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Prefácio

Rui Fernando Guedes Raimundo
Provedor da SCMT

miSEriCórdiA… do pASSAdo Ao Futuro

O foco na ação social, na solidariedade 
e na inclusão é cada vez mais presente e as 
exigências que são impostas às Instituições que 
desenvolvem tal atividade são cada dia maiores.

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 
é a maior Instituição de cariz social presente no 
Concelho de Tarouca e temos plena consciência 
das responsabilidades de hoje e do futuro.

Durante os últimos anos tivemos a 
necessidade de reestruturar os serviços, para 
que fosse possível garantir o cumprimento dos 
compromissos que vinham do passado, mas ao mesmo tempo 
responder às necessidades do presente e preparar o futuro.

A necessidade de cumprir com os encargos da dívida, 
que ascendia a cerca de 1,5 milhões de euros foi uma primeira 
prioridade, só assim era possível manter a confi ança desta 
Instituição junto da banca e fornecedores, e com uma gestão 
diária assente no rigor, foi possível atingir esse mesmo objetivo.

Obviamente, não quisemos em nenhum momento fazer 
apenas uma gestão corrente e neste sentido fomos realizando 
pequenos investimentos, mas que eram prioritários e fundamentais 
para o normal funcionamento da Santa Casa e das suas valências, 
como foi exemplo o investimento na remodelação da cozinha e 
climatização dos vários pisos, bem como outras pequenas obras.

Considerando a existência de novas necessidades na nossa 
sociedade, foi possível, com investimento desta Instituição, mas 
com o apoio efetivo de Instituições, como a Câmara Municipal de 
Tarouca, avançar com duas novas valências nestes últimos anos:  

O CAO, que se dedica ao acompanhamento de pessoas com 
defi ciência, garantindo-lhes maior qualidade de vida e um maior 
descanso às suas famílias, mas também a RLIS/SAAS que assenta 
numa lógica de intervenção articulada e integrada de entidades 
com responsabilidade no desenvolvimento da ação social.

Na gestão do dia-a-dia foi objetivo tornar o acesso de 
visitas mais fácil e garantir uma maior transparência no 
funcionamento da Santa Casa.

Em nenhum momento deixamos de lembrar o nosso maior 
ativo, os funcionários da Santa Casa, e assim levamos a efeito 
uma reestruturação das carreiras profi ssionais, pois estamos 
perfeitamente conscientes que sem o seu empenho e dedicação 

não é possível prosseguir com a missão que esta 
Instituição desenvolve. Neste sentido, gostaríamos 
de agradecer a todos os funcionários, sabendo da 
sua entrega à causa social.

Estes agradecimentos são extensíveis aos 
nossos parceiros, sabendo que a Misericórdia de 
Tarouca poderá sempre contar com o seu apoio, 
como foram exemplo, entre outros, a Câmara 
Municipal de Tarouca, pelo apoio contínuo e 
atento, a EDP Renováveis, pela oferta do Minibus, 
a Segurança Social, com quem desenvolvemos 

toda a nossa ação, as IPSS locais, parceiros do dia a dia, e as 
Caves da Murganheira, pelo apoio nos eventos que realizamos.

Falamos de presente e de passado, mas temos consciência das 
exigências do futuro e das prioridades a que teremos que responder.

Neste sentido manteremos o controlo da dívida, garantindo 
que os seus encargos não colocarão em causa a ação da 
Instituição no futuro, pois existem investimentos que urge realizar.

Neste sentido é fundamental que sejamos capazes de 
realizar obras no edifício da creche, para garantir que as 
valências do setor da educação fi quem com maior proximidade 
física. Assim, a curto prazo, avançaremos com investimentos 
que têm como objetivo o aproveitamento do espaço, hoje aberto, 
que existe no piso inferior da creche, fi xando ali o Infantário e 
o ATL. Este investimento já se encontra mapeado para fundos 
comunitários, por indicação do executivo municipal e aceitação 
da Comunidade Intermunicipal, estando neste momento em 
fase de apresentação de candidatura.

É nosso objetivo preparar todo o processo, para que 
numa próxima oportunidade, no que diz respeito a fundos 
comunitários, possamos apresentar uma candidatura para a 
recuperação na Casa da Avenida, sita na Av. Vice-Almirante 
Adriano Saavedra, bem como da remodelação do Lar de Idosos.

Gostava de reafi rmar o agradecimento a todos os que 
fazem com que consigamos perseguir a missão desta tão nobre 
Instituição, destacando hoje todos os Mesários e funcionários.

Uma palavra fi nal de saudade, de gratidão e de grande 
admiração para com o nosso mesário que faleceu no passado 
mês, o amigo Eduardo Teixeira, homem sempre presente, sempre 
disponível e com uma consciência social e moral de enorme valor.
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Irmandade

No passado dia 18 de março, no edifício da Creche Nova 
Esperança, realizou-se a reunião ordinária da Assembleia 
Geral da SCM de Tarouca com a presença de 62 Irmãos.
Teve a seguinte ordem de trabalhos:

– Aprovação da ata da assembleia anterior;
– Apreciação, discussão e votação do Relatório de 

Atividades e Contas do exercício social de 2017 e apresentação 
do Parecer do Conselho Fiscal;

– Pedido de autorização para contratação de 
fi nanciamento bancário;

– Outros assuntos de interesse para a Misericórdia.
O Sr. Provedor tomou da palavra e apresentou 

detalhadamente todas as atividades desenvolvidas no ano 
de 2017 e os consequentes resultados.

 Após leitura do parecer do Conselho 
Fiscal todos os pontos em 

apreciação foram aprovados 
por unanimidade.

ASSEmblEiA gErAl n.º 1 dE 2018 

A Misericórdia de Tarouca esteve presente na emissão do Somos Portugal da TVI 
em Tarouca no dia 20 de Maio de 2018.

Este evento contou com a intervenção do Sr. Provedor Rui Raimundo junto 
do apresentador João Montez na tenda expositiva d os serviços prestados pela 
Instituição.

