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Prefácio

A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Rui Fernando Guedes Raimundo | Provedor da SCMT

Neste prefácio decidi falar-vos de uma das Respostas 
Sociais da Misericórdia de Tarouca (SCMT), o Centro de 
Atividades Ocupacionais (CAO), mas também dos seus Utentes 

 Esta Resposta Social surge da necessidade de prestar 

incapacidades, com vista ao desenvolvimento e manutenção das 
suas autonomias pessoais e sociais que contribuam para uma vida 
com qualidade, através da realização de atividades ocupacionais 

CAO disponibiliza apoio técnico permanente nos planos físicos, 
psíquico e social e promove a realização e participações em ações 

Normalmente reconhecemos com alguma facilidade 

atividades do dia-a-dia, no entanto, esquecemo-nos que 
maior parte das vezes não existem condições para que essas 
pessoas possam participar nessas mesmas atividades de forma 

e que quase todos nós teremos em algum momento da vida 

que deveremos estar mais atentos, pois existe uma enorme 
probabilidade de um dia, nem que seja por velhice, sentirmos nós 

Uma das barreiras mais comuns, com que diariamente 
se deparam estas pessoas são as designadas barreiras 

para uma cadeira de rodas, pode ser a razão 

então, como podemos observar em tantos lugares, 

Já alguma vez se interrogaram como terão 

mais atentos percebemos que a maior 
parte das vezes estes equipamentos 
não foram pensados para transportar 
estas pessoas e outras tantas nem 
sequer é permitido o acesso a uma 

Os estacionamentos para os automóveis tornam-se 
também uma dor de cabeça, não só pela escassez de lugares 
especiais de estacionamento, mas também porque cada espaço 
é muitas vezes mal calculado não considerando as limitações 

vezes nos lembramos de colocar um pequeno vaso com umas 
plantas bonitas à frente do prédio onde vivemos, sem sequer 

serve para comunicar com os utentes da via pública ou de 

suspensas no teto a indicarem as casas de banho ou o local 
dos restaurantes, mas quantas vezes nos questionamos como 
poderá um invisual saber tal informação, pois nas paredes 

muitas vezes acabamos por impedir o acesso de outras pessoas 
a algum local, sendo que maior parte das vezes é uma barreira 
gerada sem qualquer intenção, mas a verdade é que acontece, 
por exemplo porque estamos com pressa e o único lugar 

Dentro das barreiras atitudinais mais graves, estão os 
preconceitos, que colocam uma distância entre uma pessoa com 

Estas são mesmo muito graves, pois a rejeição, a adjetivação e 

Assim, a minha proposta hoje é: estejamos atentos 
às nossas atitudes e comportamentos, pois a resposta à 



2Página

Irmandade

No dia 20 de Novembro realizou-se a reunião ordinária 
da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de 

novo edifício afeto à Resposta social do CAO e teve como 
pontos da ordem de trabalho os seguintes assuntos:  

• Aprovação da ata da Assembleia Geral de 20 de março 

• Apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades 

esclarecer todos os assuntos abordados e conhecer a realidade 

A Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca com intuito de 

proporcionar um conjunto de 

proceder à reunião e negociação 

Para usufruir destes 
 protocolos o Irmão deverá ter as 

Quotas em dia e possuir o Cartão 
de Irmão com a vinheta referente 

ao ano de pagamento, apresenta-lo 
nas empresas. 

Poderá consultar estas 

ASSEMBLEIA GERAL - APROVAÇÃO DO PLANO DE 
ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2017

e da leitura do parecer do Conselho Fiscal, todos os 
assuntos apreciados nesta Assembleia foram aprovados por 

Estes documentos estão disponíveis para consulta no site 

www.scmtarouca.org
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VANTAGENS E DESCONTOS DO CARTÃO DE IRMÃO
INSTITUIÇÃO / EMPRESA VANTAGENS / DESCONTOS

Serviços / Produtos

Serviços / Produtos

Comparticipação / Desconto

Comparticipação / Desconto

Tratamentos de reabilitação na Clínica de Fisioterapia 10 %

100 %

100 %

20 %

100 %

100 %

20 %

10 %

15 %

5 a 10 %

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

(em todas as lojas)

