.

 Queremos também fazer jus a to-
dos quantos se juntaram a nós nesta 
cruzada de bem-fazer, ao constituí-
rem-se membros da Irmandade da 
Santa Casa da Misericórdia de Tarou-
ca, fundada em 15 de Agosto de 1683 
por um grupo de Irmãos crentes dos 
valores da caridade e da solidarieda-
de social. 

Respeitar a vida e obra destas Ins-
tituições deve constituir, para todos 
nós, a expressão maior dos nossos 
valores humanos, quando depara-
mos que estas representam o garante 
de muitas esperanças, que esperam e 
desesperam diante da falta de condi-
ções para poderem atingir níveis de 
dignidade humana, compatíveis com 

funcionamento e de qualidade que 
desejamos, não apenas para os nos-
sos Utentes, como para o bem-estar 
dos nossos colaboradores e voluntá-
rios que, como é natural, fazem parte 
das nossas preocupações.

 Para ultrapassar as difi culdades 
que se avizinham, mantemo-nos 
atentos e em estreita cooperação com 
os familiares dos nossos Utentes para 
que, em conjunto, possamos encon-
trar soluções de compromissos que 
fi rmem níveis de estabilidade e de 
confi ança, para a resolução de pro-
blemas complexos e difíceis ainda 
persistentes no nosso concelho.

Com este mensageiro, a que ora 
nos decidimos dar vida, pretende-
mos criar conceitos de conhecimen-
tos mútuos que privilegiem a postura 
solidária de uma Instituição que, em 
silêncio, tem dado o melhor de si em 
prol de tantos que ainda não perde-
ram a esperança de um amanhecer 
diferente para os valores inquestio-
náveis da família e do seu próprio 
bem-estar.

Cumprimentos solidários e até 
breve.

O Provedor,

Lucílio Fernando de Assunção Teixeira

a dureza das suas vidas e da sua pró-
pria subsistência. 

Sabemos bem da situação de des-
conforto económico em que nos en-
contramos. O apuramento de res-
ponsáveis a nada nos vai conduzir. 
È preferível e mais produtivo, de-
senvolver culturas diferentes que 
garantam atitudes mais solidários 
e mais disponíveis para atenuar os 
problemas inerentes pois, pese embo-
ra o esforço de muitos, ainda existem 
constrangimentos sociais acentuados 
e para os quais urge encontrar res-
postas adequadas.

Não podemos nem devemos, pro-
porcionar comportamentos que le-
vem ao facilitismo ou populismo, 
sob pena de se adiarem decisões de 
acertos sociais imprescindíveis para, 
nesta contingência de falta de recur-
sos, contribuirmos para a insustenta-
bilidade de Instituições que podem e 
devem fazer a diferença na própria 
solvência de um sector tão importan-
te como o da economia social, 

A formação de novas consciências 
que mobilizem a participação ativa 
que facilitem o desempenho, e difi -
cultem o subsídio dependência, são 
deveres que todos devemos assumir, 
como construtores de um futuro que 
hoje não existe.

A nossa Misericórdia atenta que 
está a estes problemas, tem imple-
mentado uma série de procedimen-
tos em que o rigor é o elemento fun-
damental para manter os níveis de 

Prefácio
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A Irmandade da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Tarouca foi “…institu-
ída em 1683 por Miguel Rebelo Coelho 
do Amaral e Vasconcellos, como se vê da 
inscripção em uma trave que está actu-
almente na capella da mesma Misericór-
dia…” Esta trave já não existe…julga-
-se que a sua remoção terá ocorrido 
numa das intervenções de restauro 
nos fi nais do séc.XIX.

Durante cerca de uma década não 
foram encontrados quaisquer ele-
mentos, dispondo-se de alguns da-
dos a partir de 1693, nomeadamente 
livros, que permitem refazer a consti-
tuição substancial das Mesas. 

Um dos primeiros Provedores que 
aparecem é o licenciado Jorge Lopes 
de Carvalho, citado no fólio do livro 
de encerramento de contas que com-
preende os anos de 1693 – 1721, du-
rante os reinados de D. Pedro II (O 
Pacífi co) e de D. João V (O Magnâni-
mo), como se explica no livro “SAN-
TA CASA DA MISERICÓRDIA DE 
TAROUCA – Subsídios para a sua 
história, editado em 2010, por esta 
Misericórdia.

A IRMANDADE

Seguindo a doutrina da Rainha D. 
Leonor, a Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca viu o seu nascimento a 15 
de Agosto de 1683, onde afi rmou o 
seu Compromisso segundo a letra e o 
espírito das 14 Obras de Misericórdia, 
garantindo uma abrangência infi nda 

AS 14 OBRAS DE MISERICÓRDIA

Na Misericórdia de Tarouca, praticar as 14 Obras de Misericórdia 
faz parte da doutrina de cada Irmão, de cada Profissional e até mesmo de 
cada Utente:

Sete Obras Espirituais
1. Perdoar os que erram;
2. Perdoar quem pecou; 
3. Rogar a Deus pelos vivos e defuntos;
4. Ensinar os simples;
5. Consolar os tristes;
6. Dar bons conselhos;
7. Sofrer com paciência as injúrias.

Sete Obras Corporais
1. Dar de comer aos famintos;
2. Dar de beber aos sequiosos;
3. Dar de pousada aos peregrinos;
4. Curar os enfermos;
5. Cobrir os nús;
6. Remir cativos e visitar os presos;
7. Enterrar os mortos

uma vez que atendia ao Homem no 
seu todo – corpo e alma – e a todos os 
Homens, sem qualquer discrimina-
ção, ou seja: equivalente a uma ver-
dadeira revolução assistencial para a 
época de então, e que lhes garantiu 
um carisma único de sobrevivência.

Embora a sua génese 
seja do séc. XVII, as 14 
Obras de Misericórdia 
ainda hoje prevalecem 
nas práticas diárias des-
ta Instituição através 
das várias valências que 
a encerram, dos servi-
ços prestados à comu-
nidade bem como da 
actuação dos profi ssio-
nais que a constituem 
– e aqui se cumprem as 
Sete Obras Corporais.

As Sete Obras Espiri-
tuais refl ectem-se no in-
tenso espírito de Irman-
dade e Caridade desta 
Misericórdia e que as-
sume um especial rele-
vo quando se trata de 
épocas especiais, even-
tos sociais ou culturais e 
fundamentalmente, no 
dia-a-dia de cada um.

A Irmandade
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A Instituição

À semelhança de outras Institui-
ções similares, a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Tarouca, teve as suas 
regras que defi niam as normas e 
objetivos que deviam seguir e que 
presidiram à sua fundação, bem 
como os deveres e direitos dos Ir-
mãos constituintes, presentes ou 
futuros.

Este documento – Compromisso 
– que se norteava pelos princípios 
da moral cristã e das 14 Obras de 
Misericórdia, na sua essência, se-
guia o da Misericórdia de Lisboa, 
embora adaptado às realidades lo-
cais. 

Infelizmente, o original de Ta-
rouca desapareceu com o passar 
dos tempos e o compromisso que 
hoje vigora, foi elaborado de acor-
do com as mudanças políticas do 
liberalismo, tendo sido aprovado 
nas Assembleias Gerais de 24 de 
Fevereiro e 2 Março de 1884.

Os Compromissos

Edifi cada seguramente no úl-
timo quartel da centúria de seis-
centos, a Capela da Misericórdia, 
de arquitetura manuelina, embo-
ra possa parecer pouco artística, 
contém no seu interior uma notá-
vel coleção de azulejos do século 
XVIII, entre outras obras, consti-
tuindo-se assim uma referência no 
património institucional.

