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Prefácio

o sociAl e o fUtUro do sociAl!
A ação social tem como base a preocupação 

com o próximo, tem como principal objetivo 
satisfazer necessidades básicas que, por variados 
motivos, um grupo da população não consegue 
satisfazer. 

Noutros termos, este tipo de ação pretende 
transformar o estado das coisas para alcançar outro 
estado com maior qualidade de vida. 

A ação social visa o bem comum e não 
procura satisfazer interesses pessoais.

Ao longos dos últimos anos, a 
sustentabilidade fi nanceira das instituições 
que desenvolvem a sua atividade na área social tem vindo a 
deteriorar-se, correndo riscos de desequilíbrios fi nanceiros 
graves a muito curto prazo.

Não necessitamos ser fi nanceiros ou economistas para perceber 
o que se está a passar, e deixo-vos um dos muitos exemplos.

A valência de Apoio Domiciliário, que no caso da Santa Casa 
da Misericórdia de tarouca tem um peso relativo considerável, quer 
no que concerne a receitas, quer no que concerne a despesas. 

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca tem uma capacidade 
instalada para 58 utentes de Apoio Domiciliário, no entanto apenas 
30 dos idosos têm comparticipação da Segurança Social, os restantes 
pagam este serviço, até ao limite de 50% da sua reforma.

Como é sabido, maior parte dos nossos utentes têm uma 
reforma na ordem dos 280€, pagam assim à Santa Casa cerca 
de 140€ por mês.

Com este montante, que se traduz em aproximadamente 
4,70€ por dia, a nossa Instituição vai a casa dos utentes todos 
os dias do mês para servir o almoço, servir o jantar e fazer a 
higiene pessoal e da sua habitação.

Facilmente percebemos que qualquer utente que não 
tenha comparticipação da Segurança Social é sinonimo de 
prejuízo, mas qual é a solução? Deixar de prestar o serviço? 
Deixar o idoso à sua sorte? Não, não seria possível agir desta 
forma, não é essa a missão da Misericórdia.

Sabemos que a falta de comparticipação da Segurança Social 
para todos os que necessitam dos serviços da Santa Casa, tem 
como consequência elevados prejuízos fi nanceiros e poderá colocar 
em causa no futuro a prestação destes serviços essenciais para a 
qualidade de vida e até sobrevivência dos mais velhos.

Hoje, é rara a valência com resultados positivos, que ajude 
a equilibrar a balança, e mesmo com uma gestão próxima e 
rigorosa, voluntária e empenhada, estas instituições já se 

encontram completamente descapitalizadas.
Falo-vos em nome de todos os mesários, 

não pretendemos em algum momento diminuir 
a qualidade do serviço que prestamos àqueles 
que precisam dos serviços da Santa Casa, nem 
sequer recusar qualquer tipo de apoio porque 
dá prejuízo ou porque a pessoa que dele precisa 
não tem rendimentos para pagar o serviço que 
lhe prestamos.

O nosso objetivo, como disse no início, é 
transformar o estado das coisas para alcançar 
outro estado com maior qualidade de vida.

Mas transportemo-nos para os dias de hoje, onde a ação 
social, e no nosso caso a Santa Casa, é chamada de urgência, é 
necessário que se adapte rapidamente, sob pena de criar riscos 
para os seus utentes e funcionários.

Momentos específi cos e difíceis, não existe sequer 
experiências anteriores para compararmos ou encontrarmos boas 
práticas, perante esta pandemia, esta emergência transformamo-
nos, reinventamos a forma de prestar o serviço e cuidar dos 
nossos utentes, conferindo-lhe mais segurança, protegendo-os e 
protegendo os funcionários que deles cuidam. 

Estes funcionários, homens e mulheres que abdicaram das 
suas rotinas, do horário de trabalho estipulado e entregaram-
se à verdadeira essência da ação social, e muitos continuam 
a olhar este tipo de comportamentos como se fosse uma 
obrigação. Não é, mas acontece, porque são homens e mulheres 
de valores e princípios éticos e morais elevados.

Autarquia, Juntas de Freguesia, Dirigentes Associativos 
e Proteção Civil Municipal foram parceiros incansáveis, no 
combate e prevenção desta pandemia.

Dirigentes e Funcionários da Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca estruturam novos procedimentos, colocaram em prática 
um plano de contingência rigoroso, que diariamente é revisto, 
para proteger cada um dos que depende desta instituição.

Infelizmente, é muito provável que apareçam casos de 
COVID-19, mas tudo estamos a fazer para que tal não aconteça ou 
para amenizar as consequências de um possível infetado.

Uma palavra de enorme gratidão para com todos aqueles 
que connosco têm trabalhado diariamente, mas também para 
com os cidadãos que continuam a acreditar na excelência dos 
serviços da Santa Casa e que diariamente nos fazem chegar 
mensagens de ânimo e motivadoras. 

Abraço sentido.

Rui Fernando Guedes Raimundo
Provedor da SCMT
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Irmandade

Conforme previsto no Compromisso da Irmandade da 
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, a Assembleia Geral 
desta instituição reuniu os seus Irmãos nos dias 31 de março e 
24 de novembro. 

A reunião ordinária n.º 1/2019, ocorreu no edifício 
da Creche Nova Esperança no último dia de março, com a 
presença de 55 Irmãos e contou com a seguinte ordem de 
trabalhos:

1 - Aprovação da ata da Assembleia Geral de 18 de 
novembro de 2018;

2 - Apreciação, discussão e votação do Relatório de 
Atividades e Contas do exercício social de 2018, bem como 
apresentação do competente parecer do Conselho Fiscal;

3 - Pedido de autorização para contratação de 
fi nanciamento bancário;

4 - Outros assuntos de interesse para a Misericórdia.

A reunião ordinária n.º 2/2019, realizou-se no dia 
24 de novembro pelas 14h30, no edifício do Centro de 
Atividades Ocupacionais da Misericórdia de Tarouca, contou 
com a participação de 47 Irmãos, com a seguinte ordem de 
trabalhos:

• Aprovação da ata da Assembleia Geral de 3 1/03/2019;
• Apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades 

e Orçamento para o ano de 2020;
• Outros assuntos de interesse para a Misericórdia.
Depois de prestados todos os esclarecimentos por parte 

do Sr. Provedor, e de lidos os pareceres do Conselho Fiscal da 
Misericórdia de Tarouca, todos os documentos em apreciação 
nas duas reuniões foram aprovados por unanimidade.

