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Prefácio

Rui Fernando Guedes Raimundo
Provedor da SCMT

Neste prefácio decidi falar-vos um pouco 
sobre a maior riqueza que qualquer organização 
tem, e sobre este tema a Santa Casa da 
Misericórdia é, indubitavelmente, uma Instituição 
com enorme capital humano. Ressalvo o fato, 
desta opinião pessoal, ser uma síntese do que 
diariamente observo ou do que vou ouvindo 
por parte dos Mesários, dos Utentes e das suas 
Famílias. 

É meu desejo falar-vos sobre os recursos 
humanos da nossa Misericórdia, sobre os quais 
falarei na generalidade, estando certo que todos 
são merecedores das palavras que lhes dirijo, 
identifi cando neles um conjunto de caraterísticas.

Começo por destacar a efi ciência dos funcionários da 
Instituição que tenho o gosto de dirigir, sei que para cada um deles 
não chega fazer o seu trabalho, gostam de o fazer, mas fazer bem, 
trabalhando sempre com o objetivo do bom desempenho da equipa 
onde se encontram inseridos e consequentemente da boa imagem 
e bom serviço da Misericórdia de Tarouca.

Afi rmo, com enorme alegria, que as pessoas e equipas que 
integram o quadro de pessoal da Misericórdia de Tarouca são 
excelentes profi ssionais. Por hábito, por capacidade pessoal e de 
grupo são homens e mulheres que não esperam para que alguém 
lhes diga o que é preciso fazer ou como deve ser feito. São pessoas 
capazes de tomar iniciativa, comprometidas com o trabalho e 
que tudo fazem para encontrar uma solução cada vez que são 
confrontados com um problema, são colaboradores dinâmicos e 
proativos.

Diariamente estou próximo da maior parte dos funcionários 
da Misericórdia, ouvindo-os, recebendo e dando conselhos sobre 
a sua normal atividade, pois por muito bons que sejam naquilo 
que fazem, têm a capacidade para aceitar sugestões, colocar em 
causa a forma como fazem as coisas, mesmo que as façam dessa 
maneira há muitos anos. Considero esta humildade de enorme 
valia para um melhor relacionamento em equipa, pois admitem de 
forma simples que “ninguém sabe tudo” ou que “ninguém é dono 
da verdade”, e cada um dos assuntos discutidos tornam-se uma 
oportunidade para se apreender algo de novo.

Falo-vos de homens e mulheres a quem brilham os olhos de 
cada vez que lhes é proposto um novo desafi o, e esta qualidade 
só é percetível em colaboradores que vivem com paixão o seu 
trabalho e defendem esta Instituição, como defendem a sua própria 
casa, pois é assim que consideram a Misericórdia de Tarouca. Esta 
forma de estar é fundamental para que os trabalhos que exercem 
ao longo do dia venham abraçados a um sorriso ou a uma entrega 
que lhes é sempre caraterística.

Todos saberão que nem todos os dias são fáceis para os 
funcionários desta Instituição, e são muitas as vezes que os 
problemas vividos e que têm que ser ultrapassados abalam aqueles 
que mais de perto os vivem. No entanto, a entrega e empenho 
que os caracteriza, fazem deles homens e mulheres de confi ança, 
que mesmo quando se encontram um pouco mais debilitados, 

são capazes de continuar a desenvolver as suas 
funções e realizar as suas tarefas, tentando muitas 
vezes transmitir para os Utentes ou às suas 
Famílias, a força e alegria que por vezes lhes falta.

Trabalhar com uma máquina ou com um 
qualquer equipamento é também uma função 
de valor, como qualquer outra, mas deixem-me 
que destaque nas mais variadas funções que 
conheço, aquela que diariamente é desenvolvida 
pelos funcionários da Misericórdia, que designo 
por “trabalhar com pessoas”. Concordarão com 
o fato de considerar esta tarefa de um maior 
comprometimento, pois muitos dos Utentes ou 
são pessoas com uma maior fragilidade, pela 

idade ou pela doença que os afeta, ou são Crianças. Para trabalhar 
com pessoas é indispensável o rigor e a responsabilidade, pois uma 
falha pode colocar em risco a vida, a estabilidade ou o bem-estar 
de um ser humano. Conscientes de tamanha responsabilidade, 
sei o quanto se esforçam diariamente, para que tudo que fazem, 
vá proporcionar melhor condições de vida ou experiências 
enriquecedoras para os nossos Utentes.

A última caraterística que lhes identifi co, percebendo 
claramente que muitas fi cam por transmitir neste prefácio, advém 
do que observo e dos testemunhos que tantas vezes ouço. “Os 
funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca são boa 
gente”. E são. Sempre extremamente preocupados com um Idoso, 
que hoje fi cou um pouco mais doente, ou com uma Criança, porque 
hoje não veio para a creche, ou porque um dos Utentes do Centro 
de Atividades Ocupacionais mostrou-se mais triste no dia de hoje, 
ou então porque alguém que se encontra na Unidade de Cuidados 
Continuados sente saudades de um qualquer familiar que há muito 
tempo não lhe faz uma visita.

O coração enorme dos funcionários desta Misericórdia faz 
deles boa gente, um exemplo que tantas vezes não tem o valor que 
lhes é devido.

Muito mais teria a dizer sobre cada um destes homens 
e mulheres, mas permitam-me uma última palavra, para lhes 
agradecer, em meu nome pessoal e em nome de todos os 
Mesários desta Instituição pelo acolhimento, tendo sido capazes 
de nos facilitar a todos a integração e nos ajudarem diariamente a 
encontrar a melhor solução para os problemas que nos vão surgindo. 
Agradecer-vos também pelo profi ssionalismo que demonstrais e pela 
forma determinada com que cumpris a vossa função ou cada uma 
das vossas tarefas. Todos sabemos que nem todos os dias acordamos 
com a mesma disposição ou com a mesma vontade de encarar o 
mundo, mas cada um de vós sabe que durante o dia tem que dar o 
seu melhor, pois são muitos aqueles que dependem do vosso serviço 
de qualidade e do vosso sorriso nos lábios.