Capela da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Tal como as demais Misericór-
dias, a Misericórdia de Tarouca 
foi criada com o intuito de prestar 
assistência aos mais necessitados 
e, de entre todas as Misericórdias, 
esta é uma das mais antigas, com 
329 anos de existência, sendo tam-
bém uma das mais importantes, 
pelo número de valências, pelo 

elevado número de Utentes, pelo 
seu vasto património, e pela sua 
digna e protuberante história.

Atualmente, a ação da Misericór-
dia de Tarouca assenta essencial-
mente nas áreas da Intervenção 
Social e Juventude, da Educação, 
da Saúde e Reabilitação, do Culto 
e da Cultura.

Um alvará régio, de 18 de Ou-
tubro de 1806, vem determinar 
que todas as Santas Casas de Mi-
sericórdia se deveriam reger pelo 
compromisso da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, e que de 
entre as mais circunstâncias dig-

nas de atenção, confi rmava ainda, 
a mercê às Misericórdias, para po-
derem conservar a posse das cape-
las que detinham à data, indepen-
dentemente das leis que haviam 
proibido as amortizações.
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Assembleia e Eleições

Eleições dos Órgãos Sociais para
o Mandato Social do Triénio 2012 - 2014

Realizou-se no dia 11 de Março, 
no salão da Creche Nova Esperan-
ça - “Casinha de Chocolate” desta 
Misericórdia, a Assembleia Geral 
Extraordinária, onde se procedeu à 
votação para o reconhecimento da 
admissibilidade dos Irmãos com 
mais de dois mandatos consecuti-
vos nos Corpos Gerentes. 

Assim, nesta Assembleia veri-
fi cou-se que os referidos Irmãos 
com mais de dois mandatos con-
secutivos nos Corpos Gerentes 
poderiam integrar novamente as 
listas de candidatura aos Órgãos 
Sociais para o mandato social no 
próximo triénio.

No dia 25 de Março, teve lugar a 
eleição dos Órgãos Sociais para o 
novo triénio, verifi cando-se nova-
mente, uma adesão signifi cativa por 
parte dos Irmãos desta Instituição.

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Feliciano Augusto Rodrigues Cardoso
1º Secretário: Joaquim de Melo Silva
2º Secretário: Rosália Lucena Botelho
Suplentes: Orlando Duarte Tibério Alves
Maria José Borges Trindade Duarte
Maria Laura Santos Pereira

MESA ADMINISTRATIVA
Provedor: Lucílio Fernando de Assunção Teixeira
Vice- Provedor: Carlos Alberto dos Santos Assunção Teixeira
Secretário: Tarcísio do Carmo Pereira Pinto
Tesoureiro: José Maria de Jesus Sarmento
Vogais: Duarte João Reis Morais
Domingos de Almeida Pereira Vingadas
Adelaide Margaria Lopes Guedes de Melo
Suplentes: Carla Paula da Silva Cardoso
Diorino da Conceição Lopes Cardoso
António Hélder de Oliveira Andrade

CONSELHO FISCAL
Presidente: Manuel do Carmo Ferreira
Vogais: Edgar Lopes Osório Lima
Carla Maria Cardoso da Fonseca Lobo
Suplentes: Durinda Maria do Carmo Bento
João do Carmo Machado
Manuel Neves Assunção

Esta Mesa Administrativa reeleita 
vem assim agradecer os resultados 
obtidos e a confi ança que lhes foi 
dada e manifestam a vontade de 
continuar o seu desempenho para 
conseguir sempre mais e melhor 
para esta grande Instituição que é a 
Santa Casa da Misericórdia de Ta-
rouca.



Santa Casa da Misericórdia de Tarouca dez. | 2012

Teve lugar no dia 10 de Abril, a toma-
da de posse dos Órgãos Sociais da Santa 
Casa da Misericórdia de Tarouca, para o 
triénio 2012/2014.

Como sempre estas cerimónias deter-
minam um ponto alto na vida destas Ins-
tituições, pela sua importância no con-
texto da sua longa história de vida. 

 Nos dias de hoje, devemos salientar a 
coragem, a determinação e responsabili-
dade destes novos Corpos Sociais, pois a 
situação que neste sector de atividade se 
vive atualmente, são um desafi o maior 
por mais avultados serem os problemas 
sociais. 

Assim referiu o Provedor reeleito no 
seu discurso – “Os tempos passaram mas 
difi culdades de ontem não são diferentes 
das de hoje, muito pelo contrário. Os níveis 
de vida e de exigências sociais em muito se 
acentuaram sem que tivesse havido as res-
petivas contrapartidas para lhes fazer face. 
Hoje às nossas Instituições são-lhes pedidas 
respostas em situações de qualidade que vão 
para além do que pensamos ser o satisfatório 
para manter a dignidade humana dos nossos 
Utentes…”

Tomada de Posse dos Órgãos Sociais

Simbolismo, pois nesta tomada de 
posse, que se realizou nas instalações da 
Creche Social – “A Casinha de Chocola-
te”, estiveram presentes todos os Cor-
pos Sociais, devidamente trajados com 
os seus balandraus, assim como muitas 
Entidades convidadas que, em espirito 
solidário, deram conta do sentido de res-
ponsabilidade que cabe aos empossados 
para garantir a sustentabilidade que, em 

tempos difíceis estas Instituições deter-
minam.

Foi em ambiente de esperança e de 
confi ança que estas cerimónias decorre-
ram em que o Provedor Lucílio Fernando 
de Assunção Teixeira, ciente das difi cul-
dades, difundiu o alento e encorajou os 
membros dos Órgãos eleitos, para mais 
uma Missão que lhes foi confi ada.
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Inspirada pelo seu espírito 
de Doutrina e Moral cristã 
que a rege, a Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca or-
ganizou uma homenagem a 
D. Jacinto Tomaz Botelho – 
Reverendo Bispo de Lamego, 
no dia 13 de Janeiro. 

Nesta homenagem, as Mi-
sericórdias da Diocese de 
Lamego uniram-se em Ir-
mandade, para prestarem a 
D. Jacinto o reconhecimento 
pelo seu trabalho junto das 
mesmas, à qual se associou a 
União das Misericórdias Por-
tuguesas, representada pelo 
seu Presidente, Dr. Manuel 
Lemos.

Este tributo iniciou-se com 
a celebração da Eucaristia, na 
Igreja da Sé, em Lamego e foi 
presidida pelo homenageado, 
seguindo-se uma breve ses-
são solene que teve lugar na 
Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca, nas Instalações 
da Creche Nova Esperança 
-  “A Casinha de Chocolate”. 
Aqui, partilharam-se, mo-
mentos que refl etiam sentido 
de fraternidade e solidarieda-
de, para com D. Jacinto pelo 
seu espírito de Missão no seu 
trabalho junto das Miseri-
córdias, nomeadamente para 
com a Misericórdia de Tarou-
ca, que neste dia foi anfi triã 
e que sempre contou com as 
suas palavras da doutrina de 
Irmandade que os une. 

Nesta homenagem e, depois 
de proferir algumas palavras 

Homenagem a D. Jacinto Tomaz Botelho - Bispo de Lamego

de reconhecimento e apreço 
por D. Jacinto e ainda, e de 
salientar a importância da sua 
proximidade para com a Mi-
sericórdia de Tarouca, o Sr. 
Provedor Lucílio Fernando 
de Assunção Teixeira, pro-
cedeu à entrega de algumas 
lembranças, uma das quais, 
em nome de todas as Miseri-
córdias da Diocese.

Também o Presidente da 
União das Misericórdias 
Portuguesas, Sr. Dr. Manuel 
Lemos e Membros do Secre-
tariado Nacional, nas suas 
palavras agradeceram a D. 
Jacinto o seu desempenho  
junto das Misericórdias da 
sua Diocese.. 

Uma homenagem pautada 
pela simplicidade e humil-
dade deixou neste dia, bem 
presente os seus verdadeiros 
princípios orientadores - a 
gratidão pelos serviços pres-
tados, refl etida na 1ª Obra de 
Misericórdia pelo reconheci-
mento de trabalho e ética. 