AssemBleiA gerAl n.º 1 e 2 de 2019

novos irmãos

Durante o ano de 2019, foram aprovados pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 27 novos Irmãos.  Neste momento, a 
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca totaliza um número de 
817 Irmãos, sendo importante para o dia-a-dia da Instituição a sua permanência 
e participação, quer através da presença nos diversos eventos organizados pela 
Instituição, como através da regularização da sua quotização.
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VALE OFERTA | VALE OFERTA | VALE OFERTA

vAntAgens e descontos do cArtão de irmão
INSTITUIÇÃO / EMPRESA VANTAGENS / DESCONTOS

Serviços / Produtos

Serviços / Produtos

Comparticipação / Desconto

Comparticipação / Desconto

Tratamentos de reabilitação na Unidade Medicina e Reabilitação 10 %

100 %

100 %

20 %

100 %

100 %

20 %

15 %

15 %

5 a 10 %

10 %Ajudas Técnicas (camas articuladas, cadeiras de rodas)

Prioridade na Admissão de Utentes em todas as resposts sociais em situações de existência de lista de espera

Frequência de aulas de Zumba (terças e quintas, das 19h00 às 20h00, nas instalações do CAO)

(em todas as lojas)
www.opticaparente.pt

Consultas de Optometria e de Contactologia

1º par de lentes de contato descartáveis

Limpeza e regeneração de lentes de contacto

Rastreios visuais e/ou auditivos

Armações

Lentes oftálmicas

Lentes de Contacto

Óculos de sol

Aparelhos auditivos

Oferta do seguro das lentes oftálmicas

Pagamento em prestações, sem encargos (mediante aprovação de crédito)

MBPNEUS

Em compras superiores a 100 €
 oferta de 10 € em serviços 

(esta promoção só é válida uma vez por 
ano e na apresentação deste destacável)

Av. Ananias do Carmo Santos - Tarouca
Telf: 254 679 251

Adesão ao Cartão Saúde (Cartão das Farmácias), que confere pontos em cartão, pra posterior rebate, nas suas variadas 
possibilidades, correspondentes a 5 % DE DESCONTO sobre todos os produtos geridos pelo Sistema; (ADESÃO AO CARTÃO 
NA PRÓPRIA FARMÁCIA)

5 % DESCONTO ACUMULÁVEL, com o Cartão Saúde em todos os produtos da linha de dermocosmética e puericulticultura 
das marcas comercializadas. 
(exemplo: Lierac, Vichy, Avene, Isdin, Chicco e outras).

5% Desconto em todos os produtos cosméticos e de venda livre, com exceção de medicamentos sujeitos a receita médica;

10% Desconto em todos os produtos de puericultura, excetuando leites em pó, papas e farinhas.

Rotunda 
de Santa Apolonia
Telf: 254 781 352
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INSTITUIÇÃO / EMPRESA VANTAGENS / DESCONTOS

Desconto nas consultas dentárias na qual serão executados dois tratamentos, não se estendendo a implantes dentários, nem 
a aparelhos de correção.

Lugar de Santa 
Apolónia - Tarouca 
Telf: 254 094 405

Oferta da Joia no momento da Inscrição. (só aplicável em novas inscrições)

Adesão ao Cartão de Desconto em Combustível GALP Energia Solidária que proporciona desconta de acordo com a matriz 
seguinte:
• 4 cêntimos/litro – para abastecimentos até 30 litros;
• 6 cêntimos/litro – para abastecimentos iguais ou superiores a 30 litros;
• 7 cêntimos/litro – para abastecimentos iguais ou superiores a 30 litros e consumo superior a 120 litros no mês anterior.
Esta campanha está limitada às seguintes condições: até 2 abastecimentos por dia; até 120 litros de desconto por dia e até 
1500 litros com desconto por mês.

PARA ADERIR A ESTE CARTÃO POR FAVOR INFORME
OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA

POWER GYM

10 % de desconto na compra de todo o tipo de produtos e/ou serviços  
(venda de imagens religiosas, fl ores, campas, jazigos, serviço de manutenção e limpezas em cemitério, serviços fúnebres, 
transladações) 

Salzedas - Tarouca | 963 387 560

10 % de desconto em todas as compras nas lojas de Lamego e Viseu

5 % de desconto na aquisição de qualquer botija de gás.

Telm: 965 085 929 – Jorge 
Telm: 965 350 308 – José Paulo

Se ainda não é Irmão desta Instituição, inscreva-se nos 
Serviços Administrativos desta Instituição no Lar de Idosos.

20% de desconto nas propinas dos cursos de formação ministrados.
- Viseu 

Desconto nas análises efetuadas 
particularmente, através da aplicação 
da “Tabela OM_SCM Tarouca” 

Clinica de Fisioterapia da SCMT
Tlf: 254 677 404
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No dia 11 de Setembro a Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca teve a honra de receber a visita da Exma. Senhora 
Diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Viseu, a 
Drª. Márcia Martins, que se fez acompanhar pela Sra. Diretora 
do Núcleo das Respostas Sociais, Drª. Neusa Festas.

Marcou presença também o Exmo. Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Tarouca Valdemar Pereira, acompanhado 
pela Chefe de Gabinete, Drª Susana Gouveia.

A visita em questão teve como objetivo dar a conhecer a 
Estrutura Residencial para Idosos. 

O Sr. Provedor e Vice Provedor, que em representação da 
Misericórdia, receberam estas Entidades, expuseram as suas 
preocupações face às necessidades atuais da Instituição. 

 Valeu a presente visita para fortalecer a relação de longa 
data que esta Misericórdia partilha com o Centro Distrital de 
Viseu, baseada no respeito e espirito de entre ajuda mútuos.

diretorA do centro distritAl dA segUrAnçA 
sociAl de viseU visitoU A misericórdiA



Santa Casa da Misericórdia de Tarouca maio  |  2020

No dia 11 de Setembro a Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca teve a honra de receber a visita da Exma. Senhora 
Diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Viseu, a 
Drª. Márcia Martins, que se fez acompanhar pela Sra. Diretora 
do Núcleo das Respostas Sociais, Drª. Neusa Festas.

Marcou presença também o Exmo. Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Tarouca Valdemar Pereira, acompanhado 
pela Chefe de Gabinete, Drª Susana Gouveia.

A visita em questão teve como objetivo dar a conhecer a 
Estrutura Residencial para Idosos. 

O Sr. Provedor e Vice Provedor, que em representação da 
Misericórdia, receberam estas Entidades, expuseram as suas 
preocupações face às necessidades atuais da Instituição. 