Assim, em meu nome, em nome de todos os Mesários da 
Santa Casa de Misericórdia de Tarouca, certamente em nome de 
todos os Irmãos, Utentes e Familiares dizer-vos Obrigado por tudo 
quanto diariamente fazeis. Obrigado de coração.
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No passado dia 26 de março realizou-se a reunião ordinária 
da Assembleia Geral da SCM de Tarouca, no edifício da Creche 
Nova Esperança. Contou com a presença de 65 Irmãos e 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 2016 e 
apresentação do Parecer do Conselho Fiscal; 

• Outros assuntos de interesse para a Misericórdia.

O Sr. Provedor tomou da palavra e apresentou 
detalhadamente todas as atividades desenvolvidas pela 
Misericórdia durante o ano de 2016 e os consequentes 
resultados positivos, ressalvando que os mesmos só foram 
possíveis mediante o empenho e dedicação de todos os Órgãos 
Sociais e fundamentalmente o trabalho desenvolvido por todos os 
colaboradores desta Instituição. 

Feitos todos os esclarecimentos solicitados pelos Irmãos 
e após leitura do parecer do Conselho Fiscal todos os pontos a 
apreciação foram aprovados por unanimidade. Tendo também 
sido aprovado por unanimidade e aclamação um voto de 
reconhecimento à Mesa Administrativa e a todos os colaboradores 
da Misericórdia de Tarouca.

Estes documentos estão 
disponíveis para consulta 
no Site da Instituição: 
www.scmtarouca.org.

 

ASSEMBLEIA GERAL N.º 1 DE 2017

da Misericórdia de Tarouca.
Estes documentos estão 

disponíveis para consulta 
no Site da Instituição: 
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)

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

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:

a) Aconselhamento médico telefónico (Linha Saúde 707 500 077) 24 horas por dias, 365 dias por ano;
b) Assistência Médica Domiciliária (taxa moderadora de 15 € por consulta médica) 24 horas por dias, 365 dias por ano;
c) Entrega de medicamentos ao domicilia (taxa moderadora de 5 € em consequência de assistência médica ao domicilio do 

SMP)
d) Transporte em ambulância (gratuito: da área de residência em caso de emergência e por indicação do médico do SMP)
e) Rede de cuidados de saúde e bem-estar (descontos até 40 %; conjunto de serviços especializados comuns a seguros de 

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

f) Voucher anual InstitutÓptico no valor de 30 € (oferta de um voucher no valor de 30 €, valido por um ano, que poderá 
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)

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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MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUS

MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUS

VALE OFERTA | VALE OFERTA | VALE OFERTA

INSTITUIÇÃO / EMPRESA VANTAGENS / DESCONTOS

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).

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)

25 % DE DESCONTO sobre os preços praticados em lavagens, lubrifi cações, óleos e demais artigos, realizados na Área de 
Serviços

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

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

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.
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POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE...

Carla Paula da Silva Cardoso
Mesária responsável pelo pelouro da Educação

Confesso que escrever sobre Educação 
nos dias de hoje não é fácil, muitas teorias, 
muitas leis e muitas exigências por parte 
de uma sociedade cada vez mais ávida 
de seres perfeitos e de sucesso. Todas 
as crianças, independentemente da sua 
idade, características físicas, psíquicas, 
origem ou condição socioeconómica e 
cultural, desde o início das suas vidas, têm 
direito a desenvolver-se como cidadãos e 
cidadãs responsáveis com capacidade para 
participar de forma crítica na vida pública. 

Todas as crianças têm um conjunto 
de necessidades que devem ser atendidas 
de forma a desenvolver plenamente o seu 
potencial humano (Nussbaum, 2001). Por 
mais que hoje em dia ouçamos discursos 
em que se deve adotar esta ou aquela 
teoria, quem interage com crianças deve 
ser dotado sobretudo de uma capacidade 
de tolerância e afetividade sem limites.

Aos estabelecimentos de ensino 
chegam-nos hoje em dia, famílias com 
os mais diversos anseios e desejos, 
muitas vezes com expectativas sobre os 
seus fi lhos que não se vêm a concretizar 
da forma como haviam sonhado. A 
caminhada é longa e começa na creche, 
local primário de desvinculação entre a 
família e a criança.

Começamos pela Creche (0-3 
anos), com a sua Casinha de Chocolate 
como carinhosamente é chamada, tem 
como princípio fundamental favorecer um 
contexto propício ao desenvolvimento das 
crianças desde tenra idade, proporcionar 
bem-estar e capacitar às mesmas um 
leque variadíssimo de vivências durante o 
afastamento parcial do seu meio familiar.

Como refere Gonçalves, “os três 
primeiros anos de vida são cruciais para 
a criança em termos de desenvolvimento e 
crescimento” (in Cadernos de Educação de 
Infância, 2014:30).

Da Creche passamos para o Jardim 
de Infância (3-6 anos), “A Educação 
Pré-escolar é a primeira etapa da 
educação básica, sendo complementar 
da ação educativa da família, com 
a qual deve estabelecer estreita 
cooperação, favorecendo a formação e o 
desenvolvimento equilibrado da criança 
e tendo em vista a sua plena inserção 
na sociedade como ser autónomo, livre 
o solidário” (Ministério da Educação, 
1997:15).

