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Prefácio

miseRiCóRdia… um ano de mandato

Rui Fernando Guedes Raimundo
Provedor da SCMT

Hoje a ação social tem um papel relevante 
na sociedade, a Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca é a maior Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS) a operar no Concelho 
de Tarouca. E é neste território que procuramos 
estar atentos e diariamente realizar diagnósticos 
que nos permitam encontrar respostas às 
necessidades de todos os que aqui habitam.

Num Concelho com aproximadamente 
100Km2, onde existem relações pessoais 
e de proximidade entre as pessoas e onde 
quase todos se conhecem, julgar-se-á que é mais fácil receber 
alertas de emergência social, no entanto, tal não corresponde 
à verdade, pois infelizmente ainda são muitos aqueles que 
precisam de ajuda, mas que por vários motivos não se querem 
expor e não procuram os serviços de ação social existentes quer 
na Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, quer noutras IPSS 
existentes no Concelho.

Assim, cabe-nos a todos, não apenas aos Órgãos Sociais e 
Técnicos da Misericórdia de Tarouca estar atentos, mas a todos 
os Cidadãos, e de forma discreta deverão alertar para que seja 
possível atuar em tempo útil. Hoje as Respostas Sociais não se 
encontram desenhadas à partida, já que todos os casos que nos 
surgem são tratados como únicos, com respostas específi cas e 
focadas na resolução célere do problema que nos é apresentado. 
Esta forma de funcionamento orgulha-nos a todos, pois 
negamos automatizar a resolução dos problemas, em vez disso 
humanizamos o nosso serviço, criando laços de afetividade com 
todos os nossos Utentes, fi cando confortados e motivados para 
continuar com os resultados que temos vindo a obter.

Após um ano de mandato é possível apresentarmos um 
pequeno balanço da atuação dos atuais Órgãos Sociais da 
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca. 

Como visão estratégica, foi vontade de todos os Mesários, 
e provavelmente de todos os Irmãos, fazer da Misericórdia de 
Tarouca uma Instituição aberta ao exterior, que servisse toda 
a população, sempre em parceria com as IPSS presentes 
no território, com a Segurança Social e com o Município, 
procurando assim dar resposta a todos e no maior número de 
Respostas Sociais possíveis e tudo fazendo para integrar todos 
os nossos Utentes na sociedade, sem que em algum momento 
se descorasse a sustentabilidade económica e fi nanceira, pois 
só com uma utilização efi ciente dos recursos será possível 
manter os serviços de qualidade no futuro.

Os horários de visita foram alargados até 
às 20 horas, antes as visitas decorriam entre 
as 14 e as 16 horas, e eram muitos aqueles 
que não encontravam tempo disponível para ver 
os seus familiares ou amigos, e se para estes é 
importante, julgo que serão capazes de imaginar 
a alegria dos Utentes por reencontrarem os seus 
entes mais queridos.

Desde o início de mandato foi percecionado 
por todos que a ação social não se faz de forma 
isolada, e foi neste contexto que procuramos 

sentarmos e planear o melhor possível com todas as IPSS 
do Concelho de Tarouca, procurando em conjunto soluções, 
encontrando entre todos novos modelos de atuação, que 
respondessem com maior celeridade aos mais necessitados.

A Segurança Social e a Câmara Municipal de Tarouca 
têm sido parceiros estratégicos fundamentais, quer na fase 
de diagnóstico quer na fase da resolução dos problemas que 
surgem diariamente. A proximidade existente, a comunicação 
constante e a partilha de conhecimentos fazem com que seja 
possível garantir um serviço mais rápido, de qualidade e com 
respostas concretas a cada uma das situações.

No que respeita à sustentabilidade económica e fi nanceira, 
temos procurado aumentar as receitas da Misericórdia de 
Tarouca através da realização de protocolos com a Segurança 
Social, são exemplo a Rede Local de Intervenção Social (RLIS) 
e o Centro de Atividades Ocupacionais para Defi cientes (CAO), 
entre outros. Temos vindo a reduzir despesas, que julgamos que 
não são fundamentais para a qualidade do serviço prestado 
aos nossos Utentes e à sociedade em geral, tendo também 
renegociado um conjunto de contratos de prestação de serviços 
que nos proporcionam poupanças signifi cativas.

Repetindo, só é possível garantir um serviço de qualidade 
e o futuro da Misericórdia de Tarouca se formos capazes de 
manter “saudáveis” as fi nanças desta Instituição.

Todas as ações, desenvolvidas durante este último ano, 
só foram possíveis levar a efeito com o empenho e dedicação 
de todos os Órgãos Sociais, mas fundamentalmente de todos 
os Parceiros, Voluntários e Funcionários/Colaboradores da 
 Misericórdia de Tarouca, aos quais deixamos uma palavra de 
gratidão em nosso nome, mas certamente em nome de todos 
os Utentes.

Obrigado.
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Irmandade

No dia 20 de Março de 2016 
realizou-se a Assembleia Geral da Santa 
Casa da Misericórdia de Tarouca, sessão 
que decorreu na Clínica de Fisioterapia 
da Instituição com a presença de 61 
Irmãos.

A ordem de trabalhos consistiu: 
na discussão e votação do relatório de 
Atividades e Contas do Exercício social de 
2015; no pedido de autorização para a 
venda de prédios rústicos sitos na União 
das Freguesias de Tarouca e Dálvares; 
Proposta de designação da Sociedade 
“Fernando Peixinho & José Lima – SROC, 
Lda.”, como Revisor Oficial de Contas 
para os exercícios económicos de 2016 a 
2019 e outros assuntos de interesse para 
a Misericórdia.

O Sr. Provedor Rui Raimundo expos 
as Contas e o dia-a-dia da Misericórdia, 
onde se congratulou essencialmente 
com o bom funcionamento das varias 
Valências e dos serviços prestados 
pela Instituição e dedicação dos seus 
funcionários; com a redução de despesa 
possível através da renegociação de 
vários contratos de fornecedores e com 

RelatóRio de atividades e Contas do exeRCíCio 
soCial de 2015 apRovadas poR unanimidade

A Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca foi instituída em 15 de agosto de 1683, é uma 
associação de fiéis, constituída na ordem jurídica canónica, com o objetivo de satisfazer carências sociais 
e praticar atos de culto católico, de harmonia com o seu espírito tradicional, informado pelos princípios da 
doutrina e moral cristã. 