“Bem-haja D. Jacinto, por 
uma vida dedicada às difi cul-
dades e ao convite que sem-
pre nos dirigiu para o desem-
penho da nobre Missão de 
caridade para construir uma 
sociedade mais justa e solidá-
ria.” – Foi com estas palavras 
que o Provedor Lucílio Fer-
nando de Assunção Teixeira 
encerrou esta homenagem.
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Homenagem a D. Jacinto Tomaz Botelho - Bispo de Lamego Os Livros da Misericórdia

Do Primeiro Livro aos “subsídios 
para a sua História”

História é “um estudo 
científi co do passado segun-
do um método rigoroso de 
relacionamento e de inter-
pretação dos factos ocorri-
dos, a partir de dados docu-
mentais”(…)

Com base nestes sig-
nifi cados irrefutáveis, o 
Provedor, Lucílio Fernan-
do de Assunção Teixeira, 
com o apoio incondicional 
de toda a Mesa Adminis-
trativa, decidiram deixar 
uma obra de conhecimen-
to que marcasse a própria 
história da Instituição. 

Para isso foi contacta-
do um amigo desta Santa 
Casa, o Mestre Filome-
no Silva que com a aju-
da de Alberto Gonçalves 
se dispuseram a efetuar 
essa pesquisa científi ca 
de modo exaustivo, em 
vários locais, para que 
assim a obra fi nal se tor-
nasse numa obra de valor 
histórico inquestionável e 
com um inestimável valor 
científi co.

Não poderia ser de ou-
tra forma, para uma Mi-
sericórdia fundada no ano 
de 1693. A obra, cujo Pri-

meiro Livro assinala datas 
de 1701, teria obrigatoria-
mente que ser equipará-
vel à sua história e aos va-
lores que estiveram na 
sua origem, que se man-
têm até aos dias atuais por 
legado dos seus dirigen-
tes ao longo dos séculos, 
e que são os valores que 
estiveram na origem da 
criação das Misericórdias 
Portuguesas.

E foi assim, que após 
um longo e exaustivo tra-
balho dos autores e de ou-
tros colaboradores, surge 
a obra, surge a história da 
Misericórdia de Tarouca 
e se deixam “os subsídios 
para a sua história”.

A História desta Mise-
ricórdia agora publicada 
demonstra e comprova os 
valores desta Instituição, 
o valor daqueles que ao 
longo dos séculos servi-
ram os mais necessitados 
e vai com certeza encora-
jar os que no presente e no 
futuro, lhe querem escre-
ver mais páginas na sua já 
grande história.

Dr. Carlos Alberto de Assunção Teixeira
Vice-Provedor
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Filho do Comenda-
dor Professor João de 
Almeida Fernandes, 
este também devota-
do à história, nasceu 
em Britiande, no ano 
de 1917 e residiu em 
Tarouca, terra da na-
turalidade de sua es-
posa, até ao seu fale-
cimento a 20/02/02. 
Sendo a família nu-
merosa e ele um dos 
mais novos, desde 
cedo mostrou incli-
nação para o estudo, 

Homenagem da Misericórdia a A. Almeida Fernandes

A Santa Casa da Misericórdia congratula-se com estas publicações e espera um bom acolhimento por 
parte dos leitores que se interessam pelo tema em abordagem.

dedicando-se, por sua iniciativa 
e nos tempos livres, à leitura das 
obras existentes na pequena bi-
blioteca de seu pai.

Hoje, as suas obras estão espa-
lhadas por várias revistas como: 
Revista da Beira Alta, Revista de 
Guimarães, Bracara Augusta, Ca-
miniana e Cadernos Vianenses es-
tre outras.

É autor da parte História Medie-
val na Grande Enciclopédia Portu-
guesa Brasileira.

Apesar da sua avançada idade 
não deixou de trabalhar até ao fi m 
da sua vida a fi m de nos transmitir 
o conhecimento do nosso passado 
como Portugueses e, nomeada-
mente da nossa região, delegando 
o seu espólio à Santa Casa da Mi-
sericórdia de Tarouca, que no dia  
3 de Março lhe prestou homena-
gem pelos 10 anos da sua morte.

Este homenagem fi cou marcada 
pelo lançamento de duas das suas 
obras literárias.
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Homenagem da Misericórdia a A. Almeida Fernandes

Entre as regiões do país onde 
a permanência e a infl uência 
árabe se fez sentir com certa 
incidência conta-se Lamego. 
Vali era o governador deste lo-
cal que mantinha ligações com 
o califado de que dependia. 
Não foi feita ao acaso a escolha 
deste valiato, pois a sua local-
ização, sobre a linha estratégica 
de fronteira conferia-lhe uma 
grande importância.

A riqueza que a terra produz-
ia, foi igualmente um álibi para 
a ocupação árabe e sê-lo-á mais 
tarde com a reocupação cristã.
(…)

Com o intuito de perpetuar e 
dar a conhecer o último Vali de 
Lamego – Echa Martim e pro-
curar desfazer muitos dos mi-
tos criados por Frei Bernardo 
de Brito sobretudo na questão 

“CASTRO OU CRASTO REY”
DE TAROUCA

temporal, mas admite a existên-
cia de um Vali, a Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca lança 
este trabalho manuscrito de A. 
Almeida Fernandes. Recordem-
os que do mesmo autor já tinha 
sido publicado um romance 
histórico, Adosinda e Ximeno, 
do séc. IX-X.

Pensamos que ao fazê-lo além 
de recordarmos a memória de 
um homem nobre de alma e 
coração que dedicou parte da 
sua vida e obra desinteressada-
mente em prol da cultura esta-
mos igualmente a divulgar tra-
balhos que, a fi carem tal como 
se encontram se perderiam com 
a memória do tempo.

Provedor
Lucílio Fernando de Assunção Teixeira

Castro Rey ou Crasto 
Rey existiu?

Claro que sim. Tal, pro-
va-se na documentação 
exibida e estudada pelo 
autor A. de Almeida Fer-
nandes. Outros estudos 
se poderão ainda fazer 
para melhor entender-
mos, a importância de 
toda esta região, quer no 

panorama regional e na 
reconquista, quer mesmo 
no panorama nacional 
que vai entre os anos de 
888 até à invasão de Al-
mansor e depois todo o 
movimento de consolida-
ção do território que veio 
a tornar-se Portugal.

A. Seixeira

ECHA MARTIM - O último Vali de Lamego
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A cada início de ano letivo, o caminho a percorrer é muito impor-
tante, pois para algumas Crianças, é o primeiro encontro com um 
novo mundo – o mundo de “fora” – aquele que não lhes é familiar e 
vão começando a criar outros vínculos e a desfrutar de novos espa-
ços e experiências que a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca lhes 
proporciona.

Setor da Educação

Neste sentido, em todas as 
Valências da Educação, a Mi-
sericórdia, propicia às Crianças 
diversas atividades em prol de 
um melhor desempenho no seu 
desenvolvimento pessoal, so-
cial, intelectual e motor:

• Aulas de Música,
•Adaptação ao meio aquático e 

Natação,
 • Educação Física, 
• Iniciação à Informática 
• Introdução à língua Inglesa.
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Uma Escola
de Vida...

A Instituição disponibiliza também serviços de 
psicologia e de terapia da fala a todas as Crianças 
que necessitem. 

Neste contexto, é importantíssimo para a for-
mação e desenvolvimento da Criança a criação de 
relações de confi ança entre Educadores e Famí-
lias tendo como objetivo primordial a educação e 
o bem-estar das Crianças, ou mesmo a orientação 
e aconselhamento das famílias sempre que neces-
sário, pois para alguns pais esta etapa da Criança 
também trás novas experiências.
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Saúde e Reabilitação

Unidade de Cuidados Continuados Integrados
de Convalescença

A Unidade de Cuidados Continuados 
de Saúde da Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca integra-se na Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados, 
que se constitui como um novo modelo 
organizacional criado pelos Ministérios 
do Trabalho e da Solidariedade Social e 
da Saúde.