A Educação pré-escolar visa o 
desenvolvimento integral da criança e tem 
características próprias que a distinguem 
dos outros níveis de ensino, enquanto 
ato educativo. Baseia-se em experiências 
signifi cativas, as quais se desenvolvem 
num ambiente estimulante, acolhedor e 
favorecedor das aprendizagens.

Esta Instituição está atenta a 
correntes pedagógicas diferenciadoras 
que possam contribuir sobretudo para o 
sucesso educativo, nunca esquecendo 
que cada criança que acolhemos é um ser 
único com características próprias e com 
ritmos próprios.  

O CATL- Centro de Atividades 
de Tempos Livres tem como objetivo 
geral a ocupação dos tempos livres das 
crianças em idade escolar até ao 6º ano, 
através de atividades originais e que 
procura desenvolver nas mesmas as suas 
faculdades de expressão (gráfi ca, plástica, 
verbal e corporal) bem como a descoberta 
de meios e materiais novos.

QUALIDADE é sempre a palavra 
primária nesta Instituição, tendo sempre 
como pressuposto que educar “não é 
fabricar adultos em conformidade com 
um modelo mas sim libertar em cada 
criança o que a impele de ser ela mesma” 
(Savater, 1997:71).

Os princípios fundamentais em que 

se baseia esta Instituição: ouvir e dar voz 
às crianças, estimular, observar, brincar, 
proporcionar aprendizagens, avaliar, ser 
autênticos e dar voz às famílias nas suas 
preocupações e necessidades.

As atividades e rotinas propostas 
pelas respostas sociais acima referidas são 
devidamente planeadas, tendo em conta 
a faixa etária de cada grupo. A equipa de 
trabalho desta área educacional, procura 
estar sempre atenta e atualizada de forma 
a dar respostas sempre o mais assertivas 
possível. É igualmente uma preocupação 
da Instituição proporcionar formação ao 
pessoal docente e não docente para garantir 
uma atualização contínua de forma a 
proporcionar uma oferta que se quer sempre 
de qualidade.

No momento atual, podemos 
ainda dizer que as três respostas sociais 
representam um custo acrescido a esta 
Instituição, pela especifi cidade e ofertas 
extra que oferece, nomeadamente, 
música, piscina, passeios, saídas ao 
exterior entre outras, mas estamos 
convictos e cientes que devemos dar 
uma resposta efi caz às famílias que nos 
procuram e que confi am a esta equipa e 
instituição as suas crianças.

 Para fi nalizar, como membro 
efetivo da Mesa Administrativa da SCMT, e 
responsável pela área da Educação, o que 
muito me orgulha, tentarei estar atenta e 
dar respostas no sentido de proporcionar 
a toda s as crianças que acolhemos uma 
educação e um serviço de qualidade, pois 
como diz Graham Green “Há sempre um 
momento na Infância em que se abre a 
porta que deixa entrar o futuro”.
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Seminário 

Dra. Albertina Cardoso
Presidente do Conselho de Administração

da UCC da Misericórdia de Tarouca

Uma vez mais pretendemos numa abordagem muito 
simples, num culto de amizade e convivialidade levar até aos 
cidadãos um dos temas que é um grave problema de saúde 
pública e em crescimento quer em Portugal quer na Europa, 
que são as bactérias resistentes aos antibióticos que ao mesmo 
tempo que aumentam, mais vão sendo difíceis de tratar, sendo 
por esse motivo umas das causas de morte em crescendo.

As bactérias multirresistentes podem ser fatais, 
sobretudo quando afetam pessoas com um sistema imunitário 
debilitado. No entanto, se as mesmas forem muito resistentes 
aos antibióticos, não há muitos tratamentos que os médicos 
possam aplicar.

O problema das chamadas super-bactérias tem-se 
agravado sendo que em muitos países, as taxas de resistência 
aos antibióticos mais que duplicaram nos últimos cinco anos 
sobretudo nos países do sul da Europa, nomeadamente Portugal, 
onde o consumo indevido de medicamentos é mais flagrante o 
que ameaça a eficácia presente e futura dos antibióticos.

Por que razão é a resistência aos antibióticos um problema?
Os antibióticos são medicamentos que matam ou inibem 

o crescimento de bactérias.
As bactérias apresentam resistência aos antibióticos 

quando determinados antibióticos específicos perderam a sua 
capacidade de as matar ou impedir o seu desenvolvimento. 
Estas bactérias sobrevivem na presença do antibiótico e 
continuam a multiplicar-se, causando uma doença mais 
prolongada ou, mesmo, a morte.

Atualmente a situação agrava-se com o aparecimento 
de bactérias resistentes a vários antibióticos em simultâneo 
(conhecidas por bactérias multirresistentes) e as doenças 
infeciosas passam a não poder ser tratadas.

Nesta situação, sem a disponibilidade de antibióticos 

A Misericórdia de Tarouca para além de toda a sua ação social tem insistido em atividades públicas 
na área da saúde, cujo objetivo fundamental é a promoção da saúde e a prevenção da doença.

Na continuidade deste tipo de temáticas, realizou-se no dia 26 de maio um Seminário 
com o tema “Combate às Infeções – Partilha de Experiências”, no Auditório Adácio Pestana em 
Tarouca. Este contou com intervenções muito pertinentes e com a partilha de Experiências de 
diversos profissionais de saúde e práticas tidas nos diversos cuidados de saúde (ARS, Hospitais, 
Unidades de Cuidados Continuados).

“COMBATE ÀS INFEÇÕES – PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS”

eficazes no caso de ocorrência de uma complicação infeciosa 
ou para a profilaxia da infeção os transplantes de órgãos, 
a quimioterapia para o cancro, os cuidados aos bebés 
prematuros os cuidados intensivos, intervenções cirúrgicas e 
outros procedimentos deixarão de ser possíveis.