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

Aros

Lentes oftálmicas

Lentes de Contacto

Óculos de sol

Aparelhos auditivos

Oferta do seguro das lentes oftálmicas

Oferta de Cartão de Saúde Seven Care em compras superiores a 250 € (não acumulável com outros descontos ou 
promoções), o qual inclui os seguintes serviços:

SMP)

saúde, com menos formalismos e, por isso, a preço mais acessível: Médicos especialistas, exames complementares de 
diagnóstico, enfermagem, termas, clínicas de estética entre outros)

utilizar na sua Ótica Parente habitual)
g) Serviços extensíveis ao agregado familiar até ao limite de 6 elementos

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

MBPNEUS

VALE OFERTA | VALE OFERTA | VALE OFERTA

Em compras superiores a 100 €
 oferta de 10 € 

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

MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUS

MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUS

VALE OFERTA | VALE OFERTA | VALE OFERTA

INSTITUIÇÃO / EMPRESA VANTAGENS / DESCONTOS

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  (ADESÃO AO CARTÃO 
NA PRÓPRIA FARMÁCIA)

5 % DESCONTO ACUMULÁVEL, com o Cartão Saúde em todos os produtos da linha de dermocosmética e puericulticultura 

Consultas dentárias pelo valor de 25,00 € POR CONSULTA, na qual serão executados dois tratamentos, o que corresponde 
a um valor de desconto superior a 50 % das consultas normais, não se estendendo a implantes dentários, nem a aparelhos 

Lugar de Santa 
Apolónia - Tarouca 
Telf: 254 094 405

(só aplicável em novas inscrições)

25 % DE DESCONTO 
Serviços

Adesão ao Cartão de Desconto em Combustível GALP Energia Solidária que proporciona desconta de acordo com a matriz 
seguinte:

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

FUTURAMENTE APRESENTAREMOS NOVOS PROTOCOLOS

POWER GYM

5% Desconto

10% Desconto

Rotunda 
de Santa Apolonia
Telf: 254 781 352
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A Unidade de Convalescença de Tarouca como Unidade 

Tem como objetivo fundamental, e numa perspetiva 
integrada, a reabilitação e manutenção global dos seus Utentes 

Possui 15 camas, distribuídas em quartos duplos com casa de 

Como ter acesso à UCCMT?
A referenciação para aceder à Rede Nacional de Cuidados 

formas:
Pelas Equipas de Gestão de Altas Hospitalares, caso a 

Através do Centro de Saúde (Médico de Família, 
Enfermeiro ou Assistente Social), caso a pessoa esteja no 

ou do Centro de Saúde à Equipa Coordenadora Local (ECL), 

Quais os Critérios gerais de admissão:

A UNIDADE DE CONVALESCENÇA COMO UNIDADE 
DE CUIDADOS INTEGRADOS DE CURTA DURAÇÃO

A Equipa Multidisciplinar da UCCMT é composta por 

• Cuidados Médicos

• Cuidados de Enfermagem permanentes
• Fisioterapia
• Terapia Ocupacional
• Terapia da Fala
• Apoio Social
• Apoio Psicológico
• Convívio e lazer

atividade orientada para a prossecução dos objetivos desta 

A UCCMT tem também como objetivo assegurar desde o 
primeiro dia a alta, os cuidados necessários ao Utente após o 
internamento, de forma a garantir e continuidade e qualidade 

Esta norma aplica-se à Equipa Multidisciplinar da 

Não se ama alguém só porque se lhe diz que a ama, mas 

sim pelo que se faz por ela

Para todos um Ano 2017 com muita saúde.