Esta Unidade proporciona uma con-
tinuidade de cuidados de forma inte-
grada a pessoas em situação de depen-
dência e com perda de autonomia. Mais 
uma vez, a Santa Casa da Misericórdia 
veio colmatar as necessidades sentidas 
pela comunidade.

Destinatários
Os Utentes da nossa Unidade são maiori-

tariamente doentes dependentes e a necessi-
tar de componente de reabilitação intensiva. 

 
A Unidade assegura: 
• Cuidados médicos permanentes;
• Cuidados de enfermagem permanentes, 

com a presença de enfermeiros 24 horas/dia;
• Reabilitação e Avaliação por médico Fi-

siatra;
• Apoio Psicossocial;
• Higiene, conforto e alimentação;
• Convívio e lazer.

Equipa
Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, 

Assistente Social, Psicóloga, Terapeuta da 
Fala, Farmacêutico, Nutricionista, Técnica 
de Saúde Ambiental, Auxiliares de Acção 
Médica e Administrativo.

 
Como pode usufruir dos 

nossos serviços?
• No caso do doente se encontrar inter-

nado num Hospital do Serviço Nacional de 
Saúde deve contactar o serviço onde está 
internado ou a Equipa de Gestão de Altas 
(EGA) desse Hospital.

• No caso do doente se encontrar no do-
micílio, lar ou outra situação deve contactar 
o Centro de Saúde através do Médico de Fa-
mília, Enfermeiros ou Assistente Social.

Caracterização 
Destina-se ao tratamento de situa-

ções pós-agudas, com necessidade de 
recuperação intensiva, nomeadamente 
no âmbito da reabilitação da pessoa, na 
sequência de internamento hospitalar 
ou agudização de doença crónica cujo 
tratamento não exija recursos de um 
hospital.  A Unidade destina-se a in-
ternamentos com previsibilidade até 30 
dias consecutivos.

Objetivos
Promover a reabilitação e a indepen-

dência dos Utentes;
Contribuir para a gestão das altas dos 

hospitais; 
Evitar a permanência desnecessária 

nos serviços dos hospitais; 
Otimizar a utilização de unidades de 

internamento de média e longa duração.
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Clínica de Fisioterapia
A Clínica de Fisioterapia constitui uma das valências 

da Santa Casa da Misericordia de Tarouca (SCMT), 
sendo um serviço especializado na prevenção, trata-
mento de lesões e reabilitação física e funcional.

Um espaço vocacionado para a promoção da saúde 
englobando medidas preventivas, restauradoras e re-
abilitativas, visando preservar, manter, restaurar ou 
desenvolver função, quer seja por distúrbios motores, 
sensoriais, cognitivos, psíquicos, sociais ou por variá-
veis múltiplas associadas, com o intuito de proporcio-
nar qualidade de vida. 

Poderá encontrar técnicos habilitados, certifi cados e 
capacitados para avaliar e diagnosticar os diversos ti-
pos de lesões nas diferentes áreas assim como:

Músculo-esquelética;
• Fracturas
• Traumatismos
• Cirurgias de tecidos moles e ósseos
Cardio-respiratória;
Saúde da Mulher;
• Cancro da Mama (pós operatório)
• Incontinência Urinaria
Geriatria;
• Intervenção fi sioterapêutica no tratamento do pa-

ciente idoso nos diversos sistemas e patologias.
• Promoção de uma boa qualidade de vida
Patologias Neuromusculares; 
• AVC
• Alzheimer, Parkinson etc…

A Clínica de Fisioterapia conta com uma ampla e 
completa infra-estrutura, capaz de abranger todas as 
necessidades exigidas para a realização de todo o tipo 
de tratamentos de fi sioterapia.

Neste sentido e, com o pressuposto de estar na van-
guarda e acompanhando o que de melhor se pode ofe-
recer ao nível de tratamentos, a Santa Casa da Miseri-
córdia de Tarouca, iniciou o processo de alargamento 
do seu espaço físico com o objectivo de melhorar a qua-
lidade de atendimento, o conforto e alargar a oferta de 
serviços que escasseiam no nosso Concelho.

A Clínica de Fisioterapia está aberta a toda a popula-
ção de acordo com o seguinte horário:

Segunda à Sexta  - 09:00h ás 12:00h / 14:00h ás 18:00h
                 Sábado - 09:00h ás 12:00h

 Esperamos por si!
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Setor do Idoso

Lar de Idosos
“Nossa Senhora do Socorro”

Inaugurado em novembro de 1986, o Lar de Idosos “Nossa 
Senhora do Socorro” constitui uma Resposta Social desenvol-
vida em alojamento coletivo para Idosos em situação de maior 
risco de perda de independência e/ou autonomia, com o ob-
jetivo de contribuir para a estabilização ou retardamento do 
processo de envelhecimento. 

O Lar tem uma capacidade para 63 Utentes de ambos os 
sexos, que podem usufruir dos seguintes serviços:

• Estadia completa
• Alimentação
• Cuidados de Higiene
• Cuidados Médicos, de Enfermagem e de Fisioterapia
• Apoio Psicossocial
• Animação Sócio Cultural e Educação Física
• Assistência Religiosa.

Centro de Dia
Criado em 1986, o Serviço de Centro de Dia tem como ob-

jetivo melhorar a qualidade de vida do Idoso, contribuindo 
para a sua manutenção no seu meio sociofamiliar, satisfa-
zendo as suas necessidades básicas, prestando apoio psicos-
social e fomentando as relações interpessoais a fi m de evitar 
o isolamento. Esta proximidade permite aos nossos serviços 
dar um acompanhamento ao Idoso suprimindo carências a 
todos os níveis e principalmente vigiar o seu estado de saúde 
e bem-estar.

O Centro de Dia possui uma capacidade para 30 Utentes, 
que podem usufruir dos seguintes serviços:

• Alimentação
• Cuidados de Higiene
• Tratamento de Roupas
• Cuidados Médicos, de Enfermagem e de Fisioterapia
• Apoio Psicossocial
• Animação Sócio Cultural e Educação Física
• Teleassistência 24 horas por dia
• Assistência Religiosa.
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A Teleassistência ao Serviço dos Utentes
 da  Santa Casa da Misericórdia de Tarouca Um testemunho de vida

Uma vida dedicada a si!

Apoio Domiciliário
O Serviço de Apoio Domiciliário, criado em 1994, constitui 

uma das áreas mais importantes de atuação da Santa Casa 
da Misericórdia de Tarouca. 

Tem como objetivos fundamentais para o Utente, a pro-
moção da melhoria da qualidade de vida e contribuir para 
retardar ou evitar a sua institucionalização.

A capacidade do Serviço de Apoio Domiciliário é variável, 
uma vez que procura estar em conformidade com as neces-
sidades que merecem resposta da Mesa Administrativa. São 
disponibilizados aos Utentes os seguintes serviços:

• Alimentação
• Cuidados de Higiene
• Higiene Habitacional
    e Tratamento de Roupas
• Apoio a Cuidados de Saúde
• Cuidados de reabilitação
    e manutenção física
• Apoio Psicossocial
• Animação Sócio Cultural 
• Teleassistência 24 horas por dia

Há vários anos a servir a 
comunidade, a Santa Casa 
da Misericórdia de Tarou-
ca foi crescendo com as 
suas valências e procurou, 
desde início, oferecer aos 
Idosos todo o conforto e as-
sistência que seria possível, 

quer dentro da Instituição, quer no seu próprio am-
biente habitacional através da prestação de cuidados 
e assistência ao domicílio. A pensar no Idoso enquanto 
Pessoa, a Instituição reuniu todos os esforços para fa-
cultar aos seus Utentes um serviço permanente e total-
mente gratuito – a TELEASSISTÊNCIA.