O que todos devemos fazer para ajudar a resolver o problema?
A utilização responsável dos antibióticos pode ajudar a 

combater o desenvolvimento de bactérias resistentes e a manter 
a eficácia dos antibióticos para utilização das gerações futuras.

Com base neste facto, torna-se importante saber: 
• Apenas o médico pode realizar o diagnóstico correto e 

decidir se o antibiótico é ou não necessário e por isso devem 
usar sempre antibióticos mediante receita médica;

• Devem respeitar os conselhos médicos ao tomar 
antibióticos;

• Não guarde antibióticos para usar posteriormente nem 
partilhe restos de antibióticos com outras pessoas;

• Sempre que possível, prevenindo as infeções por meio 
de vacinação adequada;

• Lavar as mãos e as mãos dos seus filhos com 
regularidade e sempre que for necessário fazê-lo;

• Cumprir medidas de higiene simples tais como limpar 
feridas, cortes e arranhões, evitar partilha de objetos utilizados nos 
cuidados de higiene pessoal, como lâminas de barbear e toalhas;

• Cumprir medidas de higiene pelo doente e família 
dentro e fora de casa incluindo hospitais, lares, etc.;

• Perguntar ao farmacêutico qual a forma adequada de 
eliminar os medicamentos não consumidos.

• A saúde é o tesouro mais precioso, o mais fácil de 
perder, paradoxalmente o mais mal guardado.

• A doença, sobretudo se grave, põe em crise a existência 
humana. Para todos muita saúde.
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Tendo em conta que as 
precauções básicas têm sido 
o principal foco de estudo na 
problemática da segurança dos 
doentes e dos profissionais de saúde 
ao longo dos tempos e a sua aplicação 
previne a transmissão cruzada de 
microrganismos, de um portador são ou doente, para outro, de 
forma direta ou indireta, através de medidas aplicáveis a todos 
os intervenientes nos cuidados de saúde (doentes/profissionais/
visitantes), o Grupo Coordenador Local da UCC tarouca sentiu 
a necessidade de expor esta temática a toda a população, de 
modo a fomentar conhecimentos acerca do controlo de infecção, 
ensinar e educar sobre boas praticas e bons hábitos, bem 
como dar a conhecer a realidade e os obstáculos com que nos 
deparamos diariamente aquando da pratica de cuidados de 
saúde e, também na manutenção das instalações. 

Deste modo, o GRUPO COORDENADOR LOCAL (GCL) 
integra uma vasta equipa multidisciplinar constituída por uma 
Médica – Dra. Marina Martins, uma farmacêutica – Dra. Ana 
Patrocínio, três Enfermeiras – Enfª Chefe Manuela Lima, Enfª 
Cristiana Alves e Enfª Filipa Costa e uma técnica de Saúde 
Ambiental – Dra. Selma Vingada. 

Integrado no PPCIRA (Programa de Prevenção e Controlo 
de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos), este grupo 
trabalha ativamente para definir e implementar estratégias, 
bem como proceder à avaliação de outras já implementadas.

Para a consecução dos objetivos o GCL realiza 
reuniões mensais ou sempre que necessário, promove e 
implementa a formação a todos os profissionais, bem como 
o acompanhamento/sensibilização contínuo, através da 

“COMBATE ÀS INFEÇÕES - PARTILHA DE 
EXPERIÊNCIAS” – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

monitorização e auditorias internas. 
Deste modo, e, com vista a dar a 

conhecer o grupo coordenador local do 
controlo de infecção da UCC, procedeu 
à apresentação dos resultados das 
auditorias e da melhoria observada 
no ultimo triénio (2014-2016), 

ressaltando uma análise dos aspetos positivos e negativos, 
discussão de dados e identificação de necessidades/problemas, 
assim como os métodos de resolução adotados. 

Esta apresentação decorreu no Seminário “Controlo de 
Infeção-Partilha de experiências”, no dia 26-5-2017, com o 
objectivo de dar a conhecer as melhorias contínuas obtidas 
a nível de controlo de infecção, resultando numa diminuição 
significativa da Taxa de Infeção, levando a um aumento dos 
ganhos em Saúde, assim como na aquisição de conhecimentos 
e sensibilização para a mudança garantindo a valorização dos 
profissionais e promovendo a satisfação destes.

De maior importância há a salientar a satisfação dos 
utentes (avaliada através da aplicação de Inquéritos de 
Satisfação no final do internamento). De realçar, a melhor 
organização e funcionamento adequado dos serviços, que 
directamente levou à redução do número de ocorrências de 
infeção e consequentemente à redução de custos (associado 
ao tratamento de infeção e desperdícios com produtos), 
promovendo a prestação de serviços e cuidados de excelência.

Trabalhamos em prol da nossa Instituição, dos nossos 
profissionais e acima de tudo pela melhoria contínua dos 
cuidados de excelência prestados aos nossos utentes 

Enfª Cristiana Alves e Enfª Filipa Costa
UCCMT
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A MISERICÓRDIA FORA DE PORTAS

Foram muitos os eventos em que a Misericórdia de Tarouca se fez 
representar durante o primeiro semestre deste ano. Assim, destacamos os 
seguintes:

> Participação na Procissão em Honra de S. Pedro, realizada no dia 29 
de junho, com o andor da Padroeira da Misericórdia e a presença dos Órgãos 
Sociais;

> Participação na Procissão do Santíssimo Sacramento com elaboração de 
tapetes de fl ores, realizada no dia 15 de junho;

> Presença no Congresso da Cidadania, no dia  27 de Maio, organizado 
pela Assembleia Municipal de Tarouca;

> Organização de Torneio de Boccia Sénior com a participação de 10 
Instituições; 

> Presença no Somos Portugal da TVI em Tarouca no dia 21 de Maio de 
2017, que contou com a intervenção em direto do Sr. Provedor Rui Raimundo 
junto da apresentadora Marisa Cruz na tenda expositiva dos serviços prestados 
pela Instituição;

> A Convite do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Tarouca esteve 
presente nas Comemorações do 43º aniversário do 25 de Abril. Para além do 
transporte da Bandeira da Misericórdia de Tarouca esteve representada pelo 
Secretário da Mesa Administrativa Sr. Domingos Vingadas;

> No Seminário Comemorativo do 498º Aniversário da SCM de Lamego 
sob o tema “A sustentabilidade no terceiro sector: Que presente vivemos? Que 
futuro construímos?”, no dia 27 de abril de 2017. 