Dra. Albertina Cardoso
Presidente do Conselho de Administração
da UCC da Misericórdia de Tarouca

Para obter informações adicionais sobre a admissão 
na UCCMT, contacte-nos através do número de 
telefone 254 671 030 ou do endereço de e-mail 
uccmtarouca@mail.telepac.pt
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30 Anos por uma causa

 30.º ANIVERSÁRIO DA ABERTURA DO LAR DE IDOSOS   
No dia de Novembro de 2016, 

da Misericórdia de Tarouca, momento 

e do Concelho, pois estas foram 
as primeiras Respostas Sociais em 

Estas comemorações decorreram 

a inauguração de uma Exposição “30 

seguida de Missa Comemorativa na 

almoço com os Hospedes/Utentes desta 

Durante a tarde realizou-se no 
Auditório Adácio Pestana o 1º Encontro 

temática para o dia-a-dia de muitos 

Este dia terminou com um jantar 

onde em convívio se juntaram os atuais 
Órgãos Sociais e membros de Órgãos 
Sociais que contribuíram ao longo dos 
anos para esta História, Entidades 

 

intervenções de algumas Entidades, 
que de uma forma em geral deram os 
parabéns a todos os membros Órgãos 
Sociais, Colaboradores e Utentes, 
que contribuíram e contribuem para o 

A Misericórdia de Tarouca 
agradece a todos os que participaram e 
possibilitaram o sucesso sentido nestas 
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Celebramos trinta anos do Lar de 

não havia praticamente nenhuma resposta 
social para os nossos idosos, por isso, foi 

A maior parte dos idosos não tinham 
retaguarda familiar acabando por ter mais 

partiram com quem aprendemos muito e 
também nos divertimos em festas, teatros, 
marchas populares, aniversários e em 
saídas ao exterior nas colonias de férias 
e que por todo isto nos tornamos uma 

Há trinta anos começamos
Com o nosso pequeno Lar

Poucos Idosos e poucas Funcionárias
Uma grande família a se formar.

Com os sacos e bagagens
Tudo foi muito certinho
Não eram só miragens

O Lar era o seu cantinho.

E agora como é?
Temos que lhe dar de comer,

Eles vão cá dormir não é?
Há muito para fazer.

Aqui não se sentem sozinhos
Sempre com palavras amigas

Foram festas e passeios
Com danças e com cantigas

Um pé de dança é muito bom
Na festa que se faz no Natal

Recordando as velhas marchas
De uma Tarouca triunfal.

E foi assim ver a Misericórdia a evoluir
Mas com ela nós também

Com os valores Humanos a construir 
Para nos fazer crescer no bem.

Marina Lucena
Uma das primeiras funcionárias 

contratadas para o Lar e Centro de Dia

   E CENTRO DIA DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA

Em 3 de novembro de 1986, a 
Misericórdia de Tarouca iniciou o apoio 

Centro de Dia, inicialmente com:
• 8 Utentes em Lar, que rapidamente 

atingiu os 22, ou seja lotação 

• 5 Utentes em Centro de dia, 
aumentando gradualmente até aos 

• Acordos de Cooperação com a 
Segurança Social para:

Em 1989 inicia-se o Serviço 
de Apoio Domiciliário (SAD) com 4 

Em 1990, Acordo de Cooperação 
com a Segurança Social para 20 Utentes 

• Colaboradores:

Em junho de 1993 entra em 
funcionamento o novo edifício de Lar, com:
• 42 Utentes em Lar, atingindo 

30 anos no apoio à população Idosa - Os números:

• Revisão dos Acordos de Cooperação 
com a Segurança Social para:

• Colaboradores:

Atualmente:

• Acordos de Cooperação com a 
Segurança Social para:

• Colaboradores:

Tem sido este o percurso da 
Misericórdia de Tarouca, na área da 

às suas necessidades a cada momento, 
prestando serviços que vão de 
encontro às necessidades de cada um, 
proporcionando-lhes melhor qualidade 

Olga Correia
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UCCMT

I ENCONTRO DO CUIDADOR INFORMAL

dos países ocidentais, constatando-se o aumento do número de pessoas idosas 
dependentes, contribuindo para tal a diminuição das taxas de natalidade e o aumento 
da esperança média de vida, existindo mais pessoas sujeitas a cuidados de longa 

que, em Portugal, 900 mil pessoas sejam dependentes de outras sendo os familiares 

Convalescença prestadora de cuidados clínicos, de reabilitação e apoio psicossocial a 