A Santa Casa da Misericórdia disponibiliza dois sis-
temas distintos que se complementam, quer na sua 
cobertura, quer em fi abilidade e acessibilidade. Encon-
tram-se em funcionamento desde 2006 o sistema por 
rede fi xa da “Help-Phone” e desde 2007 o sistema por 
via satélite da “Optimus”.

Este serviço começou por servir e apoiar cerca de 20 
Idosos e neste momento, a teleassistência já foi dispo-
nibilizada a mais do dobro das pessoas, pois as suas 
vantagens são bem visíveis em várias vertentes.

O Bem-estar dos nossos Utentes é a nossa primeira 
prioridade no lema de bem servir!

Todos os dias nos deparamos com 
inúmeras situações de emergência 
a que as equipas da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca têm que dar 
resposta imediata. 

Exemplo destes incidentes é o tes-
temunho deste Utente que convosco 
partilha a sua experiência vivida re-
centemente, o Sr. Manuel, residente 
em Teixelo.

Entrevista:
O Sr. Manuel há dias apanhou um grande susto, não 

foi?
Olhe  pensei que já não voltava a ver a luz do dia!
Então o que aconteceu?
No meio da noite levantei-me para ir à casa de banho e tropecei no 

tapete que está no chão do meu quarto e cai. Ao cair bati com a cabeça 
numa cadeira e fi z um golpe. Quando dei conta estava cheio de sangue. 

E como conseguiu pedir  ajuda?
Olhe por muito que gritasse ninguém me ouvia. Aqui não mora ninguém, 

as minhas fi lhas estão longe. Então como o Lar deixou na minha casa um 
telefone que está ligado lá, consegui chamar ajuda daí.

Está a ver este aparelho que tenho ao pescoço? Ando sempre com ele! 
Então carreguei neste botão e esperei que chegasse alguém.

Eu bem olhava para a porta e julgava que não vinha ninguém mas de-
pois quando dei conta, a porta mexeu-se e vi a D. Lurdes Oliveira. Foi 
como visse Deus! Se não fosse ela espiava-me em sangue... Era uma 
desgraça para mim!

Pois a teleassistencia é muito importante, ajuda-o?
Pois claro. Não vê? Se não fosse isso como era. As minhas fi lhas mo-

ram longe, aqui não se vê ninguém e já está tudo surdo como eu… Nin-
guém me acudia.

De vez enquanto lá ligam para aqui! Eu penso que são as minhas fi lhas 
e vou ver é do lar para perguntar se está tudo bem.

E elas dizem que ligam mais vezes, mas eu ando sempre para o campo 
não ouço, mas se houver alguma coisa carrego neste aparelho que trago 
ao peito.
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Porque cada Ser é Único e Especial Todos diferentes todos iguais

A resposta social de Lar Residencial para Defi cien-
tes, nasceu da ânsia da Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca para colmatar todas as necessidades sen-
tidas, encontrando-se anexada ao edifício da Unida-
de de Cuidados Continuados da Instituição.

Este serviço presta apoio a pessoas com defi ciência, 
no sentido de serem ajudadas a desenvolver e esti-
mular as suas capacidades individuais, sempre em 
contexto social.

Esta resposta, permite ainda, apoiar os familiares e 
minimizar as suas difi culdades na assistência à pes-
soa com defi ciência.

A funcionar desde 2005, tem vindo a dar resposta a 
problemáticas e casos sociais do Concelho.

Os Utentes são considerados como um todo, tendo 
consigo uma equipa multidisciplinar, da qual integra 
uma Assistente Social, uma Psicóloga, um Professor 
de Educação Física e Ajudantes de Lar, podendo ain-
da, se necessário, solicitar a intervenção da restante 
equipa de técnicos da Misericórdia entre eles, a Equi-
pa Médica e de Enfermagem, Fisioterapia, Psiquia-
tria, Nutrição e Farmácia.

Linhas Orientadoras de Actuação

• Promover o desenvolvimento, a autonomia, a 
valorização pessoal, o bem-estar físico e psicológi-
co;

 • Prestar apoio aos Pais, Cuidadores e Família;
• Prestar cuidados básicos e de Saúde;
• Incentivar a participação individual e em grupo 

em atividades de estimulação cognitiva e motora;
• Incentivar e promover encontros entre os Uten-

tes, a sua Família e a Comunidade, de forma a senti-
rem-se parte integrante dessas organizações sociais, 
por forma a diminuir  a exclusão social.

Lar Residencial para Portadores de Deficiência
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A qualifi cação dos recursos humanos, com particular relevância para a elevação das qua-
lifi cações dos profi ssionais constitui uma das prioridades da Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca, por se considerar que a melhoria dos níveis de qualifi cação se revela de im-
portância estratégica para sustentar um novo modelo de desenvolvimento tendo em vista 
a melhoria da qualidade dos serviços prestados no seu todo.

No âmbito da estratégia nacional 
para a qualidade na saúde, focalizada, 
essencialmente, na segurança do Uten-
te e na aplicação de normas de qualida-
de clínica e organizacional, em que se 
enquadram os Cuidados Continuados, 
emerge a necessidade de adoptar uma 
abordagem sistemática na identifi cação 
das falhas/difi culdades e transformá-
-las em oportunidades de melhoria 
com o objetivo de alcançar a satisfação 
dos Utentes. 

Atenta a esta necessidade, a Santa 
Casa da Misericórdia de Tarouca pro-
move a participação dos elementos da 
sua equipa multidisciplinar em ações 

de formação dirigidas para a Gestão da 
Qualidade.

Desta vez, a Santa Casa da Miseri-
córdia de Tarouca foi a anfi triã de uma 
ação de formação,  subordinada ao 
tema “Utilização de Ferramentas da 
Qualidade e Técnicas de Elaboração de 
Planos de Melhoria” que decorreu nos 
dias 13 e 14 de Setembro, nas instala-
ções desta Instituição, onde se fi zeram 
representar várias Misericórdias.

A Santa Casa da Misericórdia de Ta-
rouca aposta na Qualidade dos servi-
ços para garantir o Bem-estar e satisfa-
ção dos seus Utentes.

Formar para a Qualidade

Santa Casa aposta na Formação
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Encontros multigeracionais

“A promoção do envelhecimento ativo
e da solidariedade entre gerações... Ano 2012”

A Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca promoveu ao longo do 
ano de 2012 atividades e encon-
tros intergeracionais. 

Numa sociedade onde, muitas 
vezes, se esquecem os mais velhos 
e a importância que a sua experi-
ência de vida pode trazer de be-
néfi co para os mais novos, estas 
iniciativas tiveram como objetivos 
a melhoria do bem-estar desta po-
pulação, promover a solidarieda-
de entre gerações e proporcionar 
o convívio e troca de experiências 
entre os mais novos e os mais ve-
lhos.

Exemplo destas atividades fo-
ram: Cantar os Reis, o grande dia 
de Carnaval, o Dia da Árvore, as 
sementeiras e colheitas da Hor-
ta Pedagógica, o “O Dia na Praia 
Fluvial” entre outros.

Estas atividades tiveram gran-
de êxito e derem continuidade a 
projetos inseridos no plano anual 
das várias valências da Institui-
ção e enquadrado no Ano Euro-
peu do Envelhecimento Ativo e 
da Solidariedade entre Gerações. 
Contribuindo para a interação 
entre várias gerações que tendem 
a estar afastadas uma da outra, 
proporcionando assim um salu-
tar convívio.
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Considerando que 2012 é o Ano Europeu do Enve-
lhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, 
cujo objetivo é promover a vitalidade e a dignidade 
de todos nós, a Santa Casa da Misericórdia de Tarou-
ca levou a efeito 2.ª Caminhada pela Solidariedade, 
no passado dia 9 de Junho.