Para o efeito, o Sr. Provedor Rui Raimundo foi convidado para integrar 
o I PAINEL sobre Estratégias de sustentabilidade na Santa Casa da 
Misericórdia: Presente e Futuro e expor as estratégias de sustentabilidade 
da Misericórdia de Tarouca. Para além do Sr. Provedor, estiveram presentes 
neste evento membros da Mesa Administrativa e colaboradores da 
Misericórdia de Tarouca;

>Participação na Procissão do Enterro do Senhor no dia 14 de Abril, sexta-
feira santa, pelas 21 horas que contou com a colaboração direta da Misericórdia 
de Tarouca e dos seus Órgãos Sociais;

> Em muitos seminários, formações ou eventos promovidas por diversas 
Instituições.
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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.

> SERVIÇOS:
– Medicina Física e Reabilitação
– Ortopedia
– Neurologia
– Pediatria
– Cinesioterapia respiratória
– Reumatologia
– Cardiorespiratória
– Neurodesenvolvimento
– Drenagem Linfática manual
– Osteopatia
– Acupuntura
– Pilates
– Fisioterapia ao domicílio

> CONSULTAS DE MEDICINA
– Medicina geral
– Cardiologia
– Ortopedia 
– Fisiatria
– Psiquiatria
– Serviços de enfermagem ao domicílio;
– Terapia da Fala
– Terapia Ocupacional
– Psicologia

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a Sexta: 
09:00h – 13:00h e 14:00h – 20:00h
Sábado: 
09:00h – 12:00h

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

Para marcações ou informações:
Tel: 254 677 404

> POSTO DE COLHEITA DE ANALISES CLÍNICAS E ELETROCARDIOGRAMA: 
Empresa externa UNILAB com o seguinte horário (segunda a sábado): 
08h00 às 11h00);

UNIDADE DE SAÚDE 
DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA

> PROTOCOLOS / CONVENÇÕES ATUAIS:
– Desconto Irmão
– Cartão Advancerare

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM AO DOMICÍLIO   |   TERAPIA DA FALA   |   TERAPIA OCUPACIONAL  |  PSICOLOGIA
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Setor da Educação

No dia 24 de Junho a Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca proporcionou mais uma vez um “Open Day Aquático” 
às suas Crianças e Família.

É sempre um momento de grande satisfação, pois é 
delicioso ver a alegria das Crianças por poderem partilhar e 
brincar na piscina com os seus familiares.

Entre saltos, mergulhos e acrobacias se passou uma 

manhã de sã convivência, entre familiares, utentes e 
funcionários.

 No dia 27 de Junho e sob o tema “Danças do Mundo”, 
realizou-se mais uma Festa de Encerramento das Atividades 
Letivas.

Com a participação dos utentes do Lar, Centro de Dia e 
Apoio Domiciliário, CAO e todas as valências da Educação.

Festa de Encerramento das Atividades Letivas
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Festejar o Dia da Criança é comemorar 
a alegria, a inocência e doçura da vida.

Mais um ano em que a Santa casa da Misericórdia 
de Tarouca se associou a estas comemorações 

organizadas pelo Município de Tarouca.
Pela manhã todas as valências da Educação 

passaram pelo Centro Cívico, onde as Crianças 
puderam disfrutar dos vários insufl áveis, realizar 

diferentes jogos, cantar e dançar. E claro os adultos 
entraram na onda e reviveram a infância, o que não foi 
nada difícil pois as manifestações de alegria e a euforia 

transmitida pelos mais pequenos contagia.
Durante a tarde cada grupo continuou a festa e a 

boa disposição.

DIA 
DA CRIANÇA

Podemos dizer que foi uma Festa Grandiosa, pois houve 
uma enorme adesão dos familiares e público em geral, o 
Pavilhão Desportivo da Escola foi pequeno para tanta gente.

Com tantos espectadores, não os podíamos defraudar e o 
espetáculo apresentado foi sem dúvida excelente. Um guarda-
roupa de alta-costura e com coreografi as e artistas dignos de 
representar em qualquer sala do país.

Muitos foram os dias de ensaio e de elaboração das 
roupas, mas um trabalho gratifi cante e que nos enche de 
orgulho. E claro os muitos aplausos recebidos 
faz-nos acreditar e continuar este 
trabalho, pois as nossas 
Crianças sentiram-se 
verdadeiros artistas.

Festa de Encerramento das Atividades Letivas
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Setor do Idoso

DIA DA MULHER

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca celebrou o Dia Internacional da 
Mulher no dia 8 de março com uma moldura produzida para o efeito. Foram 
notórias as gargalhadas sentidas e a boa disposição por todas as mulheres que se 
encontravam na Instituição.

A Misericórdia de Tarouca como vem sendo habitual, celebrou o dia do Pai 
e da Mãe, porque no final de contas, Amor de Família é a coisa mais inexplicável 
do mundo. 

Para comemorar estes dias foi oferecida aos Utentes uma pequena 
lembrança.