APOIO SOCIAL 

Cuidar de alguém é reconhece-lo 
como um todo, na sua face da doença ou 

abertura de espirito, tolerância, de calor 
humano, de autenticidade, de respeito a 

O Cuidador deve ter em conta durante 
os cuidados que apesar da doença ou 

a respeitar as escolhas e vontades do 
doente, tendo em conta que o doente vive 
numa situação de fragilidade e insegurança 

e o cuidador deve fazer com que 

seguro devendo ter sempre uma 

dois tipos de cuidador: o 
informal - é aquele que 
presta cuidados no domicílio 
(familiares, amigos, vizinhos) 
ao doente dependente, estando 
sempre em contato direto com 

o formal - o cuidado 
formal ao idoso é desenvolvido 

auxílio das diversas respostas sociais (como 

O cuidador centra-se na prestação 
de cuidados de suporte à satisfação das 
Atividades da Vida Diária (AVD’s) com 
o intuito de promover a autonomia e a 

Para um bom cuidar, o cuidador deve 
ter em conta que tem de tratar de si para 
poder tratar do outro, e por isto o cuidador 
tem direitos entre os quais: receber ajuda 
e apoio dos familiares na participação dos 

triste, não deixando que os familiares ou 
outros tentem manipular com sentimentos 
de culpa, direito de receber afeição, 
respeito, perdão e aceitação por parte dos 

direito de orgulhar-se do que faz e de 
proteger a sua individualidade, interesses 
e necessidades, direito de receber ensinos 
e treino para o desenvolvimento das suas 
habilidade de maneira a ser capaz de 
cuidar melhor da pessoa dependente e o 

Para se ser um bom cuidador 

é preciso ter em conta, qualidades 
físicas e intelectuais, capacidade de 

responsabilidade e motivação e bom senso 

As funções enquanto cuidador são: 

adequada e efetuar a ligação entre o idoso 

um ambiente seguro no domicílio e no 
exterior e adaptar o ambiente de modo 

ambiente confortável e um sono adequado, 
promover a participação/envolvimento 

idoso, promovendo a comunicação e a 

ou a estimulação pelo interesse no 
desenvolvimento de um projeto pessoal, 

a manutenção de uma atividade/ocupação, 
Supervisionar/ incentivar as atividades 
físicas, de lazer e sociais (no interior e no 
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consciente que irá deparar-se com 

dos papéis (antes era mãe/pai que cuidava 

da mãe/pai) sendo que esta mudança 

cuidadores na prestação de cuidados 
sofrem várias alterações, no meio familiar, 
económico, social, sobrecarga física e 
psicológica (vigilância do doente é no 
mínimo 16 horas por dia), levando-os à 

desejo de cuidar e de se auto cuidar, e 
interpessoais pela falta de apoio das redes 

Em jeito de conclusão, “seja gentil 
consigo mesmo e não tenha sentimentos 
de culpa. Faça o seu melhor…mas lembre-
se que não consegue fazer tudo sozinho”.

Cristina Marques Luís 
Técnica Superior de Serviço Social 

– Estagiária da UCCMT

exaustão depressão devido à falta de apoio 
e informação das redes sociais, familiares 

económicos, condições habitacionais, 

O cuidador assume a 
responsabilidade do ato de cuidar, muitas 

vida vai mudar, o que requer adaptação e 
articulação das suas atividades pessoais, 

APOIO PSICOLÓGICO 

Cuidar de alguém implica um estar 

vida de quem cuida muda completamente, 
ou seja, o tempo que dedica a si próprio 

poderá apresentar um humor mais 

Assim, é de salientar que é 

Aquele que cuida é, também, aquele que 

O ato de cuidar varia de acordo 
com alguns fatores entre eles a cultura, 

cuidador não é reconhecido em termos 
legais (sendo familiar), por isso ser visto 