Aqui, fi cou de forma muito marcada a “intergera-
cionalidade” entre as várias gerações que constituem 
esta Instituição, como se verifi cou na abertura des-
ta Caminhada. Pois, para iniciar o percurso e cortar 
a respetiva fi ta estiveram uma Criança da Creche, 
uma Criança do Jardim de Infância e uma Criança 
do ATL, uma “menina” do Lar Residencial, como 
também a Senhora mais idosa do Lar de Idosos, a D. 
Olímpia com os seus bonitos 98 anos.

Depois da fi ta cortada, os cerca de 200 participan-
tes, percorreram as ruas da cidade até à Creche “Ca-
sinha de Chocolate”, onde os esperava um pequeno 
lanche convívio para se recomporem do desgaste 
físico da caminhada, acompanhado da actuação do 
Grupo de Cantares do Lar Residencial para Defi cien-
tes e do Grupo de Flautas do CATL da Misericórdia.

Nesta iniciativa onde não faltou a boa disposição e 
alegria, esteve também presente o espírito de solida-
riedade e fraternidade entre todos os participantes, 
a Administração desta Misericórdia e muitos outros 
Colaboradores.

A concretização desta iniciativa, só foi possível com 
a dedicação e disponibilidade dos colaboradores e 
teve ainda, alguns apoios de empresas locais e de for-
necedores desta Instituição, que muito agradecemos.

Agradecemos assim, a todos a sua participação, co-
laboração, o espírito solidário e de Misericórdia assi-
nalado.

2.ª Caminhada pela SOLIDARIEDADE
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Atividades de Verão

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca este ano, como 
vem sendo hábito, proporcionou mais um período de fé-
rias na praia da Apúlia àqueles que são os mais importan-
tes desta Instituição, os Utentes.

Anualmente são proporcionadas férias aos Utentes in-
teressados em quebrar a sua rotina diária e que gostam de 
respirar o ar da praia, pelo que no dia 11 de Junho, parti-
ram da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca em direção 
à Apúlia (Esposende) para a colónia de férias, que se pro-
longou por 10 dias.

Este pequeno grupo constituído por Idosos e pelos Uten-
tes do Lar Residencial para Defi cientes, foi acompanha-
do por um grupo de profi ssionais que, além de os apoia-
rem nas rotinas diárias ajudam a desenvolver atividades 
lúdicas com a equipa multidisciplinar da Colónia, desde 
ginástica, baile, passerelle, saída á discoteca, passeios á 
beira-mar, actuações de grupos de folclore, visitas à feira 
de Barcelos, entre outras mais.

Os Utentes demonstraram satisfação com a estadia na 
colónia, com o ambiente vivido, nomeadamente no conví-

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca em Férias
Colónia de Férias na Apúlia

vio com outros Utentes de outras Instituições. Também o 
gosto pela praia, o cheiro a mar, o toque na areia e na água 
fi caram bem visíveis.

Como é hábito nas saídas prolongadas, o grupo teve a 
visita do Sr. Provedor e outros membros da Mesa, que 
mesmo em tempo de férias e distantes da Instituição, não 
esqueceram de visitar os Utentes e funcionários da SCMT 
demonstrando assim o seu sentido de proximidade afetiva 
com estes.

Sabe-se que a praia é um bem essencial para estes Uten-
tes, uma vez que permite espaços de vida diferentes pro-
porcionadores de bem-estar e em espírito de equipa. Além 
disso, uma exposição moderada ao sol melhora todo um 
conjunto de processos que permite aumentar substancial-
mente a sua auto-estima e as suas perspectivas de bem-
-estar em situações de retemperamento de energias reno-
vadores de estados de saúde por vezes complicados.

Depois de 10 dias na colónia, chegou a hora de regressar.
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Foi neste ritmo que a Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca comemorou 
no passado dia 22 de Junho o dia dos 
Santos Populares.

Neste encontro multigeracional, to-
das as valências estiveram envolvidas 
neste quadro de muita cor, música e 
animação. 

À semelhança de anos anteriores 
esta marcha veio dar vida às ruas e 
aos presentes em Tarouca que com 
entusiasmo aplaudiam e entoavam 
connosco a canção que nos acompa-
nhou ao longo do desfi le. 

A tarde foi longa seguindo-se com 
uma sardinhada e baile de animação 
ao som de canções populares que to-
dos cantarolaram.

“Vai a Misericórdia com a saia cor de mar
Cada valência é um noivo que com ela vai casar!

Vai a Misericórdia com seu arquinho e balão,
Com cantiguinhas na boca e amor no coração!”…

Comemoração dos Santos Populares
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Encontros Desportivos

TORNEIOS
DE BOCCIA

O Boccia é uma modalidade de cariz 
universal, descendente de um jogo da 
antiga Grécia, que progrediu através 
do Império Romano, tendo vindo a 
dar origem a uma vasta gama de jo-
gos, dos quais destacamos o bowling 
e a petanca.

As vertentes do jogo vão do lazer e 
recreação ao mais alto nível de compe-
tição e é reconhecido neste âmbito pe-
las entidades ofi ciais a nível mundial, 
tendo sido eleito como modalidade Pa-
ralímpica.

Não há limite de idade para a prática 
da modalidade, é um jogo misto e pode 
ser jogado por pessoas portadoras ou 
não de difi culdades físicas ou motoras. 
Os recursos materiais, assim como as 
Regras de Boccia foram adaptados(as), 
de forma a possibilitar a prática a pes-
soas que tenham difi culdades motoras, 
pelo que se tornou uma modalidade de 
eleição nas atividades da Instituição.

A habilidade, agilidade e inteligên-
cia tornam-se fundamentais no desen-
volvimento das jogadas, assistindo-se 
muitas vezes a um verdadeiro espetá-
culo de alternância da vantagem, atra-
vés da aplicação de técnicas e táticas 
adequadas a cada circunstância e as-
sim, graças às suas competências e em-
penho, os nossos Utentes, já brilharam 
em muitos campeonatos e torneios, 
sendo já possuidores de um título de 
campeões nacionais, entre outros.
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A Sueca é um jogo popular, de 
muita estratégia e raciocínio rápi-
do para quatro pessoas. Embora 
não se conheça a sua origem sabe-
-se que o jogo foi introduzido no 
Brasil pelos Portugueses.

Jogar acarreta muitos benefícios, 
quer físicos quer mentais, e a com-
petição aumenta a capacidade do 
jogador. A sueca por seu turno 
sendo um jogo mais mental vai 
ajudar a estimular o cérebro e por 
sua vez as capacidades cognitivas.

Neste sentido, a Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca realizou 
um torneio de sueca, nos dia 1 e 
8 de Junho de 2012, onde partici-
param variadas equipas das va-
lências de Idosos e de Defi cientes 
contando ainda com a participa-
ção também de colaboradores da 
Instituição.

TORNEIOS DA SUECA 
“Por terem regras, os jogos impõem limites que devem ser obedecidos. Além disso, servem como exercícios de atenção, linguagem, processa-

mento visual, memória, raciocínio,  resolução de problemas e planejamento” 

(José Luiz de Sá Cavalcanti, Neurologista, professor do Setor de Neurologia Cognitiva e do Comportamento,
do Instituto de Neurologia Deolindo Couto da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Cada partida de jogo estimula 
diversas áreas cerebrais, o lobo oc-
cipital, responsável pela visão e os 
lobos temporal e frontal responsá-
veis pela memória e audição que 
regem a planifi cação, os limites e 
o convívio entre pessoas.

Jogos como o da sueca têm sido 
utilizados em programas de re-
abilitação cognitiva que actuam 
como potenciadores terapêuticos 
para o desenvolvimento de capa-
cidades ausentes ou aquisição de 
outras (Cavalcanti, s.d).