No dia 6 de abril a dupla do 
Prof. Chasten e a sua assistente 
proporcionou a todos os Utentes da 
Misericórdia um dia de espetáculo 
de magia, onde atuou da parte da 
manhã para as Crianças e da parte 
de tarde para os nossos Idosos. 
Foram realizados vários truques de 
ilusionismo, e foi possível verificar o 
rosto de admiração pelo espetáculo 
por todos os presentes nesta atuação. 
Foi um dia que dificilmente sairá da 
mente de todos os envolvidos na 
atividade. 

DIA DE MAGIA

DIA DO PAI E DA MÃE
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No dia 21 de março, Dia Mundial da Árvore, os 
Utentes de ERPI, Centro de Dia e CAO, Jardim de Infância 
e Creche juntaram-se para assinalar a chegada da 
Primavera e o Dia da Árvore com muita alegria, plantaram 
flores, que irão crescer com muito carinho.

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 

No passado dia 8 de junho a Misericórdia de Tarouca 
comemorou o Dia Mundial dos Oceanos no Sea Life - Porto 
com os Utentes do CAO, ERPI, Centro de Dia e Apoio 
Domiciliário.

Com esta visita os nossos Utentes puderam maravilhar-
se com as variadíssimas espécies de animais aquáticos 
e ainda tiveram oportunidade de verem os tubarões serem 
alimentados. Os nossos Utentes demonstraram interesse em 
conhecer as várias espécies existentes e ainda foi possível 
ver o rosto de curiosidade e de contentamento da atividade 
proporcionada!

VISITA AO SEA LIFE 

A Misericórdia de Tarouca com o intuito de promover uma melhor qualidade de vida, bem-estar e conhecimento aos seus 
Utentes de ERPI, CAO e Centro de dia, proporcionou-lhes no dia 18 de maio a visita ao Museu de Lamego.

VISITA AO MUSEU DE LAMEGO
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Setor do Idoso

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

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

Can� na Social

Banco Local Voluntariado

Ajudas Técnicas

Quinta do Candeínho

CATL

Creche Jardim de Infância Lar de Idosos

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

Centro de Estudos A. Almeida Fernandes

Bole� m “Voz Solidária”

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

RLIS
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Snoezelen

A Estimulação Multissensorial 
pelo método Snoezelen (EMS) 
consiste num recurso terapêutico 
relativamente recente, advindo da 
terapia de Estimulação Sensorial. 
O conceito Snoezelen, enquanto 
terapia de Estimulação Sensorial, teve 
origem na Alemanha na década de 
sessenta, no campo das dificuldades 
de aprendizagem, foi descrito pela 
primeira vez por Hulsegge & Verheul 
no seu trabalho dedicado ao estudo 
no campo da deficiência mental, face 
à necessidade de proporcionarem 
relaxamento e experiências recreativas 
saudáveis a indivíduos com distúrbios 
sensoriais e de aprendizagem, tendo sido 
desenvolvido no instituto Hartenberg na 
Holanda. Segundo os investigadores o 
termo Snoezelen advém de um termo 
de origem alemã que resulta da junção 
de duas palavras alemãs, “Snuffelen” e 
“Doezeleng” que significam “explorar” e 
“relaxar”.

Este método obteve uma forte 
adesão na Europa, seguido da América 
e Canadá, sendo os primeiros estudos 

SNOEZELEN? O QUE É?

descritivos da abordagem de EMS, 
publicados nos finais de década de 
oitenta e início da década de noventa.

 Na EMS, por meio de estímulos 
olfativos, auditivos, visuais, táteis, 
gustativos e vestibulares, procura-
se aumentar a capacidade do utente 
em captar estímulos sensoriais e 
aumentar o nível de consciência. 
É defendida a introdução de uma 
estimulação especificamente dirigida 
aos sentidos primários que exclua 
estímulos externos não desejados ao 
programa de forma facilitar a perceção 
e interpretação dos estímulos (ambiente 
controlado); a inclusão de estímulos 
de complexidade reduzida visto que 
este tipo de estimulação não requer 
memória ou processamento cognitivo 
avançado, eliminando possível confusão 
ou saturação à estimulação, devendo 
ser aplicada de forma não padronizada 
para que requeira menos atenção e 
processamento cognitivo, evitando o 
aumento de stress e ansiedade. 

As salas de Snoezelen são 
desenhadas para criarem um 

sentimento de conforto e segurança 
aos seus utilizadores, proporcionando 
relaxamento, incentivando à exploração 
e desfrute agradável do seu espaço 
físico. A sua configuração física, 
nomeadamente o equipamento e a 
sua disposição espacial na sala pode 
variar, atendendo às necessidades 
específicas de cada utilizador. De 
facto, o carácter seguro e isento de 
objetivos impossibilita a ocorrência de 
erro e promovem a oportunidade do 
utente exercer controlo no meio onde 
decorre a terapia, por intervenção direta 
com o equipamento, pelo uso de um 
controlo remoto adaptado ou através da 
comunicação com o técnico que fornece 
a estimulação, atuando como mais uma 
ferramenta facilitadora da interação 
social entre o corpo clínico e os utentes 
ao constituir um meio que proporciona 
uma experiencia agradável para os 
mesmos.

Técnica Superior de Educação Social
Albertina Parreira
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A Santa Casa da Misericórdia 
proporcionou no mês de Março do corrente 
ano, aos nossos utentes um espetáculo 
de estimulação sensorial (SNOEZELEN), 
realizado pela Forbrain Snoezelen Room 
de Lisboa. Esta sessão foi muito positiva e 
mostrou que seria importante apostar neste 
tipo de terapia, uma vez que dado o nível 
elevado de dependência de muitos idosos 
e outras pessoas portadoras de deficiência, 
ou até de crianças com necessidades 
educativas especiais, é preciso encontrar 
alternativas e complementos à fisioterapia, 
à animação sociocultural, à terapia 
ocupacional tradicional e outras atividades, 
para que estes possam ter maior qualidade 
de vida. No caso das crianças é necessário 
proporcionar ambientes propiciadores de 
aquisição de competências, libertos das 
exigências curriculares.