SAntA CASA
no SomoS portugAl 

A Misericórdia de Tarouca esteve presente na emissão do Somos Portugal da TVI 

Este evento contou com a intervenção do Sr. Provedor Rui Raimundo junto 
do apresentador João Montez na tenda expositiva d os serviços prestados pela 
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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 %

15 %

15 %

5 a 10 %

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

Prioridade na Admissão de Utentes em todas as valências 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

VALE OFERTA | VALE OFERTA | VALE OFERTA

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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Irmandade

MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUS

MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUS

VALE OFERTA | VALE OFERTA | VALE OFERTA

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/serviços  
(serviço fúnebre, venda de imagens religiosas, fl ores, campas e jazigos e brevemente serviço de manutenção e limpeza de 
campas e jazigos) Salzedas - Tarouca

963 387 560

Funerária Pinto 
& Fonseca

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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Concerto comemorativo

O Parlamento Europeu estabeleceu 
o ano de 2018 como o Ano Europeu do 
Património Cultural.

Os grandes objetivos desta 
decisão prenderam-se com a promoção 
da diversidade cultural, do diálogo 
intercultural e da coesão social, visando 
chamar a atenção para o papel do 
património no Desenvolvimento Social e 
Económico.

Com estes objetivos propostos 
foram projectadas as condições para a 
realização de iniciativas em diferentes 
níveis –Europeu, Nacional, Regional e 
Local, permitindo assim o envolvimento 
de Entidades Públicas e Privadas que se 
queiram associar a esta causa.

As Entidades Publicas e Privadas 
têm desenvolvido ações de carácter 
pedagógico, permitindo a valorização 
do Património Natural e o Património 
Cultural que tutelam.

E no que compete à preservação 
do Património Cultural, as Misericórdia 
também tem uma palavra a dizer.

Ano EuropEu do pAtrimónio CulturAl

As Misericórdias têm visto o seu 
papel assistencial ganhar cada vez 
mais importância, mas têm a seu cargo 
uma missão menos imediata, mas não 
menos exigente: a de manterem em 
bom estado e darem uso adequado ao 
património cultural que lhes pertence, 
em particular, aos imóveis de interesse 
histórico e arquitectónico. 

Foi nesse espirito de exigência 
que a Santa Casa da Misericórdia de 

Tarouca se juntou no desenvolvimento 
de iniciativas para comemorar o Ano 
Europeu do Património Cultural.

Espelho disso é a disponibilização 
e abertura constante da capela da 
Misericórdia, sendo utilizada para 
cerimónias relevantes da vida comunidade 
e da Instituição. A capela da Santa da 
Misericórdia de Tarouca, de arquitectura 
manuelina, foi o 1º Edifício pertencente 
à Misericórdia, tendo sido construída no 
último quartel de centúria de seiscentos.

A 17 de Fevereiro de 2018 a 
Misericórdia de Tarouca entendeu 
estarem criadas as condições para a 
intensificação da diversidade cultural, do 
diálogo intercultural e da coesão social.

Foi com gosto que a Mesa 
Administrativa endereçou o convite 
à comunidade Tarouquense para dar 
iniciativa à Comemoração do Ano 
Europeu do Património Cultural, um 
concerto com o Grupo Coral Pietate de 
Queimadela, num edifício de enorme 
relevância e estima para todos.

Sandra Magalhães
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Seminário

Os oradores convidados preencheram 
o dia com as suas partilhas e ofereceram 
diferentes contributos para a prática 
educacional, clínica e pessoal do trabalho e 
relacionamento com as crianças. 

O primeiro painel da manhã 
abordou a evolução do tema 
“Educação” ao longo dos anos e 
investiu sobre a importância de 
uma relação de qualidade entre 
Família, Escola e Comunidade como 
facilitadora do desenvolvimento da 
criança e promotora do seu bem-
estar. Os oradores que integraram o 
segundo painel que fechou a manhã 
clarifi caram o papel das Equipas Locais 
de Intervenção (ELI) e presentearam 
os participantes com a apresentação 
da Equipa Interdisciplinar da SCMT 
(Psicóloga, Professora de Ensino 
Especial, Terapeuta da Fala e Terapeuta 
Ocupacional). A parte da tarde foi 
preenchida por comunicações repletas 
de emoção, sentimento e aprendizagem. 
Os oradores ofereceram informação 
essencial sobre quais as oportunidades/

EduCAção… dE todoS 
E pArA todoS!

No passado dia 18 de Maio do presente ano realizou-se no Auditório Adácio 
Pestana o Seminário: “Educação…de Todos e para Todos” organizado pela 
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca. Este tema surge da importância que a 
Instituição deposita na tríade Educação – Escola – Família e a sua interação com 
as Necessidades Especiais e/ou Intervenção Precoce. Assim sendo, a equipa de 
colaboradores responsável pela organização do evento preocupou-se em subdividir 
o tema central em duas lentes que se cruzam: a do profi ssional que trabalha 
diariamente com crianças e adultos com e sem necessidades especiais e pessoal que 
vive com estas diariamente. Paralelamente, reconheceu-se a necessidade de refl etir 
sobre a importância de um trabalho interdisciplinar – família, profi ssionais de saúde, 
educadores, auxiliares - que se focam no mesmo objetivo: o bem-estar da criança. 

ofertas que existe para o adolescente/
adulto com defi ciência, esclareceram 
dúvidas sobre os direitos e deveres 
das pessoas com defi ciências. O painel 
fi nalizou com a excelente comunicação 
de dois oradores que brindaram os 
presentes com a experiência profi ssional 
e pessoal acerca de “Como viver com a 
defi ciência?”. 

Foi certamente para todos os 
participantes um dia cheio de emoções, 
carregado de novas aprendizagens e 
conhecimentos. No dia-a-dia de cada 
um dos presentes fi caram as memórias 
das palavras ouvidas e marcantes 
e permanecem as lembranças das 
emoções sentidas ao longo daquele dia. 
Fica no ar a motivação para organizar 
mais seminários, de forma a contribuir 
para uma melhor prática, uma maior 
qualidade do trabalho desenvolvido 
e também pela promoção de um 
relacionamento mais próximo entre a 
Instituição e a Família. 