A qualidade dos cuidados prestados 
vai depender, portanto, do bem-estar do 

prestará com certeza, melhores cuidados 

exige dedicação e esta última poderá 
acarretar ao cuidador stress, esgotamento 

Estes fatores por seu turno poderão 
desenvolver a sobrecarga/síndrome do 

atento a alguns sintomas de alerta 
para esta síndrome (como sejam os 
esquecimentos, falta de memória, 
mudanças de humor, instabilidade, 

ansiedade, cansaço, exaustão, perspetiva 
de vida e linguagem muito negativistas, 
obsessão com as rotinas e cuidados ao 

sobrecarga o cuidador deve passar de 

sobrecarga: a física, a mental e a 

à necessidade de reconhecimento, 

dor e a morte, sentimento de piedade, 
desespero, solidão, contenção de emoções 

a social está ligada ao papel feminino, 
ao cuidar por obrigação, à alteração 

A depressão surge como o subtipo 

A depressão no cuidador pode estar 
associada a diversos fatores: à depressão 
do doente, à fase avançada da doença, à 

aos pensamentos do doente sobre a 

grau de comprometimento funcional do 

Para além da depressão existem 
outras alterações/perturbações associadas 
ao impato psicológico no cuidador, como o 
sono, o apetite, a fadiga, as somatizações 

de si próprio para manter a sua integridade 
física, emocional e psicológica uma vez que 

a mudanças necessárias e a sentimentos 

Perante esta sobrecarga o cuidador 
deve procurar ajuda/apoio de um 

o cuidador deverá assentar 

poder ter um sono regenerador 
e realizar atividades do seu 

Não podemos cuidar de 
alguém quando nós próprios 
também estamos doentes. 

Telma Carvalho
Psicóloga Clínica e da 

Saúde na UCCMT
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Natal

NATAL NA MISERICÓRDIA

À semelhança dos anos anteriores, 
as várias Respostas Sociais da Santa 
Casa da Misericórdia de Tarouca 
assinalaram em ambiente de partilha 

os seus Órgãos Sociais, Funcionários, 

As festividades começaram durante 
o dia 10 de dezembro na UCCMT - 
Unidade de Cuidados Continuados da 
Misericórdia de Tarouca onde Utentes, 
Funcionários e Voluntários animaram a 

No dia 17 realizou-se a Festa de 

celebração da Eucaristia Natalícia 

se o almoço com todos os Utentes das 

realizou-se a sessão recreativa sob o 

Mesários, Funcionários, Voluntárias 
e Hospedes e exibiram os seus dotes 
artísticos que permitiram uma constante 

dia terminou com a Ceia de Natal dos 
funcionários onde estiveram também 

Concurso 
   de Arranjos Natalícios

Este ano foi lançado o repto aos funcionários para a elaboração de arranjos 

1.º LUGAR

2.º LUGAR 3.º LUGAR

presentes Órgãos Socias, Entidades 
Públicas e privadas parceiras da 

Nos dias 20 e 21 de dezembro 
efetuaram-se as Festas de Natal do Setor 
da Educação sob o formato musical de 
«À procura de uma Pinheiro» foram dois 
espetáculos repletos de alegria e boa 
disposição, onde as Crianças mostraram 
ser verdadeiros artistas e a plateia 
composta pelos seus parentes com 

Esta época festiva terminou no dia 
22 de dezembro com uma brilhante 
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A Mesa Administrativa da 
Misericórdia de Tarouca deliberou em 
reunião de Mesa reconhecer o Mérito 

completaram 10 anos de Serviço na 

Este reconhecimento e entrega 

Ceia de Natal dos funcionários, e 
contemplou as seguintes Homenageadas:

Carminda Morgado, Maria de Lurdes Gouveia, Maria Elisa Esteves e Maria 
Helena Lucena

Boa noite a todos,

Foi exatamente há 10 anos atrás que entrámos nesta instituição. Até aqui 
tem sido um percurso pleno de desejos, conquistas, lágrimas, mas também 
muitos sorrisos e partilhas. Foram 10 anos que transformaram as nossas vidas 
como pessoas sempre prontas para ajudar quem precisa e onde é preciso.

mais e melhor, sempre zelando pelo bem desta Misericórdia. Aqui aproveitamos 
para agradecer a todos aqueles que nos acompanharam e nos deram a mão 
nos momentos mais difíceis, pois foram esses que nos ajudaram a crescer 

Este é sem dúvida um dia de muito orgulho, para cada uma de nós, pois 
ao receber esta medalha acreditamos no valor que é dado ao nosso trabalho é o 
nosso mérito.