Após uma interrupção de quatro anos, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca, liderada pelo Sr. Provedor Rui Raimundo, aprovou a admissão de 128 novos Irmãos. Este processo 
é sinal de vitalidade da Instituição e importante para os nossos Serviços/Valências desenvolverem as suas 
atividades, ajudando-nos a fazer mais e melhor em prol dos nossos Hóspedes e da Comunidade em geral.

admissão de novos iRmãos

um melhor funcionamento da Quinta do 
Candaínho; com o início de atividade 
de duas novas Valências (CAO e RLIS) 
e com o estabelecimento de protocolos 
com outras Instituições da Área Social; 
agradeceu toda a dedicação de todos os 
Mesários que representam a Instituição 
sem apresentação de custos adicionais. 

Findas as explicações do Sr. 
Provedor, do parecer do Conselho Fiscal 
e da intervenção do Revisor Oficial de 
Contas, o relatório de Atividades e Contas 
do Exercício social de 2015, o Voto de 
Louvor à Mesa Administrativa e a todos 
os funcionários e prestadores de serviços 
foram aprovadas por unanimidade.

Quanto aos outros pontos da ordem 
de trabalhos também foram aprovados 
por unanimidade.

O Sr. Presidente da Assembleia 
Geral Eduardo Almeida, agradeceu 
a todos os Irmãos que estiveram 
presentes nesta Assembleia, à Mesa 
Administrativa pela admissão de novos 
Irmãos e todo o trabalho desenvolvido 
pelos membros da Mesa Administrativa 
e pelos funcionários da Instituição.

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

Lourenço Guilherme
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No âmbito do Ano Jubilar da 
Misericórdia e em articulação com a 
Conferência Episcopal Portuguesa, a 
União das Misericórdias Portuguesas 
realizou no dia 25 de junho uma 
peregrinação nacional das Santas 
Casas ao Santuário de Fátima, que 
contou com a presença de mais de 7 
mil pessoas.

A Misericórdia de Tarouca participou 
nesta peregrinação com cerca de 80 

xii CongResso da união das 
miseRiCóRdias poRtuguesas

A União das Misericórdias Portuguesas 
(UMP), organizou nos dias 2, 3 e 4 de 
junho o XII Congresso desta Instituição. 
Organizado na cidade do Fundão, este XII 
Congresso teve o tema “Misericórdias – 
Marca de Solidariedade” e contou com a 
presença de mais de 700 pessoas.

A Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca esteve presente neste 
importante evento, com uma delegação 
diária de vários Mesários da Mesa 

Administrativa e Funcionários. 
Durante os três dias, as Misericórdias 

debateram sobre as principais fragilidades 
do apoio prestado aos idosos, mas 
também apresentaram caminhos e 
soluções para o futuro. Entre muitos 
ilustres convidados, o evento contou com 
a presença na Cerimónia de Encerramento 
de Sua Excelência Senhor Presidente da 
República Portuguesa, Professor Doutor 
Marcelo Rebelo de Sousa.

Peregrinação Nacional das Misericórdias 
Portuguesas a Fátima

Irmãos, Órgãos Sociais, Funcionários 
e Voluntários. Teve como programa a 
realização de Eucaristia na Basílica da 
Santíssima Trindade presidida por sua 
Excelência Reverendíssima D. Jorge 
Ortiga, o almoço de confraternização com 
todos os participantes e o dia terminou 
com a visita e lanche à praia de Mira.

Foi um dia muito animado e de 
grande confraternização entre todos os 
que participaram nesta Peregrinação.
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Workshop “Saúde na Mulher”

Em pleno século XXI é importante 
colocar termo a certos mitos e 
preconceitos relacionados com a saúde, 
em concreto com a saúde feminina. 
Por isso, a Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca (SCMT) organizou o seu 
primeiro seminário sobre a Saúde da 
Mulher, no passado dia 28 de maio, no 
Auditório Municipal Adácio Pestana. O 
evento impulsionado pela Dr, Albertina 
Cardoso, presidente do Conselho de 
Administração da Unidade de Cuidados 
Continuados da Misericórdia de Tarouca 
(UCCMT), reuniu vários profissionais 
de saúde da Santa Casa e do Centro de 
Saúde de Tarouca que discursaram sobre 
assuntos pertinentes da saúde feminina. 
Estiveram também presentes o Provedor 
da SCM Tarouca Rui Raimundo, o 
Vice Presidente da Câmara Municipal 
de Tarouca José Damião e o Diretor 
Executivo do Agrupamento de Centros 
de Saúde Douro Sul (ACES Douro Sul) 
Rui Dionísio que participaram na sessão 
de abertura.

Formar e informar para uma 
melhoria da qualidade de vida da 

santa Casa pRomove i WoRkshop saúde na mulheR

mulher na saúde e na doença para que 
elas próprias possam tomar conta das 
suas dificuldades e colocar fim a alguns 
tabus foi o grande objetivo deste evento, 
acrescentou a Dr.ª Albertina Cardoso.

A menopausa foi um dos assuntos 
abordados e foi Manuela Lima, 
enfermeira da UCCM que discursou 
sobre esta fase da vida da mulher, A 
profissional de saúde falou sobre os 
principais sintomas que podem ir desde 
a diminuição da líbido, o aumento 
das ondas de calor, insónias, a secura 
vaginal e a depressão, em alguns casos. 
Manuela Lima acrescentou também 
a importância dos parceiros de cada 
uma das mulheres no que diz sentido à 
autoconfiança feminina.

O uso da pilula também mereceu 
tratamento neste workshop. O método 
contracetivo é o mais utlizado no 
mundo e apresenta uma eficácia de 99 
por cento. No entanto, ainda existem 
muitos mitos que necessitam de ser 
desmitificados e foi isso o que a médica 
Sílvia Martins, do Centro de Saúde 
de Tarouca, fez ao esclarecer aqueles 

que estiveram presentes no Auditório 
Municipal Adácio Pestana.

Apesar da pilula ser um método 
contracetivo, esta não impede a 
transmissão de doenças. Daí que Filipe 
Vasconcelos, médico de medicina geral 
no Centro de Saúde de Tarouca, tenha 
discursado sobre algumas doenças 
de transmissão sexual. A clamídia é 
a doença que mais frequentemente é 
transmitida por via sexual e tal como 
a gonorreia e a sífilis é conduzida por 
bactérias. A tricomoníase é provocada 
por um parasita e em caso de gravidez 
pode causar má formação no feto. 
Por outro lado existe a SIDA que é 
também contraída através do sangue. 
Filipe Vasconcelos aproveitou para a 
acrescentar a importância do uso do 
preservativo que impede estas e outras 
doenças.