Uma outra vantagem do torneio 
levado a efeito pela Instituição foi 
permitir viver de forma mais agra-
dável, quer seja pela socialização 
ou pela atividade prazerosa em si 
do jogo. Assim, podemos afi rmar 
que este e muitos outros jogos são 
um veículo importante para o Ido-
so lidar com problemas vivencia-
dos na 3ª idade e, portanto ativi-
dades que têm merecido especial 
atenção pelos profi ssionais que 
desenvolvem o seu trabalho junto 
destes Utentes.

Curiosidade: Estudos com-
provam que jogar ajuda Idosos a 
socializarem e estimular o cére-
bro.
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Misericórdia fora de portas

A Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca esteve presente na Expo-
Social, que decorreu entre os dias 
12 e 14 de Abril no Pavilhão Mul-
tiusos, em Lamego. Esta iniciativa 
foi promovida pelo Gabinete da 
Educação, Ação Social e Cultural 
da Câmara Municipal de Lamego 
que em parceria com a Escola Su-
perior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego procurou divulgar e reu-
nir entidades/associações/em-
presas que trabalham na e para a 
área social pelo que a Santa Casa 
da Misericórdia de Tarouca não 
podia faltar.

Na abertura do evento estiveram 
o Provedor, Sr. Lucílio Teixeira e o 
Administrador, Sr. Duarte Morais, 
que receberam no espaço da nossa 
Instituição o Senhor Secretário de 
Estado e demais Entidades presen-
tes.

A Misericórdia de Tarouca na Expossocial
Ao longo destes três dias, esta 

Instituição fez-se representar em 
várias áreas, desde a sua participa-
ção com a exposição e a animação 
com palhaços, participou também 
na tarde cultural com o grupo de 
cantares do Lar Residencial para 
Defi cientes e a apresentação do 
Grupo de Flautas do CATL. En-
quanto isso, no stand da Instituição 
os nossos Enfermeiros dedicavam-
-se ao rastreio de saúde dos visitan-
tes que por lá passavam.

Também aqui, se realizou o Cam-
peonato Solidário de Boccia, possi-
bilitando mais uma vez aos nossos 
Utentes brilharem e saírem campe-
ões, quer com a equipa de Idosos 
quer com a equipa do Lar Residen-
cial. Modéstia à parte, este é um 
título a que ambos já estão habitu-
ados, pois são jogadores assíduos 
desta modalidade.

Na tarde de Sexta-feira, a Santa 
Casa da Misericórdia de Tarouca 
participou num Workshop sobre 
“Apoio Domiciliário e Teleassis-
tência” apresentado pela Técnica 
Superior de Serviço Social, a Dra. 
Sandra Magalhães, que sucinta-
mente fez caracterização destes 
dois serviços desenvolvidos nesta 
Instituição.

Foram três dias intensos onde 
além de promovermos o trabalho 
desenvolvida pela Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca, foram 
ainda promovidos espaços de di-
nâmica, de cultura, conhecimento e 
animação diferentes.
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Culinária:
O Basulaque
Este prato tradicional que che-

gou até aos dias de hoje como 
“ex-libris” das receitas conven-
tuais de Cister, o “Basulaque” 
é, por excelência, a tradição no 
jantar da “noitada” das Festas 
de São Miguel.

De confeção requintada, onde 
não faltam as especiarias, apli-
cadas no contexto dos recursos 
endógenos e das carnes criadas 
na região, este é um prato que 
marca também tradição na Mi-
sericórdia de Tarouca.

Ingredientes:
Carnes de porco e vitela; miú-

dos, cabeça e pescoço; cominhos, 
colorau; noz-moscada; pimenta 
em pó e em grão, salsa, louro e 
alho.

Preparação:
Os miolos devem ser cozidos 

à parte e desfeitos em vinagre, 
que servirão para engrossar o 
molho, no fi m.

As carnes deverão fi car tem-
peradas de um dia para o outro, 
com alho e sal. Faz-se um refoga-
do normal com cebola e azeite, 
não utilizando tomate. Depois de 
alourar, juntam-se os temperos, 
podendo também ser utilizado 
um pouco de vinho branco. Dei-
xa-se cozer muito bem.

Serve-se com batatas cozidas, 
acompanhado de bom vinho tin-
to.

Participar nas Festas de S. Miguel é 
já uma tradição que vem marcando 
esta Misericórdia que, durante uma 
semana, levou para a rua aquele que 
é o resultado do trabalho de “Mãos 
Solidárias”. 

Durante as festas de São Miguel, 
além da belíssima participação de um 
grupo de Voluntárias na tarde dedica-
da ao Voluntariado, com a apresenta-
ção do Projeto “Teatro dos Voluntários” 
e a encenação do “Capuchinho Vermel-
ho”, foi mais uma vez realizada uma 
exposição e venda dos trabalhos real-
izados ao longo do ano nos ateliers de 
trabalhos manuais, expressão plástica e 
culinária, pelas crianças, idosos, defi ci-
entes e voluntárias.

Esta é uma forma de valorizar e dar 
a conhecer o trabalho que, principal-
mente, os Idosos e os Utentes do Lar 
Residencial conseguem fazer contri-
buindo assim, para a sua valorização 
pessoal, motivação e sentimento de 
participação numa vida activa e em co-
munidade.

Na Misericórdia de Tarouca todos 
têm “Mãos Solidárias” que trabalham 
no mesmo sentido, garantir o bem-es-
tar e promover a qualidade de vida de 
todos os Utentes, independentemente 
da sua condição.

Se passar pela Misericórdia de Tarou-
ca, visite o nosso expositor e leve uma 
lembrança consigo!

A Misericórdia
nas Festas de São Miguel
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Costumes e Tradições

A Irmandade da Misericórdia de Tarouca soube manter até 
aos dias de hoje muitas das tradições seculares, nomeadamente 
no que respeita às comemorações religiosas.

Todos os anos, a “Nossa Senhora do Socorro” segue na procis-
são das Festas de São Pedro e erguida por um grupo de funcio-
nárias que, imbuídas pelos valores que orientam a doutrina des-
ta Instituição, percorrem as principais ruas e levam com elas o 
espírito de Misericórdia aqueles que, não podendo acompanhar 
a procissão, fi cam a assistir com os olhos marejados de água.

Costumes e Tradições
São muitas as tradições que ainda, durante o séc. XXI, se pro-

curam manter vivas na Misericórdia de Tarouca, à semelhança 
do que acontece um pouco por todo o Concelho de Tarouca.

Muitas são as condições que têm vindo a condicionar a con-
cretização de muitos eventos, mas esta Instituição continua a 
preservar alguns dos usos e costumes de outrora.

Participação nas Procissões

Na tarde do dia 9 de Novembro, Idosos, Crianças, os “me-
ninos” do Lar Residencial, voluntários, profi ssionais e Direção 
da Misericórdia viveram um verdadeiro “Arraial de São Mar-
tinho”! 

Como é tradição nesta Misericórdia, todos os anos se festeja o 
dia de São Martinho, onde não falta animação e boa disposição. 
Este ano, trocamos as concertinas e convidamos vários artistas 
que brilharam numa autêntica “Chuva de Estrelas”. Digamos 
que difícil foi acalmar as fãs dos artistas!

As palmas e gargalhadas ecoavam pelos corredores e os ros-
tos dos participantes resplandeciam de alegria! Foi uma tarde 
onde se viveu um verdadeiro espirito de Misericórdia, Dedi-
cação e Solidariedade, como salientou o Sr. Provedor, nas pa-
lavras que dirigiu a todos os presentes. As Castanhas “quenti-
nhas e boas” espalharam-se pelas mesas e estavam deliciosas… 

Foi assim que festejamos este São Martinho… Para o ano há 
mais!