 Valeu a presente visita para fortalecer a relação de longa 
data que esta Misericórdia partilha com o Centro Distrital de 
Viseu, baseada no respeito e espirito de entre ajuda mútuos.

diretorA do centro distritAl dA segUrAnçA 
sociAl de viseU visitoU A misericórdiA



6Página

“É Tempo de Celebrar a Magia do Natal”

Natal

A Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca celebrou o Natal durante o mês 
de dezembro, onde juntou em ambiente 
de confraternização e alegria os Órgãos 
Sociais, Utentes e seus Familiares, 
Trabalhadores e Voluntários. 

As festividades iniciaram-se no 
dia 14 de dezembro, na Unidade de 
Cuidados Continuados da Misericórdia 
de Tarouca, que durante a tarde juntou 
os Utentes de Protocolo e de Lar 
Residencial para uma tarde agradável. 

Nos dias 18 e 19 de dezembro 
foi a vez das crianças das Respostas 
Sociais de Creche, Jardim de Infância 
e Centro de Atividades Tempos Livres 

“É Tempo de Celebrar a Magia do Natal”
serem os principais atores, que com 
muito brilho e animação encantaram 
todos os presentes. 

No dia 20 de dezembro durante a 
tarde, foi a vez do Centro de Atividades 
Ocupacionais juntar a sua família e 
celebrar esta época festiva. Uma tarde 
cheia de talentos, com muita união e 
amizade. 

No dia seguinte, 21 de dezembro, 
as festividades chegaram ao Setor 
do Idoso, onde juntou os Utentes de 
Estrutura Residencial Para Idosos, Centro 
de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. 
O dia iniciou com a tradicional Eucaristia 
e beijar do Menino Jesus, celebrada pelo 
Reverendo Capelão da Instituição, Sr. 
Padre Carlos. Durante a tarde realizou-se 
com o Tema “Misericórdia tem Talento” 
uma animada tarde recreativa.

As festividades terminaram no dia 
27 de dezembro, com o jantar convívio 
de Natal, realizado na Quinta da 
Lavaria, que juntou os Órgãos Socias, 
Parceiros, Trabalhadores/Prestadores 
de Serviços e Voluntários desta 
Misericórdia. 

A Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia de Tarouca 
agradece a todos os intervenientes 
que possibilitaram a realização destas 
festividades.
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“É Tempo de Celebrar a Magia do Natal”

A Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia de Tarouca, 
deliberou em reunião ordinária de 
02 de Dezembro de 2019, atribuir 
a Medalha de Mérito Profi ssional aos 
Trabalhadores que completaram dez 
anos de Serviço Efetivo, sem qualquer 
anotação disciplinar, contribuindo 
assim para a elevação dos Serviços 
que prestamos à Comunidade. 

Esta Cerimónia, como vem 
sendo habitual, realizou-se no 
fi nal da Ceia de Natal e constou 
na entrega de Medalhas de Mérito 
Profi ssional e respetivo Alvará. Os 
trabalhadores que contemplaram dez 
anos de Serviço Efetivo, sem qualquer 
anotação disciplinar na Misericórdia 
foram:

- Maria Leonilde da Silva Morais
- Pedro Fernandes Pereira
- Selma Regina do Carmo Ferraz Vingada
- Tânia Isabel dos Santos Esteves.

medAlhA 
de mÉrito 
ProfissionAl

DISCURSO DOS HOMENAGEADOS:

“Em criança aprendemos as cores
Aquelas que compõem o arco-íris,
E à medida que crescíamos
As cores eram tantas que nos perdíamos!

Com o tempo deixaram de ser só cores 
E passaram a ter tonalidade,
Passaram a haver cores tristes
E cores que transmitem felicidade!

Os azuis passaram a ser tantos
Que já geravam discórdia...
E há 10 anos atrás aprendemos
Que também há AZUL MISERICORDIA!

É aquele azul do manto da Rainha Santa Leonor
Que transmite afeto e caridade,
Ensinamento e amor
Acolhimento e amizade!

Agora com carinho rezamos
Á Nossa Rainha Santa Leonor
Para que este tão lindo tom de azul
Nunca perca a sua cor!

Hoje enaltecemos também
O brilho que esta medalha nos vem trazer
A todos vós que nos acompanhais
Encarecidamente Vos queremos agradecer!

Convosco crescemos a cada dia,
Como pessoas e como profissionais,
Choramos e rimos de alegria
Cantamos hinos e muito mais!

Acreditamos que partilhais connosco,
Mesmo sem fazer nenhum inquérito,
A felicidade deste momento
Por recebermos esta medalha de mérito!

Uma medalha com muito valor
E também muito significado
A todos Vós, à Mesa Administrativa e ao Sr. Provedor
O nosso muito Obrigado!”

Maria Leonilde da Silva Morais
Pedro Fernandes Pereira

Selma Regina do Carmo Ferraz Vingada
Tânia Isabel Santos Esteves

Tarouca, 27 de Dezembro de 2019

medAlhA 
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setor dA edUcAção

É, na primeira infância, que acontece a base do desenvolvimento 
da criança como ser humano. Por isso, as aprendizagens que 
ocorrem, nessa fase, são consideradas tão importantes. Tanto a 
família, como a escola, têm um papel fundamental nesse processo. 

A escola na Primeira Infância, não é um espaço exclusivo de 
brincadeiras ou pior ainda um depósito de Crianças. O ambiente 
escolar é responsável pelo seu desenvolvimento cognitivo e afetivo e 
todas as experiências realizadas na fase inicial da vida infl uenciam 
o desenvolvimento.

Por isso, tendo isto como base, a Misericórdia proporcionou 
ao longo do ano 2019 um conjunto de atividades, quer dentro, 
quer fora da sala, inovadoras e diferenciadoras para que o 
desenvolvimento de cada Criança seja o mais enriquecedor possível.

É, na primeira infância, que acontece a base do desenvolvimento 
da criança como ser humano. Por isso, as aprendizagens que 
ocorrem, nessa fase, são consideradas tão importantes. Tanto a 
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Setor do Idoso

Ao longo do ano as Respostas 
Sociais de Estrutura Residencial para 
Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio 
Domiciliário realizaram várias atividades.

No mês de Janeiro deslocaram-se 
como de costume até S. João de Tarouca 
para irem às novenas de S. Brás, como 
manda a tradição os utentes também 
cantaram os reis pela povoação de 
Tarouca.

Em Fevereiro foi festejado o 
Carnaval onde fomos bem acolhidos pela 

Fundação Elísio Ferreira Afonso no Sátão, 
com um agradável e animado baile de 
máscaras.

No mês de Março festejou-se o Dia 
Internacional da Mulher e o Dia do Pai 
com miminhos para todos.