As mastalgias, termo médico 
utilizado para designar as dores 
mamárias, a dor pélvica e as infeções e 
incontinência urinárias são também outras 
das condicionantes do bem-estar físico da 
mulher, mas também psicológico.
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Ana Luísa Matias, também 
médica do Centro de Saúde de 
Tarouca, foi quem abordou o tema das 
mastalgias. Estas dores nem sempre 
estão associadas ao cancro da mama e 
podem ser cíclicas, como pouco antes 
da menstruação, e não cíclicas, ou 
seja dores localizadas que podem estar 
relacionadas com quistos, a puberdade 
ou com o início de uma gravidez.

Já a dor pélvica é a dor localizada 
no baixo ventre e pode ser cíclica ou 
crónica. A médica de medicina geral 
do centro de Saúde de Tarouca Sónia 
Teixeira esclareceu que esta dor pode 
estar associada à menstruação, a 
problemas no sistema gastro intestinal, 
a apendicite aguda ou a uma gravidez 
que se desenvolve fora do útero, 
designada por gravidez utópica. 
Também as infeções e a incontinência 

urinárias podem ser um obstáculo 
ao bem estar feminino, mas existem 
estratégias para contornar esse mau 
estar, tal como alguns exercícios 
sugeridos por Sofia Albuquerque, 
fisioterapeuta da SMC Tarouca e por 
Luís Leite, médico do centro de saúde 
de Tarouca. Enquanto que a enfermeira 
Maria Alice Loureiro e a médica Filipa 
Ladeiro, ambas profissionais no Centro 
de Saúde de Tarouca, alertaram para o 
tema das infeções urinárias, o segundo 
tipo de infeção mais frequente nas 
mulheres. A ingestão de água e uma 
higiene cuidada são algumas das 
estratégias que ajudam a combater este 
tipo de infeções.

Mas nem só as condições físicas 
estão associadas à saúde mas também 
fatores sociais e psicológicos. Por isso, a 
organização do evento achou importante 

abordar também a violência doméstica. 
Um flagelo social em que 88,9 por cento 
das vítimas são mulheres. A advogada 
Diana Raimundo foi quem abordou este 
tema. Tema que foi também abordado 
numa vertente mais artística por alunos 
da escola de dança ArtDance numa 
coreografia sobre violência doméstica 
e que deu por terminado o ciclo de 
palestras.

O primeiro workshop sobre 
Saúde da Mulher organizado pela SMC 
Tarouca surgiu no sentido de esclarecer 
as mulheres acerca de questões que 
as preocupam no seu dia-a-dia e que 
por vezes não têm a oportunidade de 
as esclarecer. A organização fez um 
balanço positivo desta iniciativa que 
reuniu dez palestrantes num auditório 
repleto.

Marlene Ferreira
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Capela santa Casa da miseRiCoRdia

BReve históRia e CaRateRização

Caracterização da Capela:

O edifício de traça simples 
apresenta uma porta principal com 
arco de volta inteira, com um friso 
circular simples que a envolve na parte 
referente ao arco. Em cada um dos 
cantos, tem quatro pináculos de forma 
retangular, encimados por uma bola. 
Em posição central e na parte frontal da 
capela ergue-se uma cruz. 

No interior da capela, 
o chão apresenta-se lajeado, 
onde atualmente são visíveis 24 
sepulturas. No patamar de acesso ao 
altar existe, ao meio, uma saliência 
com três degraus, tendo na parte 
frontal de ambos os lados uma 
decoração geométrica, designada 
como “ladrilho do pé do altar”.

O altar-mor em talha dourada, 
tem uma abertura onde está a 
imagem de Nossa Senhora do 
Rosário, de madeira estofada do 
séc. XVIII. Lateralmente entre 
colunas torças existem telas: a da 
direita contem a representação da 
Visitação e do Calvário; à esquerda a 
Anunciação e a Ressurreição. Num 
nicho à direita com colunas torças, 
está a imagem de Cristo preso a uma coluna; e à esquerda 
O Senhor da Cana Verde. Ambas as imagens, assim como a 
talha, são de um barroco tardio. 

Na parede do lado direito do altar-mor, existe um altar 
com a imagem de Cristo Cruxificado. De cada um dos lados, 

A Capela da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca foi 
o primeiro edifício pertencente à Misericórdia e foi construída 
no último quartel da centúria de 
seiscentos, tem uma arquitetura 
manuelina. 

um balquino com um anjo empunhando uma tocha; e por 
cima do frontão, de cada lado, outros anjos tocheiros. Na 

parte superior do frontão, em forma 
de concha, aparecem cinco chagas 
avermelhadas, tendo por baixo o 
Espirito Santo, em forma de pomba, 
emergindo de um raiar de luz.

O teto é composto por 56 
caixotões. Dos quais 14 apresentam 
pinturas alusivas a motivos bíblicos e 
os restantes são pintados a branco. 
A seguir e ao meio, encontra-se 
um outro caixotão pintado, com 
os símbolos da Misericórdia e da 
legenda Gerência de 1888.

Lateralmente, as paredes da 
capela são revestidas a azulejos do 
século XVIII, decorados com motivos 
florais e animais. Constituindo um 
grupo de 12 azulejos, que formam 
uma moldura, que se repetem 
longitudinal e verticalmente, sendo 
separados entre si por um conjunto 
de outros quatro, estilizados, com 
motivos florais.

Atualmente esta Capela 
da Misericórdia é utilizada para 
Cerimonias relevantes da vida da 
Instituição, tais como as Cerimónias 
de Tomada de Posse dos Órgãos 
Sociais e a receção de Entidades 
importantes, como foi exemplo a 
visita de Sua Excelência Senhor 
Presidente da República Aníbal 
Cavaco Silva em Setembro de 2010. 

É um património construído digno de ser visitado no Vale 
do Varosa.

(Texto extraído do livro Subsídios para a sua historia 
Misericórdia de Tarouca)
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Entrevista...

À conversa com…

maRia adélia RosáRio
Ainda que natural de Ferreirim, 

Lamego, a D. Adélia encontra-se no 
Concelho de Tarouca há cerca de 56 
anos, altura em que veio trabalhar para 
Arguedeira como caseira. 