Setor da Educação
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A Unidade de Saúde da Misericórdia de Tarouca é um espaço acolhedor 
e de referência na prestação de cuidados de saúde, composto por profi ssionais 
devidamente qualifi cados e com vasta experiência. Que presta os seguintes serviços:

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a Sexta: 
09h00 – 12h30 e 14h00 – 18h00 
(18h00 às 20h00 mediante marcação 
prévia)
Sábado: 
09h00 – 12h00

Morada e contactos:
Av. Restauradores do Concelho, 
Bloco 2, R/C – 3610 Tarouca
(Junto à GNR e Bombeiros)

Para marcações ou informações:
Tel: 254 677 404

unidAdE dE SAÚdE dA miSEriCórdiA dE tArouCA

> SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

> PSICOLOGIA

> MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO:
- Músculo-esquelética
- Neurologia
- Pediatria
- Cardiorespiratória (adulto e criança)
- Desporto
- Osteopatia
- Acupuntura
- Pilates
- Fisioterapia ao domicílio

> TERAPIA DA FALA
- Linguagem / Fala / comunicação
- Motricidade orofacial
- Deglutição
- Voz

> POSTO DE COLHEITA DE ANALISES CLÍNICAS E ELETROCARDIOGRAMA: 
(segunda a sábado: 08h00 às 11h00)

> CONSULTAS DE MEDICINA
- Medicina geral
- Cardiologia
- Fisiatria
- Psiquiatria
- Nutrição

> TERAPIA OCUPACIONAL
- Atraso de desenvolvimento 
(adulto e criança)
- Lesões músculo-esqueléticas
- Lesões neurológicas

Protocolos/Convenções atuais na área da medicina física e reabilitação 
MEDICAREADVANCERARE   CARTÃO DE IRMÃO    MÉDIS
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SEtor dA EduCAção

No dia 15 de Maio, celebramos no Jardim de Infância e na Creche, 

o Dia da Família. A concentração dos participantes, pais, tios e avós 

dos nossos meninos, foi nas instalações da Creche, onde se iniciou a 

caminhada em Família. Depois seguimos em direção à variante até à 

ponte do rio Varosa. Foi uma caminhada e um lanche partilhado cheio 

de surpresas e alegria.

CAminhAdA Em FAmíliA

tEAtro - 21 dE mArço
No decorrer das comemorações do Dia do Teatro, a 

Câmara Municipal de Lamego promoveu atividades no Teatro 
Ribeiro Conceição e proporcionou às nossas crianças uma bela 
tarde de espectáculo com a peça de Teatro “História de uma 
Boneca abandonada”.

As crianças da Creche e do Jardim de Infância 
integraram, mais um ano, o desfile de Carnaval realizado 
pelo Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos. 
Saíram à rua, cumprindo a tradição, com os seus fatos 
carnavalescos inspirados em insectos e flores.

CArnAvAl

Em Janeiro, o Jardim de Infância foi à Biblioteca do Agrupamento 
de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos, ver a coleção de livros e objetos 
de “O Principezinho” que o Professor César Luís de Carvalho tem vindo a 
colecionar ao longo dos anos. Fomos muito bem recebidos por todos os 
profissionais que ali se encontravam.

ColEção

do prinCipEzinho

No dia 5 de Abril, os técnicos da Santa Casa da Misericórdia que 

incorporam o Projeto de Snoezelen, proporcionaram a todas as crianças 

do C.A.T.L, do Jardim de Infância e da Creche, sessões de estimulação 

sensorial com o tema “Fundo do Mar”. Um espectáculo que promoveu 

o contato com objetos, sons, imagens e cheiros a todas as crianças 

presentes, com o intuito de relaxar e desenvolver os cinco sentidos.

SnoEzElEn

Durante este último semestre foram realizadas inúmeras atividades com 
vista ao desenvolvimento e ao crescimento feliz e saudável das nossas crianças. 
Neste sentido, as valências da educação participaram na comemoração do Dia da 
Criança proporcionada pelo Município de Tarouca. Esta atividade foi desenvolvida 
para as crianças da comunidade com idades superiores aos 3 anos. Foi uma 
manhã muito divertida onde o sorriso nas caras das crianças foi reinando durante 
todo o dia.  É de realçar a importância das atividades na comunidade o que 
proporciona um espirito de partilha, compreensão e novas vivências.

diA dA CriAnçA
Como tem vindo acontecer ao longo de todos 

os anos, a valência da Educação (Creche, Jardim de 
Infância e CATL) realizou as festas finais de ano tendo 
sido o culminar das atividades lectivas. O encerramento 
da natação “Open Day” foi realizado nas Piscinas 
Cobertas do Município de Tarouca, onde também os 
pais foram integrados neste evento havendo partilha, 
interacção e muita alegria. Foi visível a felicidade das 
crianças e respectivos familiares.

opEn dAy - AquátiCo



Santa Casa da Misericórdia de Tarouca julho  |  2018

No dia 21 de Março, para comemorar o Dia Mundial da 
Árvore e da Floresta, os Utentes de ERPI, Creche e Jardim de 
Infância juntaram-se na entrada da Creche Nova Esperança. Em 
conjunto construíram árvores, com mensagens que os utentes e 
os seus familiares foram partilhando em pequenos pedaços de 
papel. O nosso espaço ficou muito mais colorido.

diA dA árvorE 

Para assinalar o Dia Europeu da Segurança Rodoviária, recebemos 

a visita da Guarda Nacional Republicana. Estes, no dia 20 de Abril, 

sensibilizaram as crianças e os adultos para os perigos que existem na 

estrada, quer seja enquanto peão ou como ocupante de um veiculo. No 

dia 24 de Abril, a GNR organizou uma dinâmica para pôr em prática tudo 

o que aprendemos. Foi sem dúvida a melhor forma de aprender a estar 

em segurança.

diA EuropEu 

dA SEgurAnçA rodoviáriA 

Em Abril, comemorou-se o Dia Internacional do Livro 
Infantil na presença do Professor César Luís de Carvalho, que nos 
apresentou vários livros da sua coleção de várias formas, cores e 
feitios, encantando os nossos meninos. E ainda nos presenteou 
com a sua mais recente história “O Caracol Azul”.

diA intErnACionAl do livro inFAntil

A festa de encerramento do ano lectivo intitulada ”Festival de Verão”, teve lugar no Complexo Desportivo de Tarouca na 
qual teve a participação de todo o Sector da Educação e participação especial da Professora de Xadrez, dos Idosos do Lar e dos 
Utentes do CAO para abrilhantarem a abertura da nossa festa. Esta actividade foi pensada para o desenvolvimento, bem-estar, 
partilha e interacção das crianças com a comunidade e família. Foi visível no rosto das crianças e familiares a alegria e o orgulho 
pelo empenho dos meninos nas várias performances demonstradas aos pais. Alguns dos momentos altos da festa foram a bênção 
do nosso novo Mini-Autocarro e a imposição das cartolas e pastas para os finalistas da Educação. O envolvimento das crianças 
neste tipo de atividades é muito importante o que lhes proporciona vivências diferente carregadas de novos conhecimentos e 
experiências para o futuro.