Neste sentido, a Santa Casa 
da Misericórdia, aceitou o desafio e, 
candidatou-se ao Programa “Cidadão 
Participa” da Assembleia Municipal, com 
um projeto de Snoezelen. Este projeto 
consiste na seleção especializada de 
equipamento móvel e materiais sensoriais, 
com vista à realização de sessões de 
snoezelen nas instituições/escolas que 
podem ajudar a população a adaptar as 
suas respostas a estímulos sensoriais. Este 
espaço poderá responder às necessidades 
de populações específicas, de acordo com a 
sua idade e a sua capacidade. A mistura de 
estímulos visuais, sons, texturas, aromas, 
e de movimento fornece estimulação 
sensorial dos sistemas primários, estes 
podem ser modificados para atender 
cada pessoa com necessidades sensoriais 

PROGRAMA “CIDADÃO PARTICIPA” 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TAROUCA

específicas. Os utentes podem interagir 
livremente com os diferentes componentes 
para criar ambientes positivos, controlar o 
nível dos estímulos sensoriais e adaptar as 
respostas aos estímulos, de modo a:

– Promover o relaxamento, lazer e 
diversão;

– Estimular os sentidos primários;
– Permitir a exploração, descoberta, 

escolha e a oportunidade de 
controlar o ambiente;

– Aumentar a compreensão do utente 
em relação ao que gosta/não gosta;

– Explorar as necessidades bem como 
as preferências;

– Permitir o trabalho individual ou em 
grupo, servindo para o controlo da 
ansiedade;

– Incentivar o movimento e a 
motivação;

– Motivar para a aprendizagem;
– Facilitar a libertação de stress;
– Estimular emoções positivas tais 

como o bem-estar, relaxamento, 
satisfação e alegria;

– Despertar curiosidade e possibilitar a 
independência;

– Promover o desenvolvimento da 
capacidade de atenção/concentração, 
capacidades linguísticas e sensoriais.
Assim sendo, foi com um grande 

orgulho que a Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca ganhou o 1º prémio deste 
concurso, e desta forma, irá conseguir 
desenvolver o projeto que começará em 
Julho do presente ano. 

Técnica Superior de Educação Social
Albertina Parreira
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Entrevista

À conversa com…

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

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

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

A MISERICÓRDIA DE TAROUCA E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

https://www.facebook.com/scmtarouca

Como é que souberam do programa OTL?
Marta – vi no facebook a imagem das várias respostas 

sociais onde poderíamos dar o nosso contributo no programa 
OTL e disse à minha mãe que gostava que me inscrevesse. Fui 
à Câmara com a minha mãe para me inscrever. Mas como não 
queria ir sozinha mandei uma mensagem pelo facebook para a 
Margarida para ver se ela queria ir comigo.

Margarida – Sim é como a Marta diz e acho que foi uma 
boa ideia.

Marta e Margarida – A nossa primeira escolha foi integrar 
o lar da Santa Casa as outras respostas foi a Câmara que 
escolheu.

O que vos levou a escolher o lar da Santa Casa?
Marta – Conhecer a realidade que existem nos lares e 

tentar ajudar da melhor forma possível.
Margarida – Sou da mesma opinião que a Marta, gosto 

de ajudar os outros e de me sentir útil.

Como foi a vossa integração aqui na Santa Casa?
Marta e Margarida – o primeiro dia começou bastante 

bem pois fomos acolhidos da melhor forma. Foram todos 
muito simpáticos.

MARTA FERNANDES E MARGARIDA QUEIRÓS 
– PROGRAMA OTL PROMOVIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

Quais as atividades que mais gostaram de fazer na 
Instituição?

Marta e Margarida – Gostamos de todas as atividades 
que realizamos até agora, como por exemplo, jogar Boccia com 
os idosos, ajudar nos almoços e ajudar a preparar os lanches 
para a saída que vamos ter para a Santa Helena.

Foi de encontro com as vossas espectativas?
Marta e Margarida – Sim!!
Voltariam a repetir?
Marta e Margarida – Sim, sem dúvida!
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Atividades

No passado dia 13 de Abril a 
Misericórdia de Tarouca querendo relembrar 
junto dos seus Utentes os valores religiosos 
dos seus tempos, realizou uma tarde de 
cinema alusivo à época Pascal, que juntou 
os, familiares, colaboradores e voluntárias. 

Ao fim da sessão realizou-se um 
lanche convívio para todos os presentes. 
No fim para recordar esta época pascoal o 
Sr. Provedor ofereceu uma lembrança para 
simbolizar esta data. 

Mais uma vez é importante agradecer a 
participação dos que nos visitaram e a todos 
quantos tornaram possível este evento.

PÁSCOA 

Vivam os Santos Populares
Que nos dão muita alegria
Gostam muito das marchas
Para todos irmos para a folia.

Fieitos, Rosmaninho e Bela-luz
Todos a saltar as fogueiras
Para ficarmos defumados
Dos males e bocas alheias.

SANTOS POPULARES

Martelos, Manjericos e Balões,
Todos em ação
Venham para a rua
Que faz bem ao coração.