Tem 85 anos de idade e festeja o 
seu aniversário no dia 25 de Setembro. 
Tem três filhos que se encontram 
emigrados e com quem mantém um 
bom relacionamento. 

É Utente da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca na Resposta 
Social de Estrutura Residencial para 
Idosos (ERPI). 

Quando entrou na ERPI?
Não me lembro do dia devido ao 

meu estado de saúde, sei que foi o ano 
passado. (20 de março de 2015)

Qual o motivo da sua entrada 
nesta Resposta Social?

Vim para o lar porque tive um AVC 
e não podia estar em casa sozinha. E 
como os meus filhos estão longe não 
podia ficar com eles. 

Já estava sozinha desde que fiquei 
viúva, já há 35 anos mais ou menos. 

Lembra-se do primeiro dia aqui? 
Como foi?

Entrei aqui com muita dificuldade e 
foi muito estranho. Havia muitas pessoas 
que não conhecia e eu nem comia 
sozinha, tinham de me dar á boca. 

E como foi a sua adaptação à ERPI?
Fui-me adaptando aos poucos, 

conhecendo e falando com as pessoas 
que aqui estavam. Primeiro não comia 
sozinha nem andava sem ajuda. 
Mas após ter vindo do hospital fui 
melhorando e com a ajuda de todos hoje 
estou melhor. A minha cabeça esteve 
sempre bem, lembro-me das coisas. 

Como é a sua relação com os 
outros Utentes?

É sempre boa, corre tudo bem. Eu 
não sou de confusões nem de arranjar 
problemas. Quando não gosto das 
conversas calo-me e não armo atrito. 

E com os Colaboradores da 
Misericórdia?

Com as pessoas que aqui 
trabalham todas me estimam e me 
respeitam tal como eu a elas. Brincam 
comigo e estão sempre prontos a ajudar 
no que preciso. Lembro-me de quando 
comecei a andar com o andarilho…

Gosta de estar aqui?
Gostava mais da minha casa 

se estivesse bem e capaz de fazer as 
minhas lidas, mas já me sinto parte da 
Santa Casa. Os meus filhos ajudam-
me, dão-me força para eu estar aqui. 
E quando me vêem no facebook ligam 
todos contentes. Esta ideia é muito 
boa pois assim eles podem ver os seus 
pais. 

Recomendaria a ERPI a outras 
pessoas?

Sim, dizia para virem. Aqui é o 
meu fim, já tenho idade e aqui vou 
acabar mas fico tranquila porque me 
sinto protegida e tenho mais apoio dia 
e noite. 

Entrevista realizada por 
Telma Carvalho

Psicóloga Clínica e da Saúde
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Setor do Idoso

A Santa Casa da Misericórdia de 
Penalva do Castelo idealizou um novo 
projeto “Trocas de Lazer” destinado aos 
seus Utentes a partilhar com as restantes 
Misericórdias de Portugal. 

O projeto “Trocas de Lazer” pretende 
estabelecer intercâmbios entre Instituições 
permitindo que os Utentes possam disfrutar 

tRoCas de lazeR

de passeios e conhecerem outras regiões 
do país.

Assim, a Misericórdia de Tarouca 
teve o prazer de estar envolvida no 
projeto “Trocas de Lazer” da Santa 
Casa da Misericórdia de Penalva do 
Castelo, realizado nos dias 14 e 15 de 
Maio.

MÃE:
No dia 1 de maio a Santa Casa da 

Misericórdia de Tarouca homenageou 
todas as Mães que fazem parte desta 
Instituição. Considerando à simbologia 
que este dia transmite a todas as 
mulheres a Misericórdia de Tarouca 
mimoseou todas as mães com uma 
singela rosa regalada pela Instituição 
e por saquinho de cheiro trabalhada 
pelos Utentes, porque um sorriso vale 
mais que mil palavras!!

dia da mãe/pai
PAI:
No passado dia 19 de Março 

comemorou-se o Dia do Pai, assim a 
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 
representada pelo Sr Provedor Rui 
Raimundo prestou homenagem a todos 
os Pais que fazem parte desta Instituição. 

Este dia foi assinalado com um 
presente elaborado pelos Utentes, o 
que não deixou de ser uma agradável 
surpresa para todos os presentes.

Este intercâmbio de Utentes entre 
Instituições foi oportuno para conhecer 
os pontos históricos, culturais, religiosos 
e gastronómicos de ambos os concelhos, 
tendo sido uma experiencia agradável 
e enriquecedora para os Utentes e 
funcionários envolvidos.
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Nos dias 20 e 21 
de abril vários grupos de 
Utentes da Misericórdia 

de Tarouca foram visitar o 
Vaivém Oceanário, com esta 
atividade os nossos Utentes 

puderam participar nos 
dinamismos desenvolvidos 

pelo Vaivém e verifi car 
a sustentabilidade dos 

ecossistemas marinhos.

No dia 21 de Abril, o Grupo 
Coral do Projeto Rejuvenescer Tarouca, 
acompanhado pelo Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Tarouca - 
Valdemar Pereira, presentearam os 
nossos Utentes do Lar de Idosos e 
Centro de Dia, com um conjunto variado 
de cantigas antigas acompanhadas por 
instrumentos musicais. Esta atividade 
obteve uma envolvência com todos os 
presentes, para que todos se pudessem 
divertir e relembrar cantigas tradicionais. 
Após esta atividade animada e com 
muitos sorrisos à mistura foi realizado 
um lanche convívio e a distribuição de 
uma lembrança para os participantes.

RejuvenesCeR

vaivém 
oCe anáRio
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Setor da Educação

O Folclore, foi este o tema que a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca apresentou na sua Festa de Encerramento das 
Actividades Lectivas deste ano.

Depois de escolhido o tema, cada sala escolheu a região a representar e começou a trabalhar a música e os respectivos 
trajes: Minho, Trás-os-Montes, Alto Douro, Beira Litoral, Ribatejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores.

Tivemos a participação dos utentes do Lar com um desfi le etnográfi co, onde muito bem representaram algumas das 
profi ssões mais marcantes dos nossos antepassados: o afi ador, os pastores, a padeira, os ceifeiros entre outros.

O CAO também se fez representar muito bem, mostrando como se canta e dança no Minho
Viveram-se momentos muito divertidos quer na preparação quer no dia da festa. 

FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES

No âmbito do concurso de desenho promovido pela 
Empresa Ecoambiente e Município de Tarouca, no 

passado dia 07 de Junho de 2016 recebemos a visita 
do camião da respetiva empresa. Este concurso 

consistia na elaboração de um desenho alusivo 
à recolha de resíduos orgânicos e Reciclagem, 
onde foi eleito o desenho de um aluno da sala 
das Abelhinhas (5 anos), sendo ele um dos 
vencedores. O seu desenho foi impresso em 
vinil e exposto na viatura de recolha. 

ConCuRso empResa eCoamBiente
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FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
Com este tema pudemos mostrar a todos, mas sobretudo aos mais novos as 

tradições do nosso país, a forma como se vestiam e os utensílios que utilizavam os 
mais antigos.

E claro, no dia eles cheios de graça e vaidade desfi laram e dançaram para uma 
plateia animada.

Fica aqui um agradecimento especial a todos quantos contribuíram para o 
sucesso desta festa.

Com o objectivo de proporcionar 
momentos de alegria e divertimento às 
nossas Crianças com os seus familiares, 

open daY aQuátiCo

a Misericórdia organizou o Open Day 
Aquático no dia 4 de Junho.

Muitos foram os que aceitaram o 
desafi o e cedo chegaram às piscinas e 
puderam desfrutar dos vários jogos que 
estavam montados e outros brincavam de 
forma eufórica. Foi com muita satisfação 
que pudemos ver a interacção entre os 
mais novos e os mais crescidos.

As Crianças encheram-se de alegria 
por puderem mostrar tudo aquilo que 
aprenderam ao longo do ano e claro 
mostrar as habilidades como peixinhos 
dentro de água. Obrigada a todos quantos 
participaram nesta actividade.  
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Clínica de Fisioterapia

Os primeiros registos que se tem 
da fisioterapia respiratória, são do início 
do século passado quando Willian Ewart 
registrou e utilizou a drenagem postural 
como terapia para bronquiectasias, após 
isso durante a primeira guerra mundial, 
Pasteur descobriu que a reexpansão 
pulmonar era necessária nos soldados 
pós-operados de cirurgias abdominais, 
posteriormente MacMahon descreveu 
exercícios respiratórios para soldados 
com lesões pleurais e do diafragma 
decorrente da guerra (AZEREDO, 1996).

Quando o ato de respirar passa a 
exigir esforço é hora de procurar o médico 
para diagnóstico o mais preciso possível. 
Dependo da situação a Fisioterapia 
Respiratória é de fundamental importância 
para reabilitação do paciente. Segundo 
a Direção Geral de Saúde (DGS), em 
Portugal, a mortalidade por doenças 
respiratórias constitui a terceira principal 
causa de morte a seguir às doenças 
cardiovasculares e aos tumores.

A Fisioterapia Respiratória pode 

FisioteRapia RespiRatóRia

Principais indicações
• DPOC (doença pulmonar obstrutiva 

crônica); 
• Fibrose cística;
• Enfisema Pulmonar;
• Pneumonias;
• Asma;
• Bronquiolites;
• Remoção de secreções;
• Doenças Intersticiais Respiratórias;
• Pré e Pós-operatórios de cirurgias torácicas 

e abdominais;
• Sequelas de outras doenças respiratórias 

tanto de caráter restritivas como 
obstrutivas.

Objetivos da Fisioterapia Respiratória
• Conscientizar o paciente sobre sua doença, prevenção, e tratamento;
• Prevenir o acúmulo de secreções e promover a desobstrução das vias respiratórias;
• Melhorar a resistência à fadiga e a tolerância aos exercícios;
• Orientar sobre inalação, lavagens nasais, uso de bomba inalatoria  e exercícios 

para serem realizados em casa;
• Realizar exercícios coordenados com a respiração, proporcionando alongamento e 

fortalecimento muscular;
• Promover a correção das alterações estruturais e defeitos posturais;
• Orientações sobre posturas adequadas e de relaxamento para serem adotadas 

nos momentos das crises.
• Promover Suporte Ventilatório adequado, bem como a retirada  adquada do 

mesmo em pacientes internados.

Clarisse Pereira - Fisioterapeuta

 
 

definir-se como a intervenção no âmbito 
da Fisioterapia, que utiliza meios, 
estratégias e técnicas de avaliação e 
tratamento, não invasivas, que têm 
como objetivo a otimização do transporte 
de oxigênio, contribuindo assim para 
prevenir, reverter ou minimizar disfunções 
respiratórias, promovendo uma melhor 
funcionalidade e qualidade de vida dos 
pacientes. 

O Fisioterapeuta utiliza técnicas 
manuais associadas ou não a instrumentos 
e a exercícios, o posicionamento no leito, e 
as orientações também são fundamentais. 
E a reavaliação constante dos resultados 
da intervenção ao nível da estrutura e 
função é primordial para a eficácia do 
tratamento.

A Fisioterapia Respiratória tem 

papel fundamental na prevenção, 
recuperação e reabilitação dos pacientes 
que são acometidos pela asma, bronquite, 
sinusite, pneumonias, enfisemas entre 
outras. Por meio de exercícios e técnicas 
a fisioterapia respiratória pode acelerar 
o processo de recuperação do paciente 
com doença pulmonar, assim como 
melhorar a qualidade de vida e amenizar 
as complicações relacionadas usando as 
técnicas para o tratamento de pacientes 
com distúrbios pulmonares agudos 
ou crônicos em qualquer faixa etária, 
mantendo a função respiratória máxima, 
impedindo a progressão da doença e 
beneficiando o tratamento, para que 
o paciente possa ter uma rotina mais 
saudável, com qualidade de vida. 

A fisioterapia visa orientar o paciente 
sobre a maneira mais correta de respirar 
explorando musculatura e a posição mais 
correta para isso. Com o uso regular e 
bem orientado dessas medidas, é possível 
obter-se  bons resultados, com melhoria 
dos sintomas.
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UCCMT

Durante o ano 2015, e no âmbito 
do processo de Avaliação do Grau de 
Satisfação dos Utentes Internados a 
UCCMT deu continuidade à avaliação 
deste parâmetro. Assim, durante o ano de 
2015 deram entrada nesta Unidade 174 
Utentes, sendo 112 do sexo feminino e 
62 do sexo masculino, correspondendo a 
uma Taxa Média de Ocupação de 92,58 
%. (A amostra de estudo é constituída 
por 85 Utentes inquiridos)

avaliação do gRau de satisFação dos 
utentes inteRnados 2015

Da interpretação dos gráfi cos 
relativos à Avaliação do Grau de Satisfação 
dos Utentes internados na Unidade de 
Cuidados Continuados durante o ano de 
2015, podemos de uma forma geral fazer 
uma apreciação muito positiva do mesmo. 
Sendo a resposta mais respondida nas 
diversas questões ter sido o “muito bom”.