FEStA dE EnCErrAmEnto “FEStivAl dE vErão”



10Página

Setor do Idoso

A celebração da Páscoa serve 
como momento de reflexão, em 
homenagem à vida e morte de Cristo. 
A Páscoa é celebrada também pela 
reunião da família, sendo um momento 
de confraternização e de alegria. 

Foi neste espírito que a Santa Casa 
da Misericórdia de Tarouca proporcionou 
no dia 28 de março aos seus Utentes, 
Familiares e Colaboradores uma missa 
de lava-pés.

Esta missa foi celebrada pelo 
Reverendo Capelão da Santa Casa 
da Misericórdia de Tarouca, Sr. Padre 
Carlos, cheia de simbolismo, e com 
especial incidência na lição do lava-pés 
e no «mandamento novo» deixado por 
Jesus como testamento espiritual para 
os seus discípulos.

Nesta homília se comemorou o que 
fez Jesus: «Antes da festa da Páscoa, 

páSCoA
sabendo Jesus que chegara a hora de 
passar deste mundo para o Pai, tendo 
amado os seus que estavam no mundo, 
levou até ao extremo este seu amor. 
[…] Levantou-se da mesa, depôs as 
vestes e tomando uma toalha pô-la à 
cinta. Depois de lhes lavar os pés […], 
disse-lhes: ‘Compreendestes o que vos 
fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor e 
dizeis bem porque Eu o sou. Ora, se Eu, 
sendo Mestre e Senhor, vos lavei os pés, 
também vós deveis lavar os pés uns aos 
outros. Dei-vos o exemplo, para que, 
assim como Eu fiz, vós façais também’» 
(Jo 13, 1-15).

Depois da missa a Instituição 
proporcionou um lanche a Utentes e 
seus Familiares, proporcionando mais 
uma vez o convívio entre eles e reforço 
de laços afetivos. 

Sandra Magalhães 

Junho é sinonimo dos Santos 
Populares. 

A Misericórdia de Tarouca 
comemorou-os no passado dia 28 
de junho, com o tradicional arraial 
popular e sardinhada que juntou 
os Utentes de ERPI, Centro de Dia, 
SAD e CATL, alguns membros da 
Mesa Administrativa, Colaboradores 
e Voluntárias.

A Misericórdia de Tarouca a 
convite da Comissão de Festas de 
S. Pedro e como habitualmente 
participou na Procissão em Honra de 
S. Pedro com a presença da Bandeira 
e dos Corpos Sociais desta Instituição 
e um grupo de colaboradoras que 
levaram o andor de Nª Senhora do 
Socorro - Padroeira da Misericórdia 
de Tarouca.

SAntoS 
populArES 
- FEStA 
dE S. pEdro



Este ano a Fundação Gaspar e 
Manuel Cardoso, em Armamar honrou a 
nossa Misericórdia com um convite para 
um convívio carnavalesco, a quando da 
nossa chegada foi possível verificar o 
ambiente divertido com danças e bastantes 
gargalhadas. Havia  várias instituições 
convidadas como a Fundação Elísio 

CArnAvAl 2018

Ferreira Afonso, do Sátão, Santa Casa da 
Misericórdia de Armamar, Centro Social 
de Aricera, Santa Casa da Misericórdia de 
Lamego, Santa Casa da Misericórdia de 
Penalva do Castelo e a nossa Misericórdia. 

Durante a tarde houve muitos 
passos de dança, conversas e gargalhadas 
com as várias Instituições presentes e no 

fim houve um lanche convívio. Durante 
a tarde foi possível verificar o rosto de 
contentamento pelos Utentes que estavam 
vestidos a rigor para o evento, mascarados 
de Super Mário e de Minions. 

Para esta atividade estiveram 
presentes os Utentes de ERPI, Centro de 
Dia, Apoio Domiciliário e CAO. 

diA dA mãE E diA do pAi
“Ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes tua mãe, quando vier a envelhecer.” (Provérbios 23:22)

No dia 19 de março e 6 de maio assinalou-se o dia do Pai 
e o dia da Mãe, homenagem sempre muito aguardada por todos 
os Utentes. E a Misericórdia de Tarouca fê-lo  de acordo com os 
projetos de intervenção de cada resposta social.

A Resposta Social de ERPI assinalou o dia de forma 
carinhosa, ternurenta com partilhas de memórias e 

experiências, que ficarão certamente na memória de que 
quem os vivenciou, quer sejam Utentes seus familiares, 
colaboradores e Sr. Provedor. Estes dias foram também 
assinalados com uma singela lembrança agradecendo 
respeitosamente todo o afeto partilhado. 

Sandra Magalhães

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca julho  |  2018
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Setor da Saúde

pilAtES
O método Pilates defende que os estilos de vida 

modernos, as más posturas provocam consequências para 
a saúde sendo que a maior parte da sintomatologia e lesões 
devem-se a uma má postura. 

Este método apresenta um conjunto de exercícios 
para alongar e fortalecer os músculos do core (transverso do 
abdómen, o períneo, o multífido e o diafragma), essenciais 
para a manutenção da boa postura.

O método Pilates baseia-se em seis princípios básicos: 
Concentração; Centro de força; (contracção do transverso 
abdominal, músculo mais profundo responsável pela sustentação e 
estabilização da coluna); Controlo; Precisão; Respiração e Fluidez. 

Este método quando praticado regularmente (uma a duas 
vezes por semana) com um profissional, considerando todos os 
aspectos numerados apresenta alguns benefícios entre os quais:

Diminui as dores nas costas (hérnia de disco, escolioses, 
bicos de papagaio) porque aumenta a força abdominal, a 
mobilidade, a flexibilidade e relaxa os músculos da cervical, 
dorsal e lombar. Deste modo, previne lesões e aliviar as dores 
nas costas que são bastantes frequentes

Diminui as consequências de um estilo de vida 
sedentário, evita as lesões músculo-esqueléticas relacionadas 
com o trabalho (tendinites, epicondilites, entre outras); 

Alívia os sintomas de diversas patologias (fibromialgia, 
artrite, artrose, entre outros), potencia a recuperação funcional 
nos pós-operatórios e é uma otima ferramenta para reabilitação 
física após o cancro (especialmente o cancro de mama). 

VERDADES:
1 – É importante a prática de pilates para as grávidas. 