Magusto de São Martinho
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Nos dias 18 e 19 de Outubro de 2012, cerca de quarenta Uten-
tes das valências de Idosos e de Lar Residencial para Pessoas 
Portadoras de Defi ciência, da Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca realizaram uma visita ao Santuário de Fátima como já 
é hábito todos os anos por esta época. 

A partida foi vivida com agitação e ansiedade por voltarem 
a visitar um lugar que lhes é bastante querido. Assim, acompa-
nhados por um grupo de funcionárias da Instituição, partiram 
com bastante alegria. 

A viagem decorreu muito bem sem lugar para a tristeza e 
chegados ao Santuário os sorrisos fi zeram-se soar.

Visita ao Santuário de Fátima
Durante estes dias, o programa foi diverso, entre assistir à 

missa na Basílica do Santuário, participámos também no Rosá-
rio e Procissão das Velas na Capelinha das Aparições. Foram 
momentos bem preenchidos e de muitas emoções. 

O descanso de todos os visitantes, quer Utentes quer funcio-
nárias, foi na Casa Srª do Carmo onde fomos recebidos num 
ambiente acolhedor e tranquilo. 

O regresso foi vivido com saudade mas também com grati-
dão pela visita realizada e por mais esta oportunidade propor-
cionada pela Instituição.
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Na qualidade de Entida-
de enquadradora Banco 
Local de Voluntariado de 
Tarouca (BLVT) e, no âm-
bito do desenvolvimento 
das suas atividades, a San-
ta Casa da Misericórdia de 
Tarouca, recebeu nos dias 
19 e 20 de Abril a Dra. Elisa 
Borges, do Conselho Na-
cional para a Promoção do 
Voluntariado.

Esta visita teve como 
objectivo levar a efeito a 
primeira Formação Inicial 
para Voluntários dirigida a 
Voluntários já inscritos e a 
outras pessoas interessadas 
na área do Voluntariado. 

Na receção à convidada, 
Dra. Elisa Borges, e aos 32 
participantes, esteve pre-
sente o Provedor da Santa 
Casa, Sr. Lucílio Fernando 
de Assunção Teixeira, que 
nas suas palavras incenti-
vou a prática do voluntaria-
do como um complemento 
do trabalho realizado pelas 
Instituições, salientando 
- “hoje mais que nunca, a so-
lidariedade e disponibilidade 
dos voluntárias é um factor 

Formação Inicial
de Voluntariado

importante para a nossa So-
ciedade”… salientou ainda, 
que estas acções deverão 
ser dirigidas para todo 
Concelho e envolvendo to-
das as Instituições.

No ano em que se come-
mora o Envelhecimento 
Ativo e a Solidariedade en-
tre Gerações, o Voluntaria-
do deve ser visto como um 
instrumento promotor de 
atividades e desafi os para 
o envelhecimento ativo da 
Pessoa Idosa e a valoriza-
ção pessoal das gerações 
mais jovens como membros 
de uma sociedade cada vez 
mais envelhecida.

Para os Voluntários a 
formação inicial propor-
cionada teve, por um lado, 
o intuito de transmitir o 
conhecimento da história, 
cultura, organização e pro-
gramas de ação do Volun-
tariado, e por outro, o co-
nhecimento dos conceitos, 
enquadramento jurídico e 
ética do voluntariado, dos 
quais o voluntário deve es-
tar consciente. 

Considerando que a For-
mação no âmbito de Volun-
tariado é uma mais-valia 
para a sua prática, estamos 
certos que os programas 
a desenvolver serão bem 
conseguidos a todos os ní-
veis.

Voluntariado

Seja Solidário…
Ajude-nos a ajudar…

ajudando-nos!
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O Princípio do Volun-
tariado é aquele que leva 
alguém a, desinteressada-
mente ajudar um outro ser 
humano que sofre, que está 
em difi culdade ou em risco, 
sendo as Catorze Obras de 
Misericórdia a expressão 
máxima do que pode con-
ter o conceito de volunta-
riado: Disponibilidade, So-
lidariedade, Desinteresse 
na Recompensa e Espírito 
de Missão. 

Emanada por esse espíri-
to de missão, a Santa Casa 
da Misericórdia de Tarou-
ca, tomou como compro-
misso a criação do Banco 
Local de Voluntariado, 
para servir todo o Conce-
lho de Tarouca pelo que, 
além de se constituir enti-
dade enquadradora deste 
Banco, é também promoto-
ra de vários projetos de vo-

luntariado, que diariamen-
te acolhem os voluntários 
interessados.

Pois, mais do que acom-
panhar e apoiar os Utentes 
na alimentação, nas ativi-
dades religiosas, nos seus 
passeios ao exterior, tam-
bém são desenvolvidos 
outros projetos nas áreas 
da animação sócio-cultu-
ral, como o projeto que se 
denomina “Teatro dos Vo-
luntários” e a participação 
e organização de festas, na 
área da literatura como “A 
Hora do Conto”, ativida-
des de expressão plástica 
no “Atelier de Trabalhos 
Manuais”, “Atelier de Culi-
nária”, atividades na área 
do Ambiente com a partici-
pação na Horta Pedagógica 
e nos dias comemorativos 
desta temática, entre ou-
tros.

Recordamos-vos que na origem do movi-
mento das Misericórdias está o princípio do 
Voluntariado.
Seja também Voluntário!

Voluntariado
na Santa Casa
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Um projeto futuro

Este projeto visa o aproveitamen-
to de um espaço criado aquando 
da construção das novas instala-
ções da Creche, para a implemen-
tação do Espaço Multiusos “Ge-
rações Solidárias” e CATL, com 
capacidade e adequado à promo-
ção de atividades multigeracio-
nais, por parte de todos os Utentes 
da Instituição, independentemen-
te da sua condição, assim como de 
profi ssionais e Voluntários. O es-
paço pretende também promover 
a inter-relação família/escola/co-
munidade/Instituição, tendo em 
vista a sua valorização. 

Considerando que, 2012 é o Ano 
Europeu do Envelhecimento Ati-
vo e da Solidariedade entre Gera-
ções, este projeto poderá constituir 
o primeiro passo para dar ênfase 
aos programas multigeracionais 
que continuamente integram os 
Planos de Atividades dos profi s-
sionais que fazem parte da Equipa 
Técnica desta Misericórdia. 

Além do mais, este projeto po-
derá disponibilizar à Comunidade 
vários espaços lúdicos, educati-
vos, recreativos e culturais, pen-
sados para as várias faixas etárias, 
tendo como primeira função a de 
lhes restituir o espaço ocupacio-
nal, livre e a seu belo prazer.

Espaço Multiusos “Gerações Solidárias” e CATL
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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
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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



Santa Casa da Misericórdia de Tarouca dez. | 2012

Aproxima-se mais uma festividade – O Natal.
Gostaria e faço votos para que a luz e a magia desta fes-

tividade, constitua para as nossas famílias uma oportuni-
dade para a elevação dos seus valores mais significantes. 

Pela conjetura económica em que vivemos, provavelmente a 
celebração deste Natal não terá o brilho místico para muitas 
famílias. No entanto quero pensar que essas dificuldades, 
vão despertar valores solidários e de partilha em favor dessas 
mesmas dificuldades.

A solidariedade de muitos è a esperança de outros. Com 
ela poderemos transformar o desalento em que todos vivemos. 
Temos de criar percursos de reflecção que nos leve a esquecer, 
por momentos, os problemas de um País que, em proveito de 
um presente utópico, se esqueceu de construir o futuro.

Como somos gente de esperança, vamos conseguir, em es-
pirito de humanidade, unir esforços para que a Magia da 
celebração deste Natal, possa estar presente na mesa das 
nossas famílias.

O desejo de Boas Festas para todos, em especial para 
aqueles que se encontrem em situações de maiores dificul-
dades.

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca
O Provedor, Lucílio Teixeira