Estes resultados muito positivos 
realçam o esforço do Conselho de 
Administração da UCCMT, da Mesa 

Administrativa da SCM Tarouca e 
de  todos os profi ssionais pertencentes 
à Equipa Multidisciplinar desta Unidade 
em proporcionar um serviço de 
atendimento efi ciente e  de qualidade  de 
modo a contribuir para o bem-estar de 
todos os nossos Utentes.

  
Dr.ª Albertina Cardoso

Presidente do Conselho de 
Administração da UCCMT 

A UCCMT é uma unidade de internamento privada, em articulação com a RNCCI e obedece a diretrizes defi nidas pelo Ministério 
da Saúde, com a prestação de cuidados clínicos, de reabilitação e apoio psicossocial, por situação clínica decorrente de recuperação 
de um processo agudo ou descompensação de um processo patológico crónico a pessoas com perda transitória de autonomia 
potencialmente recuperável.

Composta por uma Equipa Multidisciplinar de Profi ssionais de Saúde, a Misericórdia de Tarouca assume o compromisso de 
contribuir e atuar de modo a proporcionar um serviço de atendimento e apoio efi caz, efi ciente e de qualidade de modo a contribuir 
para o bem-estar de todos os nossos utentes.
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Texto
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Canti na
Social

Banco Local
Voluntariado

Ajudas Técnicas Centro de
Estudos

A. Almeida
Fernandes
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CAO

O Centro de Atividades Ocupacionais 
(CAO) tem como objetivo principal promover e 
disponibilizar condições que contribuam para 
uma vida de qualidade através do desempenho 
de atividades socialmente uteis e estritamente 
ocupacionais.

Estas formas de apoio visam a valorização 
pessoal das pessoas com deficiência e a sua 
integração na comunidade, o que traduz também 
em ajuda às respetivas famílias.

Nesta Resposta Social os Utentes podem 
usufruir de dois Ateliers distintos: um de 
expressão plástica e outro de desenvolvimento 
cognitivo. No primeiro são desenvolvidos 
trabalhos manuais desde a modelagem de 
diversos tipos de materiais, a realização de 
diversas técnicas de pintura e tecelagem. 
Este atelier tem como objetivo estimular 
sensorialmente, estimular a motricidade fina 
e a destreza manual, promover a expressão 
artística como forma de comunicação, fomentar 
a criatividade, manter o equilíbrio emocional 
e social e promover a valorização dos Utentes. 
No segundo atelier, são desenvolvidas atividades 
como a realização de fichas pedagógicas, jogos 
didáticos, ver e ler revistas e jornais. Este 
último tem como objetivos manter ou melhorar 
as funções cognitivas, estimular a atenção, 
concentração e memória, estimular o raciocínio e 
a resolução de problemas, desenvolver exercícios 
de cálculo, de escrita e de leitura, estimular a 
motricidade fina e destreza manual e manter o 
equilíbrio emocional e social.

O CAO desenvolve ainda outras atividades 
como a dança, a música, a oficina dos bolos, 
a natação adaptada, a educação física, 
cuidados de reabilitação bem como apoio e 
acompanhamento aos Utentes e respetivas 
famílias.

Albertina Parreira
Técnica Superior de Educação Social

atividades desenvolvidas no Cao
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Boccia

O Boccia, sendo uma 
modalidade inter-geracional e com 
um grau de adaptabilidade enorme, 
surge nesta Instituição como 
meio de promoção ao desporto e 
consequentemente promove uma 
ligação a cada oponente, cada 
companheiro, cada um como atleta. 

Desta forma, os nossos 
idosos e utentes de CAO, participam 
regularmente em provas a nível local, 
distrital e até nacional, tendo obtido muitas 
vezes resultados agradáveis e 
que contribuem para o aumento 
da auto-estima de cada um.

O CAO da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca que 
participa regularmente em 
provas interinstitucionais, tem 
vindo afirmar-se como uma 
equipa forte, unida e onde 
se nota que a auto-estima, 
confiança e qualidade de jogo 
estão em crescente.

Por sua vez, o Lar de 
Idosos participa nas provas 
nacionais (individuais e por 
equipas), onde acima de tudo 

a impoRtânCia do BoCCia na instituição

se aproveita para conhecer novas 
terras, conviver com outros utentes e 
confraternizar com novas realidades 
bem diferentes da nossa. 

Foi criado também um 
torneio interinstitucional para 
os utentes do Lar de Idosos, que 

já teve a sua primeira edição em 
Armamar e foi um sucesso a todos os 

níveis, pois não só se deu relevância ao 
Boccia, como também da parte da tarde e 

após um almoço em conjunto, os utentes se 
juntaram para cantar, dançar e 
partilhar ideias.

O Boccia é portanto não 
um fim, mas um meio para 
proporcionar um maior e 
melhor conforto não só físico 
como mental e até de escape 
para todos. Nesse sentido a 
Santa Casa dá-lhe a devida 
importância, fazendo esforços 
para que todos participem 
não só em maior número de 
utentes como de competições.

Pedro Pereira
Prof. Educação Física 
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Um serviço de saúde de qualidade 
é aquele que organiza os seus recursos, 
de forma mais efetiva, em resposta às 
necessidades sentidas, com segurança, 
sem desperdício e de acordo com 
padrões de elevado nível e respeito pelos 
direitos humanos (OMS 2008). Foi 
com esta preocupação, em garantir um 
serviço de qualidade e segurança, que 
desde o primeiro momento a Unidade 

A campanha Nacional da Higiene das Mãos, inserida na estratégia multimodal proposta pela World Alliance for Patient 
Safety, da Organização Mundial da Saúde (OMS), pretende promover a prática da higiene das mãos de forma padronizada 
e abrangente, contribuindo para a diminuição das infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS), e para o controlo das 
resistências aos antimicrobianos, tendo como meta o aumento da adesão dos profissionais da saúde à higiene das mãos.