Muito obrigado à Mesa Administrativa e a todos os colegas de trabalho 
e aos utentes, que são a razão de estarmos hoje a comemorar os 10 anos de 
trabalho.

Esperamos estar cá daqui a mais 10 anos.
Misericórdia de Tarouca, 17 de dezembro de 2016.

Carminda Morgado
Maria Elisa Esteves

Maria de Lurdes Gouveia
Maria Helena Lucena

Atribuição de Medalhas de Mérito Profissional às Funcionárias

DISCURSO DAS HOMENAGEADAS
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Setor da Educação

Está mais que provado que as 
experiencias enriquecem e fazem-nos crescer. 

Daí a Misericórdia ter a preocupação de 
proporcionar às suas Crianças actividades 

diferentes que lhes possam trazer conhecimento 
e vivências enriquecedoras.

Ao longo do ano muitos foram os passeios, 
visitas, caminhadas e outras tantas coisas 

que as Crianças tiveram oportunidade de viver, 
ganhando assim, contacto e aprendizagens 

que certamente recordaram 
pela vida fora.

Atividades “Fora de Portas”

Prevenção Rodoviária

Peça de teatro na Biblioteca Municipal
de Tarouca

Praia do Azibo
Visita Nortprint - Porto

Visita “quintinha” - Viseu

Zoo Santo Inácio - Gaia

Visita ao Canil Visita à Vacaria
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Texto

Com o intuito de envolver a comunidade escolar e mostrar 
os produtos regionais realizou-se mais uma vez a “Feira de 

Com o empenho de todos os produtos foram chegando, 

esmerou e apresentou os seus produtos de diferentes formas e 

Assim, no dia 23 de Outubro, nas galerias do Centro 

FEIRA DE OUTONO

expostos toda a equipa da Educação esperou pelos clientes 
que durante a tarde foram passando e comprando o que 

Era visível no rosto das Crianças a alegria de verem o 

Parque Biológico

Visita ao Castelo - Lamego
Bela e o Monstro no Gelo

Mar Shopping

Portugal dos Pequeninos
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Setor do Idoso

No dia 11 de Novembro festejou-se o tradicional Magusto de 

tarde bem passada e animada com muita música e 
bailarico entre colaboradores, utentes e voluntarias, 

E para acabar com as festividades do 
Martinho no dia 13 de Novembro, a Tuna da 
Fundação Gaspar e Manuel Cardoso - Armamar, 
visitou e actuou para os nossos utentes na 
nossa sala de convívio, com muitas 

lembrança a esta Tuna e terminando a 

S. MARTINHO

O envelhecimento não tem uma 
causa única, não se refere só à idade 

processo multi-factorial dividido em várias 
categorias que faz com que os indivíduos 

O Conceito idoso, mais do que no 

ouviu a desculpa: “- Já estou velho para 

Neste sentido e sabendo nós, Santa 
Casa da Misericórdia de Tarouca, que o 
exercício físico é um factor determinante 
para um envelhecimento bem-sucedido 

A IMPORTÂNCIA DO BOCCIA NO ENVELHECIMENTO

e com qualidade, foi desenvolvido um 
projeto/modelo de torneio de Boccia 

como principais objetivos proporcionar 
aos Utentes novas relações interpessoais 
com outros utentes, conhecer novas 
realidades, proporcionar o aumento 
da auto-estima, capacidade de 

sido realizado, até a data, em Armamar, 

No mesmo dia do encontro, é 
realizado uma tarde recreativa onde 

utentes aproveitam para dançar, cantar, 

aproveitam para viver e passar um dia 

Sabemos que não é possível fazer 
o tempo andar para trás, mas podemos 
tentar fazer com que os minutos 

Pedro Pereira
Prof. Educação Física SCMT
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AZIBO
Com o calor apertar, a Misericórdia saiu no dia 

 
Este dia foi vivido com enorme alegria e diversão por miúdos 
e graúdos notando-se a satisfação estampada nos rostos de 