Abril iniciou-se com a decoração 
e a preparação para a celebração da 
Páscoa, no dia 17 realizou-se a missa 
relacionada com a Semana Santa, 
celebrada pelo Sr. Padre Carlos, Rev. 
Capelão da Misericórdia, contando com 

AtividAdes reAlizAdAs Ao longo do Ano

encontro intergerAcionAl
O dia 19/7/2019 começou cedinho para todos os Utentes, 

Trabalhadores e Voluntários da Misericórdia de Tarouca. O 
destino de verão deste ano foi a Praia Fluvial Foz do Sabor em 
Torre de Moncorvo. 

A Misericórdia de Tarouca proporcionou um dia 

a participação de Utentes, Familiares e 
Trabalhadores e Órgãos Sociais. 

No mês de Maria celebrou-se o Dia 
da Mãe com miminhos para todas as 
mães.

No mês de Junho foram realizados 
os Santos Populares com muita animação 
música e alegria

Em julho como é de tradição na 
semana de honrar a St. Helena também 
nos deslocamos até lá para assistir a 
missa e por fim houve um lanche. No 

diferente e divertido para todos os presentes, podendo 
realizar um convívio entre os mais pequenos e os mais 
graúdos, onde todos puderam partilhar gostos e vivências 
acerca da praia fluvial e ainda fazer uns mergulhos para 
refrescar.
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No dia 14/9/2019 a Misericórdia de Tarouca esteve mais 
uma vez em festa para celebrar um centenário de um Utente. 

A Mesa Administrativa homenageou a aniversariante 
D. Elisa Cândida Lima pelo seu longo percurso de vida. A 
cerimónia iniciou-se com a realização de uma missa de 
ação de graças, presidida pelo Sr. Padre Carlos, Capelão da 

centenário dA Utente d. elisA limA

dia 26/7/2019 comemorou-se o Dia dos 
Avós, as crianças das respostas sociais 
Jardim de Infância e CATL foram ao lar 
oferecer um miminho aos nossos idosos, 
e os nossos avós também ofereceram 
um miminho docinho às crianças. É 
sempre importante reforçar o convívio 
intergeracional e troca de partilhas entre 
estas faixas etárias porque promove a 
interação dos mesmos.

Mais uma vez a Misericórdia no dia 
8/9/2019 proporcionou aos seus Utentes 

de ERPI, Centro de Dia e Lar Residencial 
a ida até Lamego para poderem assistir 
as festividades em Honra de Nossa 
Sra. dos Remédios e a sua majestosa 
procissão. Esta atividade vai ao encontro 
dos gostos dos Utentes e das crenças dos 
nossos Utentes.

No dia 31/10/2019 foi festejado 
o dia de Halloween, com direito a visita 
dos meninos do jardim-de-infância da 
Misericórdia que foram pedir “doce ou 
travessura” aos nossos Utentes. Foi um 

momento de envolvência de todos os 
presentes.

O dia de S. Martinho iniciou-
se cedinho para os nossos Utentes. 
Começaram as atividades a cortarem 
as castanhas para festejar o tradicional 
magusto e ainda fomos surpresos por 
alguns Utentes do CAO com um teatro 
sobre a lenda de S. Martinho para os 
nossos Utentes, mais tarde houve lugar 
para um lanche onde a rainha da mesa 
foi a castanha.

Instituição, seguindo-se um lanche convívio que contou com a 
presença da família, netos, bisnetos, Utentes, Trabalhadores, 
Voluntárias e alguns Órgãos Sociais da Misericórdia e 
Representantes do Município. 

Felicitamos a Utente D. Elisa por alcançar esta bela e 
marcante idade.
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CAO

O ano 2019, para toda a comunidade CAO 
(desde Utentes, Familiares e/ou Responsáveis e 
Trabalhadores) foi um ano cheio de coisas boas e 
de atividades diversas!

Foi o conceito “qualidade” que orientou todo 

A resposta social onde o sol brilha até em dias de chuva…

A
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O ano 2019, para toda a comunidade CAO O ano 2019, para toda a comunidade CAO 

Passeio ao Shopping de Vila Real

Cantar os ReisFesta de Final de Ano Letivo

Carnaval

Dia dos Afetos

Passeio de Barco ao Gerês

Dia Internacional
da Família

Encontro Intergeracional - Foz do Sabor

Festas dos Santos Populares

Dia Mundial da Dança - Viseu

Colónia de Férias - Praia da Árvore

Aniversário CAO

Encontro Intergeracional - Foz do Sabor

Dia Mundial da Rádio

o trabalho aqui desenvolvido, com o envolvimento 
de todas as partes de forma a promover a qualidade 
de vida e a satisfação dos Utentes. 

Foram realizadas 18 atividades socio-
pedagógicas (Dia Mundial da Rádio; Carnaval; 
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A resposta social onde o sol brilha até em dias de chuva…

O tão esperado dia ocorreu a 8 de outubro em que os Utentes do CAO 
puderam concretizar um sonho  voar!

Esta atividade já há algum tempo era ambição e objetivo desta resposta 
social sendo, para além da concretização de um sonho comum entre os Utentes 
desta resposta social, a oportunidade de contactar com um meio de transporte 
diferente daquele que utilizam no seu dia-a-dia.

Um bem haja a todos aqueles que tornaram este sonho possível.

A viAgem de AeronAve
diA mUndiAl do sonho...

Dia da consciencialização do Autismo; 
Dia Mundial da Dança; Dia Internacional 
da Família; Festa dos Santos Populares; 
II Jornada da Amizade; Encontro 
Intergeracional; Colónia de Férias; Dia 

Mundial da Fotografi a – Piquenique; 
Dia Mundial do Sonho – Viagem de 
Aeronave; Passeio ao Santuário de N. 
Sra de Fátima; Festa de S. Martinho; 4º 
Aniversário do CAO; Feira dos Miminhos; 
III Sarau Inclusivo – Dia Internacional da 
Pessoa com Defi ciência; Festa de Natal e 
Cantar os Reis); 8 atividades extra (foram 
realizadas mas não estavam planifi cadas 
(Passeio ao Shopping de Vila Real; Dia 
dos Afetos; Torneio de Polybat; Venda de 
calendários; Visita da Esfosol; Festa de 
Fim de Ano Letivo; Passeio de Barco no 
Gerês; Folclore do Mundo e O Frei João 
sem medos) e encontros desportivos 
e atividades recreativas e culturais a 
convite de outras Instituições. 