Corrige a postura, alivia e previne as dores e prepara o corpo 
para o parto com o fortalecimento do períneo.

2- O pilates pode ser praticada por idosos, pois 
proporciona benefícios para as pessoas desta faixa etária 
que o praticam. Aumenta: a força, a mobilidade articular 
flexibilidade muscular, o equilíbrio e corrige a postura.

3 –Aumenta a sensação de bem estar e bom 
humor. Para além de melhorar a autoestima ajuda a libertar 
endorfinas que são responsáveis pela sensação de prazer e 
bem-estar. Desta forma diminui o stress e induz bom humor.

4 –Corrige a postura. Aumenta a flexibilidade e a 
resistência muscular, o pilates corrige o desiquilibrio.

5 – Melhora o funcionamento dos órgãos internos. Ao 
estimular os músculos que sustentam a coluna, os órgãos 
internos e a postura, protege a coluna durante as atividades 
corporais e melhora significativamente o funcionamento dos 
órgãos internos.

MITOS:
1 – O pilates não deixa as pessoas mais altas. Diminui 

a compressão entre as vértebras, aumentando a flexibilidade 
muscular e a mobilidade articular.

2 - O pilates não é parecido com o ioga. O Método Pilates é 
uma terapia para o corpo e o Yoga terapia para mente e espírito.

3 – A prática de pilates não é um desporto. Aumenta 
a força muscular, mas não é uma atividade com alto gasto 
de calorias. Esta prática deve ser complementada com uma 
alimentação saudável e desporto.

A prática de pilates pode ser a sua melhor aliada 
contra as dores.

Pratique Pilates e melhore a sua qualidade de vida!!!

Sofia Albuquerque
Fisioterapeuta
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Dia Internacional do Piquenique

CAO

No primeiro semestre do ano 2018, o CAO desenvolveu 

várias atividades que permitiram aos Utentes o desenvolvimento 

e manutenção das suas competências, assim como a vivência 

de novas experiências em diferentes contextos proporcionando 

momentos de diversão e bem-estar.

As atividades desenvolvidas após serem monitorizadas/

avaliadas verifi caram-se efi cazes e efi cientes no que respeita 

ao critério da inclusão das pessoas com defi ciência e 

incapacidades.

O feedback acerca das mesmas é positivo no sentido que 

os Utentes e Familiares referem satisfação quanto às atividades. 

 De uma forma geral, as atividades são realizadas 

no exterior de forma a combater o estigma/discriminação/

preconceito para com as pessoas com defi ciência e 

incapacidades.

A destacar três atividades por ser a primeira vez que 

foram assinaladas por esta resposta social e através das quais 

podemos verifi car a aceitação cada vez maior e mais positiva 

das pessoas com defi ciência e incapacidades por parte da 

comunidade em geral. Foram elas o Dia Internacional do 

Obrigado, o Dia Internacional do Riso e o dia Consciencialização 

do Autismo, que de uma forma geral pretenderam de sensibilizar 

a população para esta realidade que “mora” ao nosso lado todos 

os dias.
 

A Diretora Técnica do CAO e Psicóloga

Telma Carvalho

AS noSSAS AtividAdES

Dia do Bombeiro

Dia Internacional do Riso

Carnaval

Dia do Bombeiro

Dia Internacional da Família

Dia da Consciencialização do Autismo
Janeiras

Dia Internacional do Obrigado

Encontro de Dança
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Setor do Idoso

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

APOIO À INFÂNCIA

Creche Jardim de Infância

Centro de A� vidades 
Tempos Livres

APOIO À TERCEIRA IDADE

Estrutura 
Residencial para 

Idosos

Centro Dia

Apoio Domiciliário

Teleassistência

OUTROS APOIOS SOCIAIS

AGRICULTURA

Rendimento Social de Inserção

Serviço Atendimento 
e Acompanhamento Social

Can� na Social

Banco Local Voluntariado

Ajudas Técnicas

Programa Operacional de Apoio 
às Pessoas mais Carenciadas

Quinta do Candeínho

CATL

Creche Jardim de Infância

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca
Sede: Rua de S. Miguel, 3610-143 Tarouca |  Telefone: 254 679  410  |  E-mail: santacasatarouca@mail.telepac.pt
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Centro de Estudos A. Almeida Fernandes

Bole� m “Voz Solidária”

APOIO À DEFICIÊNCIA

CULTURA

APOIO À SAÚDE

Lar Residencial Centro A� vidades
Ocupacionais

Unidade Cuidados
de Convalescença

Unidade de Saúde
Medicina 

e Reabilitação

Centro Dia SAD

UCCMT
Lar Residencial Deficientes

Unidade de Saúde RSICAO

ERPI

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca
Sede: Rua de S. Miguel, 3610-143 Tarouca |  Telefone: 254 679  410  |  E-mail: santacasatarouca@mail.telepac.pt

RLIS
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SEgurAnçA ContrA inCêndioS Em EdiFíCioS 

Sabemos desde há muito que os 
incêndios são uma das maiores ameaças 
a que pessoas, edifícios e o meio 
ambiente estão sujeitas e todos os dias 
vamos ouvindo noticias relacionadas.

Felizmente, na atualidade, 
é possível promover a segurança 
reduzindo de forma significativa a 
probabilidade de ocorrer um incêndio, 
bem como os seus impactes negativos, 
pois, se a ação humana é a principal 
interveniente nas causas de um 
incêndio, é também fundamental na sua 
prevenção e combate. De tal modo que 
se verifica ser de extrema importância a 
preparação de todos os colaboradores 

Colóquio “SEgurAnçA ContrA inCêndioS  Em EdiFíCioS – obrigAtoriEdAdE lEgAl”
de uma Instituição/Entidade para 
executarem estas tarefas, constituindo 
assim a formação, um instrumento 
primordial.

Foi com este intuito, de formar 
e informar, que a Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca, em parceria 
com a empresa XZ Consultores, realizou 
no dia 27 de Abril, um colóquio 
subordinado ao tema “Segurança contra 
Incêndio em Edifícios – Obrigatoriedade 
Legal”, justificado pelas realidades 
da atualidade e responsabilidades 
das Misericórdias e demais IPSS´s e 
Entidades da nossa Comunidade.