A todos os que participaram, de forma direta ou 
indireta, um bem-haja pois sem o seu contributo esta 

Mesa Administrativa da SCM Tarouca por mais este passeio 

DESFILE ASSOCIAÇÕES COM VIDA – S. MIGUEL



APOIO À INFÂNCIA

Creche Jardim de Infância

CATL

APOIO À TERCEIRA IDADE

Lar de Idosos Centro Dia

Apoio Domiciliário

Teleassistência

OUTROS APOIOS SOCIAIS

AGRICULTURA

RSI

RLIS / SAAS

Banco Local Voluntariado

Ajudas Técnicas

Quinta do Candeínho

CATL

Creche Jardim de Infância

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca
Sede: Telefone:



www.facebook.com/ scmtarouca  |  www.scmtarouca.org

Centro de Estudos A. Almeida Fernandes

APOIO À DEFICIÊNCIA

CULTURA

APOIO À SAÚDE

Lar Residencial CAO Unidade Cuidados

de Convalescença

Clínica de

Fisioterapia

Centro Dia SAD

UCCMT
Lar Residencial Deficientes

RSICAO

Lar de Idosos

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca
E-mail:

RLIS
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Entrevista

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca de forma a prestar 
uma melhor informação e de dar a conhecer a sua realidade e os 

www.scmtarouca.org

(como: saber quem são os Órgãos Sociais, uma breve história, 
ter acesso ao Plano de Atividades e Orçamentos e ao Relatório e 

A MISERICÓRDIA DE TAROUCA E 
AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO https://www.facebook.com/scmtarouca

Quando entraste para a Santa Casa?
Entrei para a Santa Casa no dia 16 de março de 2009, 

O que sentes aos estares nesta Instituição há tantos 
anos?

Eu sinto-me feliz, orgulhosa, sabichona nas coisas que 

O que mais gostas?
Gosto mais das atividades e sobretudo de conviver com 

Quais são as melhores recordações?
As melhores recordações são: as brincadeiras com os 

À conversa com…

BIANCA MOURA ALMEIDA
Natural de Tarouca, a menina Bianca Moura Almeida nasceu a 01 de novembro de 

2007, tendo 9 anos de idade. É Utente da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca desde 
16 de março de 2009. Atualmente na Resposta Social de Centro de Atividades de Tempos 
Livres (CATL) passou anteriormente nas Respostas Sociais de Creche e Jardim-de-Infância.

conjunto e as traquinices 
que fazemos com os amigos 

(ehehe)

Quando sairés achas que vais ter saudades?
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CAO

Foi com enorme entusiasmo que o CAO abriu as suas portas a 23 de 

atividades estritamente ocupacionais, atividades de desenvolvimento pessoal e 

importância no seu desenvolvimento pessoal, permitindo aos indivíduos uma 

Em cada atelier, os indivíduos trabalham em grupo de forma a sentirem-
se uteis e capazes, realizando atividades de carácter pedagógico (atelier de 
leitura e escrita) como também de carácter estritamente ocupacional (atelier de 

Tendo em conta a individualidade de cada um, estes adultos são 
acompanhados e estimulados individualmente, quer a nível de reabilitação quer 

Nas atividades recreativas e de lazer, o CAO tenta oferecer aos seus 
utentes, uma diversidade de atividades dentro da comunidade e fora da 

Podemos concluir desta forma, que a abertura desta resposta social foi 

Albertina Parreira
Técnica Superior de Educação Social

CAO - UM ANO DE ATIVIDADES



Encontros Musicais
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No passado dia 26 de agosto, na Capela da Misericórdia 
de Tarouca, realizou-se um concerto pelo Orfeão da Praia da 

Esta brilhante atuação, proporcionada pela visita deste 
grupo à região, fascinou todo o público que esteve presente 

Durante a tarde, este Orfeão realizou uma pequena 

A Misericórdia de Tarouca agradece a visita ao Orfeão 

No dia 19 de agosto na Casa do Paço em Dálvares, os presentes, puderam sentir o fado de forma descontraída e com o 