Para além destas atividades o 
CAO desenvolveu, ainda, as atividades 

II Jornada da Amizade

Feira dos Miminhos

Dia da Consciencialização do Autismo

III Sarau Inclusivo

Magusto

Viagem ao Santuário 
de Fátima

Festa de Natal

desportivas (como sejam a natação 
adaptada; o Boccia e a Motricidade); 
as atividades temáticas (Ofi cina de 
Expressão Plástica; Ofi cina Pedagógica; 
Ofi cina de Expressão Musical; Ofi cina 
de Culinária; TIC; Dança; Dinâmicas de 
Grupo; Grupo de Estimulação; Conversas 
com e para todos; Atividades lúdicas e 
Apoio Organizacional) e as atividades 
de Reabilitação (Psicomotricidade; 
Snoezelen; Terapia Ocupacional; Fisio-
terapia e Apoio Psicossocial). 

Esta panóplia de atividades nasce da 
necessidade crescente com que a Equipa 
do CAO se depara, ano após ano, perante 
as idiossincrasias de cada Utente, pois é 
por eles e para eles que estamos aqui…
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Setor da Saúde

Quando entrou para a UCC
- Entrei no dia 22 de Dezembro 2019 devido ao meu 

estado de saúde. 
Qual o motivo sua entrada nesta Resposta social.
-Eu vivia sozinha, vim para cá porque tive uma queda em 

casa, resultante dessa queda estive hospitalizada um mês por 
fratura do meu tornozelo. Médico do hospital falou-me desta 
UCC, como sendo uma mais-valia para a minha recuperação, 
faço o que os médicos me aconselham para ficar boa. 

Lembra-se do seu primeiro dia aqui? Como foi?
- Sim lembro perfeitamente. Senti-me muito bem, fui 

muito bem acolhida quer pelos auxiliares quer pelo grupo 
técnico foram todos muitos simpáticos comigo.

Adaptação a UCC como foi?
- Adaptei-me bem fui conhecendo as pessoas, criando 

empatia com todos. Ao longo da estadia, fui-me sentindo cada 
vez melhor, gosto muito do ambiente.

À conversa com…
mAriA odete PereirA mArqUes de silvA

75 Anos, nAturAl de Peso dA réguA

Como é a sua relação com os outros utentes?
- É sempre boa, muito boa mesmo, estamos ca todos com 

o mesmo objetivo de ficar bem. Quando não estou a conversar ou 
a ver televisão vou fazendo a minha sopa de letras para me sentir 
ocupada.

Como é a sua relação com funcionários?
-É boa aqui as pessoas são muito simpáticas, nota-se 

que tem muita estima pelos doentes, brincam comigo e estão 
sempre disponíveis para tudo o que preciso. 

Gosta de estar aqui? 
- Gosto muito, mas preferiro estar em minha casa 

como qualquer pessoa, não tarda fico boa e regresso, vou ter 
saudades, mas a vida é assim… 

Recomendaria a UCC a outras pessoas?
-Sim claro, pois assim teriam uma recuperação mais rápida 

e acompanhada. A comida aqui é muito boa. Gosto muito de 
estar aqui…

UnidAde de cUidAdos continUAdos integrAdos -  grUPo coordenAdor locAl – PPcirA

vigilânciA ePidemiológicA 2019
O Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e 

Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) tem como objetivo 
geral a redução das taxas de infeção associadas aos cuidados 
de saúde, hospitalares e da comunidade, assim como da taxa 
de microorganismos com resistência aos antimicrobianos.

Inserido neste Programa, o GCL da UCCI da 
Misericórdia de Tarouca tem obtido resultados de referência 
no que respeita a esta matéria, pois considera a vigilância 
epidemiológica das infeções associadas aos cuidados de 
saúde uma componente fundamental para a sua prevenção 

e controlo, conforme ilustram os dados divulgado no relatório 
da DGS. 

O programa de Vigilância Epidemiológica é constituído 
por uma equipa que promove a identificação de problemas 
e prioridades, a avaliação da eficácia das acções, na 
monitorização das ocorrências de infecção e na formação e 
informação a profissionais, utentes e visitantes…

No gráfico seguinte pode verificar-se o sucesso deste 
programa na Unidade de Saúde, onde a taxa de infecção tem 
vindo a reduzir nos últimos quatro anos. 

Este é um resultado conseguido com o 
profissionalismo, empenho e dedicação de todos os 
profissionais desta Unidade e que se reflecte também 
na satisfação dos seus Utentes, como ilustra o gráfico 
que se segue.

 Selma Ferraz Vingada 
Técnica de Saúde Ambiental
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A Unidade de Saúde Medicina e Reabilitação é um espaço acolhedor e 
de referência na prestação de cuidados de saúde, composto por profi ssionais 
devidamente qualifi cados e com vasta experiência. Oferecemos serviços nas 
seguintes áreas:

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda Quarta a Sexta:

08h00 – 12h00 e 14h00 – 18h00 

Terça e Quinta:
08h00 – 12h00 e 14h00 – 20h00 

Sábado: 
09h00 – 12h00

Para saber mais informações sobre 
serviços, protocolos e horários visite-

nos ou contacte-nos:

Morada:
Av. Restauradores do Concelho, 

Bloco 2, R/C – 3610-018 Tarouca
(Junto à GNR)

Telefone: 
254 679 410

Facebook:
Unidade de Saúde da Misericórdia 

de Tarouca

Site:
https://www.scmtarouca.org/unidade-

saude-medicina-reabilitacao

UnidAde de sAÚde medicinA e reABilitAção

> MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO:
- Cardiorespiratória
- Desporto
- Fisioterapia ao domicílio
- Músculo esquelética
- Neurologia
- Osteopatia
- Pediatria

> ESPECIALIDADES MÉDICAS:
- Cardiologia 
- Fisiatria
- Medicina Geral
- Psiquiatria

Protocolos/Convenções na área da Medicina Fisica e Rabilitação
Seguradoras

Outros parceiros

subsistemas de saúde

> OUTROS SERVIÇOS:
- Acupuntura
- Enfermagem
- Nutrição
- Pilates
- Psicologia
-  Terapia da fala
- Terapia Ocupacional

> EXAMES:
- Análises Clínicas
- Eletrocardiograma
- Mapa 24 horas

SAD - GNR ADM / IASFA
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO
E ACOMPANHAMENTO SOCIAL 
DE TAROUCA
(SAAS - RLIS)

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) foi constituído como um instrumento em relação a articulação 
entre várias entidades multissectoriais representadas nas estruturas locais com a responsabilidade no desenvolvimento de 
serviços da ação social. Este, foi associado a diversas atividades como informação, orientação, articulação e encaminhamento, 
onde os serviços prestados foram concretizados através da intervenção social, divulgação/sensibilização dos serviços. Ao longo 
destes quatro anos de abertura, podemos concluir que existiram resultados positivos, tendo em conta os agregados familiares 
acompanhados, verifi cou-se mesmo assim um aumento de procura dos serviços.