Na sessão de abertura, estiveram 

presentes o Sr. Presidente da 
Camara Municipal de Tarouca, Sr. 
Valdemar Pereira, o representante 
do Comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Tarouca, Adjunto 
do Comando Mauro Cardoso, o Sr. 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca, Sr. Rui Raimundo e 
o representante da empresa XZ – 
Consultores, Dr. André Lima. Durante 
as suas intervenções, foram unanimes 
a salientar a importância da temática 
em questão e da formação para a 
prevenção e atuação em situação 
de emergência, destacando ainda o 
Adjunto Mauro Cardoso, o fenómeno 

Quando ocorre um incêndio a 
segurança e bem-estar dos Utentes 
depende em grande parte da 
evacuação de emergência, isto é da 
sua operacionalidade e eficácia. Uma 
estrutura interna organizada e com 
tarefas bem definidas pode ser a chave 
para uma evacuação rápida e segura 
mas… tem que ser treinada!

Um treino diferente foi o que 
aconteceu no dia 20 de maio, no Lar 
de Idosos. Em colaboração com os 
Bombeiros Voluntários, a Santa Casa 
da Misericórdia de Tarouca, realizou 
um simulacro de incêndio, no edifício 
do Lar de Idosos, tendo como principal 
objetivo o treino dos seus colaboradores 

um trEino diFErEntE…

SimulACro dE inCêndio no lAr  dE idoSoS

na preparação e realização de uma 
evacuação de emergência no menor 
tempo possível, envolvendo Utentes, 
colaboradores e as equipas de socorro 
externas – BVT e GNR.

As equipas internas de segurança 
e emergência já estruturadas possuem 
procedimentos e tarefas bem definidos 
o que permitiu que o resultado deste 
treino se revelasse muito positivo. Aqui 
observaram-se as rotinas e práticas, 
vulnerabilidades, características físicas e 
psicológicas dos Utentes e colaboradores 
e cronometraram-se tempos reais de 
movimentação.

Estes treinos - simulacros (exercícios 
de simulação) – devem ser entendidos 



Santa Casa da Misericórdia de Tarouca julho  |  2018

Colóquio “SEgurAnçA ContrA inCêndioS  Em EdiFíCioS – obrigAtoriEdAdE lEgAl”
dos incêndios florestais em interface 
urbano-florestal, uma preocupação que 
assola as corporações de Bombeiros, 
nomeadamente esta.

Com este evento, procurou-se 
ainda assinalar, antecipadamente, 
a comemoração do Dia Nacional de 
Prevenção e Segurança no Trabalho 
que se celebra todos os anos a 28 de 
abril. O objetivo deste dia passou por 
chamar a atenção das Instituições/
Entidades e dos colaboradores para 
a importância de tomar medidas 
preventivas que garantam a segurança 
no trabalho, nomeadamente as inerentes 
à Segurança Contra Incêndio.

O foco esteve na segurança 
contra incêndios em edifícios com 
explanações várias e elucidativas sobre 
todos os tipos de edifícios, refletindo a 
importância de pensar e implementar 
medidas que não só reduzam a 
possibilidade de um incêndio ocorrer, 
como no caso de acontecer saber 
como reagir para diminuir as perdas 
humanas e materiais. Salientando-
se aqui as especificidades das 
Instituições, IPPS´s e outras Entidades 
como as incertas no Terceiro Setor, as 
Escolas, os Hospitais e outros serviços 
de utilização pública, ou seja, as 
Utilizações Tipo V – Hospitalares e 
Lares de Idosos e Tipo IV – Edifícios 
Escolares.

Aqui, foi ainda feita a 
contextualização da Legislação vigente 
em matéria de Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios, com o objetivo 
de elucidar as pessoas e Entidades sobre 
as obrigatoriedades legais bem como as 
coimas que podem estar sujeitos em 
caso de incumprimento.

 Este evento contou também 
com o apoio da Câmara Municipal de 

Tarouca, através da cedência do espaço, 
o Auditório Municipal “Adácio Pestana” 
que recebeu as várias dezenas de 
participantes.

Selma Vingada
Lourenço Guilherme

SimulACro dE inCêndio no lAr  dE idoSoS

como uma forma de ajudar a criar 
rotinas aquando de uma situação de 
emergência e que por sua vez, permite a 
avaliação da eficácia do respetivo Plano 
de Emergência e de toda a coordenação 
com as equipas externas.

Este foi um treino diferente… 
para o ano há mais!
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Entrevista

• SCMT- Há quantos anos a D. Filomena recebe apoio 
por parte desta Instituição?

Penso que fez cinco anos em regime de ERPI, mais dois 
em regime de SAD.

• SCMT – Como é que teve conhecimento acerca da 
Instituição e dos serviços prestados?

A minha mãe era autónoma até aos 93 anos, 
depois fi cou doente, foi encaminhada para consulta de 
especialidade, até que o médico assistente disse que a minha 
mãe precisava de ser estabilizada. Que era necessário outro 
tipo de ajuda… 

A minha ideia seria que inicialmente fosse o hospital a 
fazer isso e só depois passar a procura de lares.. Fui bater a 
porta da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, perguntei 
as respostas possíveis para ajudar a minha mãe e na altura 
a resposta de SAD iria solucionar as necessidades da minha 
mãe.

Não tinha nenhuma referência, foi pela questão de ser 
mais perto e o facto de a minha mãe já ter conhecimento com 
algumas funcionárias da SAD.

• SCMT – Qual a perspectiva da sua mãe face ao 
proposto na altura da entrada na Instituição? Como correu a 
fase da integração na nossa Instituição?

Na altura, lembro-me que estou na primeira semana e 
a minha mãe não reagiu bem, mas depois “adoptou-se” à 

Boa tarde Sr. Ângelo, 

Antes de mais, permita-nos felicitar toda família 
ao facto de a D. Filomena estar prestes a completar o seu 
centenário.

Nesse sentido, gostaríamos de entrevista-lo, de forma 
a entender a relação existente entre a vossa família e a 
Misericórdia de Tarouca.

De salientar que, esta entrevista é uma forma de prestar 
uma singela homenagem a nossa querida Utente, Filomena. 

 

família da SCMT. Quando vinha para a minha casa, queria 
regressar para o lar…mas nunca é fácil.

• SCMT - De que forma, é que a SCMT, apoiou todo o 
processo de institucionalização?

Apoiou, de f orma positiva, todo o processo.

• SCMT – Tem alguma sugestão para colaborar no 
processo da nossa Instituição?

Não tenho grande coisa a dizer… acho que o serviço de 
SAD é excelente… deveria ser mais ampliado para manter as 
pessoas em casa o maior tempo possível. 