Campanha das pReCauções BásiCas 
de ContRolo de inFeção

de Cuidados Continuados Integrados 
de Convalescença, desta Misericórdia, 
aderiu à Campanha Higiene das 
Mãos, agora designada Campanha das 
Precauções Básicas de Controlo de 
Infeção. 

Em 2016, a OMS colocou o 
enfoque na higiene das mãos nos 
Serviços Cirúrgicos, como medida 
essencial de prevenção da infeção do 
local cirúrgico (ILC).

Em Portugal, o PPCIRA (Programa 
de Prevenção e Controlo de Infeção e 
Resistência aos Antimicrobianos) alargou 
o âmbito deste evento, para promover 
todas as Precauções Básicas de Controlo 
de Infeção (PBCI) no seu conjunto, pois, 
não basta promover a higiene das mãos. 
Todas as PBCI são medidas de evidência 
comprovada, que cumpridas no seu todo, 
formam o conjunto das principais boas 
práticas clínicas.

Integrada com afinco nesta 
Campanha desde 2012, foi com 
enorme satisfação que a UCCM de 
Tarouca, na pessoa da Enfermeira-
Chefe Manuela Lima, aceitou o desafio 
de apresentar o trabalho desenvolvido 
e os resultados obtidos, no âmbito da 
Campanha, aos profissionais de todo o 
país.

A primeira palestra teve lugar na 
sessão técnica PPCIRA, inserida nas 

Jornadas de Cuidados Continuados 
Integrados, realizada a 8 de abril, no 
Centro João Paulo II, em Fátima.    

A Direção-Geral da Saúde e o 
Departamento da Qualidade na Saúde, 
através da Direção do Programa de 
Prevenção e Controlo de Infeções e 
Resistências aos Antimicrobianos 
(PPCIRA), preparou a comemoração 
do dia 5 de maio de 2016, seguindo 
assim, a orientação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), no âmbito 
da prevenção e controlo de infeções e 
de resistências aos antimicrobianos, 
com ênfase para a Higiene das Mãos. 
Aqui, esteve também representada a 
UCCM de Tarouca, onde mais uma vez 
e de uma forma bastante resumida e 
efusiva, a Enf.ª Manuela Lima explanou 
os resultados obtidos na Unidade que 
representa.

O evento teve lugar no Auditório 
Tomé Pires, do Infarmed, em Lisboa.
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As mãos são o principal veículo 
de transmissão de micro-organismos de 
um indivíduo para outro. Assim sendo, o 
simples ato de lavar as mãos de forma 
correta torna-se a principal medida 
de controle no desenvolvimento de 
infeções.

Tendo em vista a importância 
deste ato, desde 2008, o dia 5 de maio 
foi instituido pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde) o Dia Mundial de 
Higienização das Mãos, a data associa 
o quinto dia do quinto mês aos cinco 
momentos da Higiene das Mãos. A 
campanha “Salve Vidas: Higienize as 
Mãos”, tem como objetivo melhorar 

“salve vidas: higienize as mãos”
Dia Mundial da lavagem das mãos na Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 

a higienização das mãos e reduzir as 
infecções relacionadas com a assistência 
à saúde, promovendo a segurança de 
utentes, profissionais e demais usuários 
dos serviços de saúde.

Em todo o mundo, são 
promovidas atividades para alertar 
todos os profissionais de saúde e a 
população no geral. Nesta perspectiva 
os enfermeiros da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca realizaram uma 
ação informativa no Lar, na Unidade de 
Cuidados Continuados, no Jardim-de- 
-Infância da Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca e no Agrupamento de 
Escolas de Tarouca “Dr. José Leite 

Vasconcelos” sobre a importância desta 
temática: aos Utentes, familiares e a 
todos os profissionais da Instituição, de 
forma a sensibilizar a população, sobre 
como um ato tão simples como lavar/
desinfectar corretamente as mãos pode 
contribuir para uma melhor qualidade 
de vida. 

Para além desta ação informativa a 
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 
assinala o Dia Mundial das Mãos com 
diversas atividades nas suas diversas 
valências.

Equipa de Enfermagem 
SCM Tarouca
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festividades

santos populaRes

Com a chegada dos Santos Populares a Misericórdia de 
Tarouca também quis dar uns passinhos de dança, juntamente 
com a tradicional sardinhada e caldo verde. O ambiente 
sentido neste dia foi de muita alegria, boa disposição e 
sobretudo a importância de manter e reviver as tradições dos 
nossos Utentes.

Com esta atividade foi possível realizar um convívio 
Intergeracional, onde todas as Respostas Sociais estiveram 
presentes para poderem festejar e dar um pezinho de dança 
ao som do grupo musical “Escala”. E para acabar a tarde 
cantaram-se os parabéns aos aniversariantes do mês de 
junho.

No dia 29 de junho, 
a Misericórdia de Tarouca 

participou nas festividades em 
Honra do Padroeiro da Paróquia 

de Tarouca - S. Pedro.
Assim, a Misericórdia 

esteve presente na Procissão, 
através da presença da 
Bandeira e dos Corpos 

Sociais desta Instituição, 
devidamente trajados, e de 

um grupo de funcionárias 
que levaram o andor de Nª 

Senhora do Socor ro.

s. pedRo
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Culto Religioso

pásCoa

Mais uma vez a Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca celebrou a 
Páscoa junto dos seus Utentes, onde 
as convicções e os valores religiosos 
estiveram presentes. 

Assim, durante a tarde realizou-
se uma sessão cinematográfica (alusiva 
à época Pascal) com os Utentes, 
familiares, colaboradores e voluntárias. 
Ao fim da sessão cinematográfica 
bastante emotiva, realizou-se um lanche 
convívio para todos os presentes. 

Ao longo da tarde foi notório o 
sorriso de satisfação dos nossos Utentes 
pelo visionamento cinematográfico, 
bem como pelo carinho e afeto 
que sentiram por todos presentes e 
envolventes para que esta atividade 
fosse bem conseguida.

Para finalizar esta atividade, e 
como não poderia deixar de ser, o Sr. 
Provedor ofereceu no fim do lanche os 
tradicionais “pitos” que marcam esta 
época. 