Concerto do Orfeão da Praia da Vitória

Noite de Fados

No passado dia 13 de Novembro, a Tuna da Fundação 
Gaspar e Manuel Cardoso de Armamar, visitou e atuou 

e entregou uma lembrança a esta Tuna pela brilhante 

Tuna da Fundação 
Gaspar e Manuel Cardoso
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Culto Religioso

No dia 8 de setembro alguns Utentes do lar de idosos 
e centro de dia foram até Lamego para poderem assistir as 

O entusiasmo dos Utentes era visível nos seus rostos e 

FÁTIMA
Mais um ano passou e mais um ano 

a Misericórdia de Tarouca proporcionou 
uma visita ao Santuário da Nossa 
Senhora de Fátima, indo ao encontro 
dos princípios cristãos e convicções dos 

Esta visita foi vivenciada de uma 
forma comovente por todos os Utentes e 

colaboradores da Misericórdia, tendo em 
conta que o Santuário de Fátima permite 
a todos os presentes vivenciar as suas 

 
A visita decorreu no dia 6 e 7 de 
Outubro, os Utentes pernoitaram na 
Casa do Retiro da Nossa Senhora das 
Dores, podendo desta forma participar 

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

 
Esta viagem permitiu também estreitar 
laços de afectividades entre os utentes 
e colaboradores dando espaço a 

 

Utentes por participarem nesta atividade 

houve espaço para se poderem deliciar com as farturas, sem 

Mais uma vez não nos podemos esquecer da ajuda 
prestada pelos que participaram de forma direta ou 
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Voluntariado

Foi em Agosto de 2010 que se 
formalizou a criação do Banco Local 
de Voluntariado de Tarouca, tendo-se 
constituído a Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca a entidade enquadradora do 

Desde essa data, a Misericórdia 
tem acolhido voluntários de várias 
idades que disponibilizam um pouco 
do seu tempo para dar um grande 
contributo no que é um trabalho 

Tal como aconteceu no verão 

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO DE TAROUCA
VS

SERVIÇO DE VOLUNTARIADO DA MISERICÓRDIA

de 2015, também neste ultimo 
verão, o Serviço de Voluntariado pode 
congratular-se com a presença de 
voluntários mais novos que além de 
demonstrarem uma forte sensibilidade 
para as atividades de voluntariado 

enriquecedoras e diferentes capazes 
de lhes transmitir uma orientação na 
descoberta das suas aptidões e que, 
também vieram enriquecer o trabalho e 

de alegria como voluntário… pense bem! 
Junte-se a nós e 

Ajude-nos a ajudar!!

Ser voluntário é ser maior
maior que o homem comum
comum como aquele que se acha 
senhor

Fica mais rica a alma de quem 
partilha
partilha aquilo que pode dar
dar a mão ao pobre, ao velho, 
ao doente e ao próximo

Para seres voluntário 
não tens que ser monge
monge como há uns séculos atrás
antigamente não se ia tão longe

Ser jovem é ser capaz
capaz independentemente da idade 
idade tens sempre para 
construir a paz

Não deixes o mundo igual
igual a quando o achaste
achaste o bem e o mal
deixa-o melhor do que quando 

Fonte:http://voluntariadoeomundo.blogspot.
pt/2011/04/ser-voluntario-poema.html

Ser voluntário
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Ajude-nos a Ajudar!

Esta consignação não implica qualquer pagamento 

COMO AJUDAR A MISERICÓRDIA DE TAROUCA?

Consignar 0,5% do imposto liquidado

Adicionalmente, o sujeito passivo pode, ainda, atribuir 

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

Pode, ainda, prescindir do 
benefício da dedução à coleta do 

Prescindir dos 15% de IVA suportado

Se for sua intenção ajudar a 
Misericórdia de Tarouca através 
da Consignação Fiscal de 0,5% do 

Basta que, no preenchimento 

NIPC 501 370 587

JUNTE-SE A NÓS COMO IRMÃO DA MISERICÓRDIA, AJUDANDO-NOS A FAZER MAIS 
E MELHOR EM PROL DOS NOSSOS HÓSPEDES E DA COMUNIDADE EM GERAL.