Concluímos assim que nos quatro anos de atendimento/acompanhamento foram realizadas:
– n.º de atendimentos no período de contrato: 515
– n.º de acompanhamentos no período de contrato: 1549
– Total de Acompanhamentos e atendimentos em período de contrato: 1086
– N.º de Benefi ciários abrangidos no período de contrato: 571

Após esta conclusão podemos verifi car que esta resposta social foi bem aceite pela comunidade atingindo os objetivos, mas 
devido ao términus do projeto a Misericórdia de Tarouca informa o encerramento da resposta social SAAS/RLIS. 

Agradece-se assim, a todos os envolventes (ativos/não ativos) pelo apoio e pelo trabalho realizado.

encerrAmento do serviço de Atendimento 
e AcomPAnhAmento sociAl

O Provedor,

Rui Raimundo

comUnicAdo

Rua de S. Miguel – 3610-143 TAROUCA          Telf. 254 679 410           Fax: 254 679 413             santacasatarouca@mail.telepac.pt
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rsi

 Pobreza Infantil signifi ca que uma criança cresce numa 
família com baixos rendimentos e baixo exercício de direitos. 
Signifi ca que está mais exposta a vários riscos e de não 
conseguir atingir o seu máximo potencial.

Signifi ca, também que o seu acesso à educação pode 
sofrer impactos: a sua motivação e participação são afetadas e 
torna-se mais difícil a aquisição de formação e informação que, 
no futuro, a poderá fazer sair do ciclo de pobreza onde é criada.

“Todas as crianças têm direitos, a escolher os 
momentos importantes da sua vida, a ter tempo e vontade 
de brincar, a ser respeitada na sua individualidade, gostos 
e vontades, a  ir aos passeios e às visitas de 
estudo da escola, a convidar um amigo para 
jantar lá em casa, a ir ao cinema, a que o 
pai lhe ofereça um livro de vez em quando, 
ou uma caixa de aguarelas, a rir das suas 
próprias piadas e esperar que todos riam 
também, a fotografi as bonitas das férias na 
praia, a receber uma prenda nos anos, a 
não se sentir diferente dos outros colegas, a 
entender o que se passa na sua vida, a não se 
preocupar se irá ter uma refeição quente no 

Promover e vAlorizAr As criAnçAs
dia seguinte, antes de ir para a escola, se alguém a acordará 
para ir para a escola, se o pai ou a mãe irão ser capazes 
de pagar todas as contas do mês, se terá que garantir, ela 
própria, a protecção dos irmãos, se vai continuar a viver com 
a família, a brincar, a poder dar a sua opinião, a correr, a rir, 
a ter colo, a entender.”

A equipa do Rendimento Social de Inserção tenta deste 
modo proporcionar o bem-estar das crianças e que as mesmas 
se sintam iguais a todas as outras. 

Neste sentido a equipa Multidisciplinar “Um Sorriso Pra Vida” 
promoveu duas atividades diferentes às nossas crianças RSI.

Uma delas realizou-se em agosto de 2019 
á Magikland e a outra em dezembro de 2019 à 
Aldeia Natal de Perlim. 

No fi nal, sentimos que as crianças fi caram 
satisfeitas e com vontade de repetir mais 
convívios deste género. Concluímos que estas 
actividades são bastante importantes pois 
conseguem fortalecer, preservar e incentivar as 
crianças a serem felizes.

A Equipa Multidisciplinar “Um Sorriso Pr’a Vida”
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atividades Musicais

No dia 10 de maio, a Misericórdia de Tarouca organizou 
o Concerto Solidário “Todos a Ajudar!”, que contou com a 
atuação:

• Grupo de crianças do Jardim e ATL da Misericórdia de 
Tarouca;

• Orquestra Ligeira do Vale do Varosa; 
• Projeto Alma;
• Grupo Desalinhados; 

No dia 06/8/2019, realizou-se um espetáculo de danças 
internacionais, proporcionados por grupos provenientes 
da Letónia e do Peru. Esta atividade foi direcionada para a 
Misericórdia para que todos os Utentes pudessem conhecer 
os costumes/tradições de outros países. De facto, os Utentes 
realçaram diferenças culturais, mas que gostaram de 
conhecer.

No dia 17/7/2019, a Fundação Gaspar e Manuel 
Cardoso de Armamar, convidou a Misericórdia de Tarouca 
para presenciar várias atuações, desde o público mais novo 
até aos mais seniores. Durante as várias participações foi 
possível verificar o envolvimento entre os participantes e 
o público, o que demonstrou o contentamento de todos os 
presentes.

No dia 28 de Fevereiro o grupo de cantares Rejuvenescer 
Tarouca, voltou a visitar a Misericórdia de Tarouca, numa tarde 
bem agradável acompanhada de muita música.

concerto solidário “todos A AjUdAr!”

oUtros encontros

• Mónica Sintra.
Este evento serviu para angariar receitas que serão 

utilizadas para ajudar na aquisição de equipamentos e/ou 
implementação de programas com vista a melhorar os serviços 
prestados aos nossos Utentes.

Agradecemos a todas as empresas/parceiros, colaboradores 
e à comunidade que contribuíram para a realização deste 
evento.
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No dia 20 de setembro a Santa Casa 
da Misericórdia de Tarouca foi promotora do 
Seminário “Demências: Conhecer para Agir”.

Falar de Demências é falar de uma 
realidade presente e futura, na qual todos temos 
o dever de estar preparados para saber agir.

Foi com orgulho que recebemos 208 
inscrições de participantes do distrito de 
Bragança, Coimbra, Viseu e Vila Real onde 
lhes pudemos proporcionar um dia repleto de 
conhecimentos teórico-prático e momentos 
de reflexão.

O nosso muito obrigado a todos os 
Oradores que desde cedo abraçaram este 
nosso desafio.

Uma última, mas não menos importante, 
palavra de agradecimento a todos os 
colaboradores da Instituição que contribuíram 
para o sucesso desta atividade, bem como a 
todos os patrocinadores deste evento.

seminário “demênciAs: conhecer PArA Agir”

A demência constitui a expressão clínica de várias 
entidades patológicas, sendo a doença de Alzheimer a mais 
prevalente, representando cerca de 60 a 70% de todos os 
casos de demência (World Health Organization [WHO], 2015).

A Organização Mundial de Saúde estima que em todo 
o mundo existam 47.5 milhões de pessoas com demência, 
número que pode atingir os 75.6 milhões em 2030 e quase 
triplicar em 2050 para os 135.5 milhões.