Indo ao encontro dos valores 
cristãos dos Utentes da Misericórdia, 
nos dias 3 e 4 de fevereiro os Utentes 
Lar, Centro de Dia, Apoio Domiciliário 
e CAO deslocaram-se até São João 
de Tarouca para puderem participar 
na Novena de S. Brás. Apesar do 
fresquinho da tarde todos os Utentes 
mostraram a sua satisfação durante 
a celebração religiosa, a seguir a esta 
celebração foi realizado um lanche 
com vista para o convento.

s. BRás
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Carnaval

No passado dia 8 fevereiro de 2016 a Misericórdia 
de Tarouca comemorou o Carnaval, na Associação Flor de 
Sabugueiro em Dálvares, convidando outras Instituições 
como a Fundação Manuel Gaspar Cardoso – Armamar, Centro 
Paroquial da Vila de Salzedas, Fundação Elísio Ferreira Afonso 
e a Santa Casa da Misericórdia de Lamego para uma tarde de 
convívio.

Durante a tarde realizou-se um Baile de Máscaras 
proporcionado pelos músicos Sr. Duarte e o Sr. Jaime, bem 
como uma aula de Zumba orientada pela professora Lúcia 

CaRnaval das CRianças

No dia 5 de Fevereiro realizou-se o Desfile de Carnaval 
das Crianças da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, 
integrado no desfile do Centro Escolar.

Sob o tema “Os Animais” as turmas da Creche e do 
Jardim de Infância coloriram a Cidade, irradiando alegria e boa 
disposição.

Vestidos a rigor, pois todos os fatos foram confeccionados 

nas diferentes valências com a ajuda e colaboração das 
Crianças.

Contentes e animados os foliões quiseram manter 
a tradição e mostraram que o Carnaval é tempo de 
brincadeira, amizade e convívio, pois “É Carnaval ninguém 
leva a mal”.

A festa continuou com muita música e um bom lanche.

CaRnaval dos idosos
Machado.

Todos os participantes vestiram-se para o festejo 
carnavalesco e eram visíveis rostos de satisfação e 
contentamento. Todos os Profissionais e Voluntários 
trabalharam para poderem alegrar os seus Utentes.

E para reviver tradições, no final da tarde houve a queima 
do compadre e comadre e ainda um lanche convívio com 
produtos de todas as Instituições presentes.

A Misericórdia agradece a todas as Instituições presentes 
pela participação.
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Voluntariado

possui na sua maioria voluntários do sexo feminino, (82%), 
sendo que apenas 18% dos inscritos, são do sexo masculino, 
no entanto, a 31 de Dezembro não se encontrava nenhum 
voluntário de sexo masculino ativo.

No que respeita às habilitações literárias, não houve 
grande variação dos níveis de escolaridade, em comparação 
com o ano anterior, sendo que a maioria apresenta como 
escolaridade o 1.º ciclo e ensino secundário.

Na sua maioria, os voluntários inscritos apresentam 
idades na faixa dos 31 aos 35 anos e entre os 56-60anos, 
assim como dos 21 – 25 anos, registando-se, como se referiu 
anteriormente a entrada de alguns voluntários menores de 
idade em época de férias letivas.

Dos voluntários inscritos, apenas cerca de metade se 
encontram a exercer atividades de voluntariado com alguma 
periodicidade, sendo que todos estes atuam diretamente na 
Misericórdia de Tarouca, nas valências de Lar de Idosos, Unidade 
de Saúde, Lar Residencial para Deficientes e Setor da Educação.

Salientamos, que estando a funcionar desde 2010, 
após cinco anos, ainda não houve solicitação de voluntários 
por parte de outras Instituições ou Organizações, pelo que, 
tal como se referiu anteriormente, tem sido a Santa Casa 
da Misericórdia de Tarouca a acolher todos os voluntários 
interessados, distribuindo-os pelas várias valências e projetos, 
de acordo com as preferências e aptidões de cada um.

Faça a diferença!...
Seja Voluntário… Ajude-nos a ajudar!

CaRaCteRização atual - Bvl
A Gestão do Programa de Voluntariado é a todos os 

níveis assegurada pela Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, 
considerando-se este um processo que, muito embora pareça 
um processo simples na teoria, é muito complexo na sua 
operacionalização, encerrando em si todas as características 
da gestão de recursos humanos e também de gestão de 
recursos financeiros.

Importa assim salientar que, o esforço assumido por 
esta Misericórdia, tem sido muito relevante não só para 
apoiar a Instituição, que além de entidade enquadradora do 
Banco Local é também entidade promotora de programas de 
Voluntariado e tem assim, acolhido todos os Voluntários que 
manifestam vontade em iniciar o seu trabalho.

 Atualmente, no Banco Local de Voluntariado - BLV, 
continuamos com cerca de 36 voluntários inscritos, sendo que 
se registaram algumas saídas, uma das quais por falecimento, 
sendo que se registaram 3 entradas de voluntários com idades 
inferiores a 18 anos. 

Os voluntários inscritos, apresentam como principais 
áreas de interesse o Apoio e Solidariedade Social, a Educação, 
as Atividades Culturais, Saúde e Ambiente, sendo na sua 
maioria, residentes da freguesia de Tarouca, como se pode 
verificar pela informação disponível no gráfico que se segue:

Durante o ano de 2015, apenas foram recebidas três 
novas candidaturas, de elementos do sexo feminino, que 
iniciaram a sua atividade na Misericórdia de Tarouca. O BVL, 
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Como ajudaR a miseRiCóRdia de taRouCa?
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;

Os donativos representam uma mensagem de esperança e são bastante importantes 
para a Instituição por forma a contribuir para ultrapassar algumas dificuldades originadas 
pelos inúmeros Serviços que prestamos à comunidade e famílias que apoiamos. Assim, a 
Misericórdia de Tarouca agradece a todos os que contribuíram com o seu Donativo em Espécie 
ou Financeiro.

Donativos em Espécie: 1.º Semetre de 2016

Ajude-nos a ajudar 
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FERRAGEIRA DE TAROUCA, LDA.

FERRAGENS - FERRAMENTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

O bem servir do Vale Encantado

WWW.FERRAGEIRATAROUCA.PT

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

Um Grupo financeiro sólido ao serviço da região
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Empresas colaboradoras
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Empresas colaboradoras
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Responsável Comercial

Joaquim Coelho Pereira
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POSTO DE ABASTECIMENTO
SASSA, LDA - TAROUCA

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

Farmácia Moderna
Maria Eugênia Lobo dos Santos, Unipessoal Lda

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

Telf 254 679 251 - Fax 254 677 025

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

Miguel
932 528 545

T. 254 678 971
mbpneus@hotmail.com

Castanheiro do Ouro
Tarouca
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Texto
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