Na prática tentar optimizar o serviço de SAD, pois é 
onde tudo deve começar, até não ser possível prestar o apoio 
necessário

• SCMT - Qual a sua opinião e importância acerca 
dos serviços prestados pela SCMT na comunidade e na 
manutenção da qualidade/longevidade de vida da sua mãe?

Sem qualquer dúvida, foram importantíssimos. Dado 
todo o contexto a resposta foi excelente.

• SCMT- E, para concluir, aconselharia a Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca?

Sim, claramente. Claro que devem ter em conta as fases. 
Se tiverem condições devem manter-se por casa com SAD, 
posteriormente em Centro de Dia e em fi nal de linha, o Lar.

ângElo .....
À conversa com…
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SAAS

INFORMAR, ACONSELHAR e ENCAMINHAR 
para respostas, serviços e prestações sociais adequadas a cada situação.

Um dos objetivos da SAAS é 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO
E ACOMPANHAMENTO SOCIAL 
DE TAROUCA
(SAAS - RLIS)

SE PRETENDE INFORMAÇÕES SOBRE:
• PRESTAÇÕES SOCIAIS (Complemento por dependência, complemento 

solidário para idosos, prestação social de inclusão, subsídio de 
desemprego, etc.)

• PRODUTOS DE APOIO (cadeiras de rodas, frladas, ortóteses, camas 
articuladas, etc),

• PRESTAÇÕES DE CARÁTER EVENTUAL (para colmatar situações de 
emergência – saúde, habitação, educação transportes, etc.),

• RESPOSTAS SOCIAIS (Ajuda Alimentar a carenciados, ERPI, SAD, Centro 
de Dia, Etc),

• SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA SOCIAL...
DIRIJA-SE ATÉ NÓS...

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 2.ª A 6.ª DA 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 

Morada: Rua joão de Deus, 3610-146 TAROUCA  |  TELF. 254 405 819 / 254 677 312 | TELM. 926 880 733
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Como vem sendo habitual, e por 
forma a animar os nossos Uten-
tes de ERPI e Centro de Dia, a 
Misericórdia de Tarouca neste 
primeiro semestre de 2018 re-
cebemos a vista dos seguin-
tes grupos musicais:

• 13 de janeiro– Ran-
cho de Folclore de S. 
Mamede de Infesta – 
“Janeiras”;

• 25 de janeiro – Projeto 
Rejuvenescer Tarouca 
– “musicais tradicio-
nais portuguesas”;

• 5 de maio – Abraço Fra-
terno INATEL – Viseu “musi-
cais tradicionais portuguesas”;

• 24 de Maio – Clube Eco-paper 
da Escola Básica e Secundária 
Bispo D. Manuel Ferreira Cabral 
de Santana – Madeira – “O papel da ba-
naneira e da cana-de-açúcar na preserva-
ção do meio ambiente”.

AtividAdES 
muSiCAiS

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 fi car 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 fi car a par das Noticias mais importantes da Instituição.

A miSEriCórdiA dE tArouCA E AS novAS tECnologiAS dE inFormAção

https://www.facebook.com/scmtarouca
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Sono

Quando dormimos o organismo desempenha inúmeras funções que são 
fundamentais para a saúde física e mental.

Por isso, pense…Uma boa noite de sono é reparadora e um dos determinantes da 
qualidade de vida!

Equipa de Enfermagem ERPI

A importânCiA do Sono

O sono tem uma função muito importante no funcionamento do nosso 
organismo, ocupa cerca de 1/3 da vida de cada um de nós. Cada ser humano tem 
um padrão próprio de sono, uns poderão ter necessidade de dormir mais cedo, 
outros mais tarde. Também o despertar natural é variável de pessoa para pessoa. 
Uns gostam de acordar cedo, outros têm necessidade de dormir até mais tarde. 

O padrão de sono, é variável de pessoa para pessoa e é regulado por um relógio interno, variável de pessoa para pessoa.Os 
seres humanos têm este relógio programado para estarem acordados durante o dia, quando existe luminosidade e dormir de noite, 
quando a luminosidade está reduzida ou inexistente.

O cérebro tem um ciclo de sono e um ciclo de vigília (estar acordado) que alternam entre si nas 24 horas. A este ritmo de 
sono/vigila de cada pessoa chama-se ritmo circadiário.

O sono é também condicionado pelo tempo que dormimos nas 24 horas. Se dormimos mal uma noite, teremos de dormir no 
dia seguinte para repor o equilíbrio.

A regulação do sono esta dependente de mecanismos internos e por condicionantes externos. Muitas pessoas apresentam 
problemas de sono, sendo a perturbação mais frequente a insónia, que afeta cerca de 10 – 15% da população.

Não há duvida de que depois de dormirmos, sentimo-nos mais alerta, mais felizes, e com melhor capacidade em funcionar.

INSÓNIAS 

Insónia é a dificuldade em iniciar e/
ou manter o sono, prejudicando o bom 
funcionamento da mente e do corpo no dia 
seguinte. 

As causas podem ser várias, 
como por exemplo, a idade avançada, 
alterações da atividade laboral (Reforma), 
morte do cônjuge ou familiares/amigos, 
solidão, mudança de residência, 
institucionalização. 

Existem também outras situações 
que alteram o nosso padrão de sono 
nomeadamente o trabalho por turnos/ 
nocturno, algumas substâncias e fármacos, 
alterações do comportamento, alterações 
papel social, entre outras. 

Os efeitos da privação do sono são 
devastadores e provocam diminuição 
da coordenação motora, diminuição da 
memória, dificuldade de concentração /
confusão, incapacidade para trabalhar 
e estudar, envelhecimento acelerado, 
excesso de peso, maior prevalência de 
doenças infecciosas, aumenta o risco de 
doenças crónicas e graves, aumenta risco 
de acidentes, aumento do risco de morte, 
sonolência /Insónia, fadiga/falta de energia, 
irritabilidade, cefaleias, ansiedade/ 
depressão, e distúrbios cognitivos e 
emocionais.

SESTAS 

Entende-se por sesta, dormir 
durante um curto espaço de tempo ou 
completar apenas um ciclo. As sestas são 
muito importantes para a construção da 
memória, diminui o stress, aumenta a 
produtividade, motiva o exercício, ajuda a 
dormir melhor à noite. 