Em Portugal, existem poucos estudos publicados 
dedicados à epidemiologia da demência e não existem dados 
directos da prevalência das diferentes formas de demência. 
Todavia, o Relatório “Health at a Glance 2017” (“Uma 
visão da saúde”) da OCDE colocam Portugal como o 4º país 
com mais casos por cada mil habitantes, sendo a média da 
OCDE de 14.8 casos por cada mil habitantes e Portugal a 
estimativa é de 19.9 por cada mil habitantes.

De acordo com este mesmo relatório, a estimativa do 

número de casos com demência para Portugal sobe para 
mais de 205 mil pessoas, número que aumentará para os 
322 mil casos até 2037. 

As suas repercussões drásticas ao nível da qualidade 
de vida, a par do aumento exponencial da sua incidência, faz 
com que seja uma das grandes problemáticas da atualidade. 

No entanto, estudos recentes sugerem uma estabilização 
ou mesmo redução na incidência de demência nos países 
desenvolvidos, associada á melhoria do estilo de vida e 
controlo dos fatores de risco.

Este evento pretendeu proporcionar um espaço de 
partilha de evidências científicas e experiências práticas 
neste âmbito, com vista à reflexão em torno de uma resposta 
mais integrada e atempada. Incluiu aspetos relacionados 
com o conhecimento e compreensão desta realidade, mas 
também a partilha de intervenções inovadoras junto de 
pessoas com demência, bem como com cuidadores.

A demênciA
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Nasceu a 15 de Agosto de 1683. 
Sempre com a preocupação de satisfazer 
as necessidades da sua Comunidade, 
foi crescendo com muitos esforços e 
ultrapassando alguns momentos mais 
conturbados, chegando aos dias de hoje 
com o maior “património assistencial” 
do Concelho.

A abertura do Lar de Idosos, em 
Novembro de 1986, marcou o início da 
atividade de Assistência ao Idoso. Tratava-
se de uma antiga casa de habitação 
que em muito pouco tempo mostrou ser 
insuficiente para as necessidades da 
população e em 1990 iniciaram-se as 
obras para um novo “lar de Idosos”, tendo-
se feito o alargamento da casa anterior. O 
Lar que conhecemos actualmente.

Porém, passados 30 anos, esta 
enorme infraestrutura apresenta desgaste 
a vários níveis, revela inadaptação face 
às necessidades dos Utentes de hoje, 
tem limitações… e a Mesa Administrativa 
mostra-se preocupada com esta situação.

No entanto, esta preocupação trouxe 
também dinâmica na busca de soluções 
e estratégias para que a Misericórdia de 
Tarouca continue a crescer. Aproveitou-
se então, a oportunidade de submeter 
uma candidatura ao Programa de Apoio 
a Investimentos em Infraestruturas e 
Equipamentos Sociais que visa apoiar 
projectos de reconversão, ampliação, 
remodelação e adaptação dos espaços 
físicos e aquisição de equipamentos da 
rede de equipamentos sociais e eficiência 

misericórdiA de tAroUcA cAndidAtA-se 
A ProgrAmA de APoio A investimentos 
em infrAestrUtUrAs e eqUiPAmentos sociAis

energética.
Este é um desafio que a Mesa 

Administrativa quer conseguir para 
garantir o conforto, bem-estar e 
modernidade para os seus Utentes mas 
também a operacionalidade dos serviços 
e bem-estar que os seus trabalhadores 
necessitam e merecem no dia-a-dia das 
suas funções.

Aproveitando-se um estudo inicial 
do alargamento do Lar de Idosos, 
construído em 1990, foi desenvolvido 
um projecto de maior envergadura 
que comtempla uma área específica 
para demências, o alargamento do 
número de quartos destinados a ERPI, 
nomeadamente, quartos individuais, a 

adaptação dos quartos existentes face às 
novas exigências legislativas e a criação 
de várias áreas de apoio e salas de 
actividades distintas. Trata-se sem dúvida 
de um projecto de excelência e que, pese 
embora as dificuldades que se fazem 
sentir, a Mesa Administrativa acredita 
que é uma iniciativa fundamental para 
esta Misericórdia, pois o tempo não pára 
e sem investimento não há crescimento.

Acreditam ainda na confiança 
dos Irmãos, dos Trabalhadores, dos 
Parceiros e da Comunidade, na sua 
ajuda e apoio para juntos fazerem mais 
e melhor em prol dos que precisam 
desta grande Instituição. Fica agora a 
expectativa da aprovação deste apoio.
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Exercite o seu cerebro

eXercite o seU cereBroeXercite o seU cereBro

Adivinhasencontra A  
imagem  diferente

• Quando eu tinha 6 anos, 
a minha irmã tinha metade, 
agora que tenho 70 anos, 
que idade tem a minha 
irmã?

Encontra o casal diferente

Encontra a nota diferente

• Ave sou mas não voo, 
tenho lã mas não sou 
carneiro, destas duas 
palavras, disse o meu 
nome inteiro.

• O que é, o que é, anda 
deitado e dorme de pé?

• Qual a coisa, qual é ela 
que quanto mais quente 
está, mais fresco é?

Respostas: 67; avelã; Pé; pão
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Ajude-nos a Ajudar!

Ao longo do ano, são várias as acções que as equipas de 
trabalhadores e voluntários que integram os serviços da Santa 
Casa da Misericórdia de Tarouca, levam a efeito para apoiar 
a Mesa Administrativa a “fazer mais e melhor” pelos Utentes 
desta Instituição.

Poderá dizer-se que estas atividades se desenvolvem com 
o objetivo de angariar sobretudo recursos financeiros junto de 
diversos públicos de forma a permitir a sustentabilidade dos 
projetos propostos pelas equipas, pela busca da modernização, 
produtividade e conforto. Porém, não é só angariar dinheiro, 
mas antes criar relações quer entre os próprios trabalhadores 
dos vários setores, entre os voluntários e especialmente com a 
Comunidade do concelho de Tarouca.

“Ajude-nos a Ajudar” é o slogan que ouvimos e vimos 
muitos vezes e que dão frutos muito significativos. Quer se 
trate de uma pequena venda, de um simples bolo, de uma rifa 
ou uma divertida caminhada, de um trabalho de mão ou de 
uma refeição em família, são pequenos gestos que ajudam!

Assim, agradecemos a toda a Comunidade, Fornecedores, 
Parceiros, Utentes, Voluntários e Trabalhadores que de alguma 
forma participam nestas actividades, demonstrando o seu 
carinho, preocupação e dinâmica para que todas as acções sejam 
produtivas e esta Instituição possa acompanhar o desenvolvimento 
dos tempos e a satisfazer as necessidades de todos os que a 
procuram, sempre de mãos dadas com a Mesa Administrativa que 
também de forma voluntária, se esforça para que a Misericórdia de 
Tarouca continue a crescer no tempo e no espaço!