Contudo existem regras para uma boa 
sesta:

• Entre 10 a 20 minutos - aumenta a 
energia e torna-nos mais alerta;

• Entre 30 a 40 minutos - é o 
preferido mas pode causar sintomas 
de ressaca do sono antes que os 
apareçam;

• Durante 60 minutos- ajuda na 
memória por ser a fase em que 
o sono é mais profundo; o corpo 
torna-se mais mole. Não convém ser 
acordado;

• Durante 90 minutos - perfeito. Ciclo 
completo. 

CONSELHOS PARA A HIGIENE 
DO SONO 

• Deite-se todos os dias no mesmo 
horário;

• Ambiente do quarto confortável;
• Usar a cama apenas para dormir;
• Não ter televisão ou computador no quarto;
• Refeições leves à noite/ Não dormir 

com fome;
• Evite o excesso de líquidos à noite;
• Evite a cafeína, teína, nicotina e álcool 6 

horas antes do horário de dormir;
• Ter rituais para relaxar;
• Evite ver filmes com conteúdo 

excitante/temeroso para o cérebro;
• Anotar num caderno os problemas;
• Evite olhar para o relógio cada vez que 

acordar;
• A prática de exercício físico regular 

melhora as condições do organismo 
(não se deve fazer exercício nas duas 
horas antes de dormir);

• Não tome medicação por iniciativa 
própria;
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Voluntariado

A sociedade atual é, como todos sabemos, cada vez mais 
individualista. Principalmente nas grandes cidades ninguém 
conhece os problemas do outro e, por isso, os laços de 
solidariedade praticamente desapareceram, apesar de existirem 
muitas associações e pessoas anonimas que de forma voluntária 
se vão muitas vezes substituindo ao Estado, tentando minorar os 
efeitos de alguns fenómenos, como os sem-abrigo ou os idosos 
que são abandonados à sua sorte em hospitais.

Felizmente, em meios mais pequenos como o nosso, esta 
situação ainda não acontece com tanta gravidade, apesar do 
envelhecimento enorme da população, as Instituições locais vão 
conseguindo atender aos casos mais prementes e os vizinhos e 
amigos ainda são, muitas vezes, importantes portos de abrigo.

Claro que as Instituições locais não podem fazer tudo, 
uma vez que as disponibilidades fi nanceiras não o permitem. 
É neste contexto que o voluntariado assume um papel muito 
importante, uma vez que a ajuda a suprir algumas difi culdades 
que as Instituições atravessam.

Foi com este espirito, o de ajudar, que abraçamos a 
causa do voluntariado social na Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca. Dar uma palavra, contar algumas histórias, fazer 
alguns jogos, oferecer um miminho, ou por e simplesmente 
estar presente ajuda os nossos séniores a ter uma tarde 
diferente. Ajuda-se a quebrar a rotina que, obrigatoriamente, 

voluntAriAdo

uma Instituição desta dimensão tem que ter e sente-se que a 
maioria dos utentes gosta de nos ver por lá.

Se por um lado achamos que somos úteis, por outro 
lado, o voluntariado também nos faz bem. Saímos de lá, em 
cada semana, com a alma cheia, porque recebemos sorrisos 
e  confi dências, porque ouvimos desabafos, porque ajudamos 
alguns idosos a ter uma tarde diferente.

Muitas vezes, depois de atingirmos a idade da reforma, 
temos tempo livre que não sabemos como ocupar, por isso 
lançamos o repto a todos, apareçam, tragam as vossas ideias 
e as vossas dinâmicas. Vão ver que vão gostar e se vão sentir 
realizados.

As voluntárias,
Marta Carrapa e Berta Raimundo
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Ajude-nos a Ajudar!

Foi com a crença 
nesta frase que há 3 
anos se deu início ao 
projeto de aquisição 
de um mini autocarro 
pela Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca. 

Dado ao crescente 
número de crianças a 

frequentar as Respostas 
Sociais da Educação este 

setor sentiu a necessidade 
de uma viatura com maior 

número de lugares, para assim poder 
transportar os seus alunos, quer para a 

escola, quer para passeios e visitas. Como tal apresentou 
à Mesa Administrativa um projeto onde se comprometeu  a 
realizar diferentes eventos e atividades para angariação de 
fundos para a sua aquisição. 

Um sonho que começou no setor da educação mas que 
rapidamente se tornou um sonho de todos e foi com uma 
Instituição inteira a trabalhar que se foi juntando algum dinheiro.

Diferentes foram as atividades organizadas como a feira 
de outono, restaurante no S. Miguel, noite de fados e festas 
de verão e claro é importante agradecer aos pais e a toda a 
comunidade a participação nestas atividades.

Mas o sonho era realmente grande e decidimos pedir 
ajuda ao Município, que fi cou logo sensibilizado com o projeto 
e, não demorou muito tempo a dar-nos boas novas.

Através da EDP Renováveis, a Câmara Municipal  de 
Tarouca, conseguiu o fi nanciamento total para adquirir a 
viatura. 

E assim, no passado dia 27 de junho, o sonho foi 
concretizado e, foi com as devidas honras e bênção,  
apresentado aos amigos e irmãos  desta Santa Casa.

Esta  é  a prova que "O sonho comanda a vida" e se todos 
nos envolvermos nada é impossível. 

De referir que o dinheiro angariado para este efeito 
através das atividades desenvolvidas será utilizado pela 
Instituição para a melhoria dos serviços prestados aos Utentes 
de Apoio Domiciliário. 

Célia Cardoso
Diretora Técnica do Setor da Educação

“ACrEditA nA 
ForçA doS tEuS 
SonhoS. 
dEuS É JuSto 
E não ColoCAriA 
Em SEu CorAção 
um dESEJo 
impoSSívEl dE SEr 
rEAlizAdo”.
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Carnaval

Março Pinheiro
Gerontólogo
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Empresas colaboradoras
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Desde 1992 na Consultoria em:

 Sistemas de Gestão; Formação; Segurança e Saúde no Trabalho;
Segurança Alimentar; Ambiente;...

................................
www.xzconsultores.pt   /   253 257 007

Prime, Pinhal Nascente EN 16 3505-450 Viseu

Telf.: 232 930 070  |   visipapel@visipapel.pt  |  www.visipapel.pt
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Mais pela Saúde
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POSTO DE ABASTECIMENTO
SASSA, LDA - TAROUCA

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

POSTO DE ABASTECIMENTO
SASSA, LDA - TAROUCA

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

POSTO DE ABASTECIMENTO
SASSA, LDA - TAROUCA

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

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