VAMOS CONTINUAR!!

PeqUenos gestos qUe AjUdAm

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca de forma a prestar uma melhor 
informação e de dar a conhecer a sua realidade e os serviços que presta criou um site 
Institucional. 

www.scmtarouca.org
Aqui pode ficar a saber quais as Resposta Sociais e suas características, ter acesso a 

Documentos e Informação da Irmandade (como: convocatórias para assembleias, Estatutos e 
vantagens do cartão de Irmão) e informações importantes sobre a Instituição (como: Órgãos 
Sociais, breve história, ter acesso ao Plano de Atividades e Orçamentos e ao Relatório e 
Contas) pode também ficar a par das Noticias mais importantes da Instituição.

A misericórdiA de tAroUcA e As novAs tecnologiAs de informAção

https://www.facebook.com/scmtarouca

Colchão Snolzelen – CAO

Robot de cozinha - CrecheMáquina para Lavar Louça
- ERPI Edifício Central



22Página

Ajude-nos a Ajudar!

Ao longo do ano, são várias as acções que as equipas de 
trabalhadores e voluntários que integram os serviços da Santa 
Casa da Misericórdia de Tarouca, levam a efeito para apoiar 
a Mesa Administrativa a “fazer mais e melhor” pelos Utentes 
desta Instituição.

Poderá dizer-se que estas atividades se desenvolvem com 
o objetivo de angariar sobretudo recursos financeiros junto de 
diversos públicos de forma a permitir a sustentabilidade dos 
projetos propostos pelas equipas, pela busca da modernização, 
produtividade e conforto. Porém, não é só angariar dinheiro, 
mas antes criar relações quer entre os próprios trabalhadores 
dos vários setores, entre os voluntários e especialmente com a 
Comunidade do concelho de Tarouca.

“Ajude-nos a Ajudar” é o slogan que ouvimos e vimos 
muitos vezes e que dão frutos muito significativos. Quer se 
trate de uma pequena venda, de um simples bolo, de uma rifa 
ou uma divertida caminhada, de um trabalho de mão ou de 
uma refeição em família, são pequenos gestos que ajudam!

Assim, agradecemos a toda a Comunidade, Fornecedores, 
Parceiros, Utentes, Voluntários e Trabalhadores que de alguma 
forma participam nestas actividades, demonstrando o seu 
carinho, preocupação e dinâmica para que todas as acções sejam 
produtivas e esta Instituição possa acompanhar o desenvolvimento 
dos tempos e a satisfazer as necessidades de todos os que a 
procuram, sempre de mãos dadas com a Mesa Administrativa que 
também de forma voluntária, se esforça para que a Misericórdia de 
Tarouca continue a crescer no tempo e no espaço!

VAMOS CONTINUAR!!

PeqUenos gestos qUe AjUdAm

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca de forma a prestar uma melhor 
informação e de dar a conhecer a sua realidade e os serviços que presta criou um site 
Institucional. 

www.scmtarouca.org
Aqui pode ficar a saber quais as Resposta Sociais e suas características, ter acesso a 

Documentos e Informação da Irmandade (como: convocatórias para assembleias, Estatutos e 
vantagens do cartão de Irmão) e informações importantes sobre a Instituição (como: Órgãos 
Sociais, breve história, ter acesso ao Plano de Atividades e Orçamentos e ao Relatório e 
Contas) pode também ficar a par das Noticias mais importantes da Instituição.

A misericórdiA de tAroUcA e As novAs tecnologiAs de informAção

https://www.facebook.com/scmtarouca

Colchão Snolzelen – CAO

Robot de cozinha - CrecheMáquina para Lavar Louça
- ERPI Edifício Central

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca maio  |  2020

Ajude-nos a Ajudar!

como AjUdAr...
Donativo Financeiro:
> Diretamente na secretaria da Misericórdia de Tarouca 

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

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

santacasatarouca@mail.telepac.pt

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

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

Assim, pode efetuar estes donativos da seguinte 
forma:

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

os Serviços Administrativos dessa pertença;

É Simples… A Consignação Fiscal em sede de IRS é uma das formas mais simples dos cidadãos poderem ajudar 
as entidades do setor social. Cada contribuição pode parecer insignificante, mas o resultado angariado poderá ter grande 
impacto.  

Assim, no quadro 11 do modelo 3 do IRS poderá ajudar das seguintes formas:

consignAção fiscAl

1. Consignar 0,5% do imposto liquidado:

Não implica qualquer pagamento adicional, dado que 
a redistribuição é feita pelo Estado.

2. Prescindir dos 15% de IVA suportado por 
qualquer membro do agregado familiar. 

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

Obrigado!!!
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Empresas colaboradoras
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Empresas colaboradoras

Prime, Pinhal Nascente EN 16 3505-450 Viseu

Telf.: 232 930 070  |   visipapel@visipapel.pt  |  www.visipapel.pt
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Prime, Pinhal Nascente EN 16 3505-450 Viseu
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E-mail: electrojovemtarouca@sapo.pt

POSTO DE ABASTECIMENTO
SASSA, LDA - TAROUCA

T. 254 678 102 - M. 917 263 016
pabastecimento.sassa@gmail.com
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POSTO DE ABASTECIMENTO
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BEIRA DOURO

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

Um Grupo fi nanceiro sólido 
ao serviço da região

FERRAGEIRA DE TAROUCA, LDA.

FERRAGENS - FERRAMENTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

O bem servir do Vale Encantado

WWW.FERRAGEIRATAROUCA.PT

FERRAGEIRA DE TAROUCA, LDA.

FERRAGENS - FERRAMENTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

O bem servir do Vale Encantado

WWW.FERRAGEIRATAROUCA.PT

FERRAGEIRA DE TAROUCA, LDA.

FERRAGENS - FERRAMENTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

O bem servir do Vale Encantado

WWW.FERRAGEIRATAROUCA.PT

Oficina automóvel  
Venda de veiculos novos e usados 

Peças auto

CISTELO - TAROUCA
M. 933 555 011 | M. 933 555 021

T. 254 106 353 | F. 254 106 350

E-mail: electrojovemtarouca@sapo.pt

E-mail: electrojovemtarouca@sapo.pt

Desde 1992 na Consultoria em:

Sistemas de Gestão; Formação; 
Segurança e Saúde no Trabalho;

Segurança Alimentar; Ambiente;...
................................
www.xzconsultores.pt 

253 257 007