S. António é o primeiro
Casamentos quer fazer
É pena que os modernos
Nem para padrinho o querem ter.

S. João é o gaiteiro
É só folia
Vamos para a Rua até amamnhecer
Para a orvalhada nos fortalecer.

S. Pedro nosso Padroeiro
Guarda as chaves do céu
Todos querem ser seus amigos
Para um dia levarem o véu.

Manuela Morais - Telefonista/Rececionista 

Com o mês de junho vem as comemorações dos Santos 
Populares. Mantendo a tradição a Misericórdia de Tarouca 
comemorou-os no passado dia 28 de junho, com o tradicional 
arraial popular e sardinhada.

Apesar do S. Pedro ter pregado uma partida e não 
ter permitido juntar as diversas Respostas Sociais da 
Misericórdia de Tarouca, foi ainda possível juntar os Utentes 

de ERPI, Centro de Dia, SAD e CATL, alguns membros da 
Mesa Administrativa, Colaboradores e Voluntárias e realizar 
uma tarde recreativa e de convívio com uns passinhos de 
dança, terminando com a habitual sardinhada e o caldo 
verde.

No final deste convívio comemoraram-se os aniversários 
do mês de junho.



Atividades Musicais
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A Misericórdia de Tarouca com o intuito de 
animar e alegrar os seus Utentes proporcionou-
lhes durante este semestre uma variedade de 
atividades musicais, a destacar:

No dia 20 de maio de 2017, inserido 
no 30º Festival de Folclore Sabugueiro em 
Flor, recebeu a visita de um grupo de jovens 
romeno Szàzlàbú nèptàncegyuttes da cidade 
Sepsiszentgyorgy.

No mês de janeiro visitou a Instituição o 
grupo de cantares Os Medroenses de S. Marta 
de Penaguião. 

No mesmo mês e como tem sido habitual 
os nossos Utentes, Colaboradores e Voluntários 
das mais variadas Respostas Sociais 
percorreram alegremente as ruas da Cidade de 
Tarouca a cantar as janeiras.

ENCONTROS MUSICAIS
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Carnaval

Cumprindo a tradição, as crianças das Respostas Socias da Educação da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca integraram 
mais uma vez o desfile carnavalesco com o Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos e saíram à rua alegremente para 
desfilar os seus fatos carnavalescos de verdadeiros contos infantis, temática que inspirou o desfile deste ano.

CARNAVAL DOS IDOSOS

A Fundação Elísio Ferreira Afonso - Satão, honrou a 
Misericórdia de Tarouca com um convite para um Baile de 
Máscaras para comemorar o Carnaval, para esta atividade 
foram várias Instituições convidadas como a Fundação Gaspar 
e Manuel Cardoso, Santa Casa da Misericórdia de Armamar, 
Centro Social de Aricera. 

Durante a tarde houve troca de passos de dança, 
conversas e gargalhadas e no fim para acabar a tarde em 
beleza realizou-se um lanche convívio. Durante a tarde foi 
possível verificar o rosto de contentamento pelos Utentes 
que estavam vestidos a rigor para o evento. Para esta 
atividade estiveram presentes os Utentes de ERPI, Centro 
de Dia, Apoio Domiciliário, CAO e Utentes da Unidade 
de Cuidados Continuados da Misericórdia de Tarouca. 
Esta atividade só foi possivel realizar com o contributo de 
todos os colaboradores e voluntários, bem como com a 
colaboração do Município de Tarouca que possibilitou o 
transporte dos nossos Utentes.

CARNAVAL DAS CRIANÇAS
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Voluntariado

São muitas as atividades feitas 
pelas voluntárias na Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca.

Organizadas e com horário semanal 
adaptado a cada voluntária e sem perturbar 
o bom funcionamento da Instituição, todas 
nós ajudamos e contribuímos para o 
bem-estar de cada idoso, passando com 
eles algumas horas em alegre convívio 
ouvindo-os, conversando (pois alguns 
gostam muito de falar), cantando, rindo, 
fazendo trabalhos manuais, pintando, 
passeando e até rezando. Na capela, reza-
se, diariamente, o terço depois do lanche 
e às quartas feiras, às quinze horas, reza-
se o terço e há a distribuição da Sagrada 
Comunhão aos acamados e a todos os que 
desejarem comungar.

Há tempo para tudo. São tarefas 
planeadas de modo a que, em cada 
dia, se façam atividades alusivas 
ao nosso calendário e/ou de acordo 
com as festividades do concelho tais 
como: Carnaval, Santos Populares, S. 
Martinho, S. Miguel, Natal… 

Aprendemos uns com os outros, 
pois os idosos são fonte de sabedoria 
e conhecimento. É preciso tirarmos 
proveito desse saber.     

VOLUNTARIADO NA 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA

Passamos momentos divertidos 
com eles. Ajudamo-los a passar o tempo 
com alegria e boa disposição e tentamos 
ajudá-los a enfrentar a velhice, a doença 
e a ausência da família e do lar, pois 
muitos teimam em não esquecer as 
lembranças do passado, suspirando por 
elas a cada momento.

Dar um pouco do nosso tempo 
livre, torna-nos mais felizes, mais úteis 
ao próximo. Leva-nos a pensar que 
um dia também seremos nós a estar 
daquele lado. E depois? Será que vamos 
ter quem nos dê um sorriso? Quem nos 
conheça? Quem nos dirija a palavra? 

Estas questões, por incríveis que 
pareçam, são a realidade. É bom que 
pensemos nisto. 

Se acaso, tiver um pouco de tempo 
livre, venha dar o seu contributo e um 
pouco do Bem que está aí guardadinho no 
seu coração. Vai ver como se sentirá muito 
mais feliz… por fazer feliz o próximo.

Junho de 2017
Prof. Isabel Seiceira Proença (voluntária)

Dirija-se ao Banco Local de Voluntariado, situado na Estrutura Residencial 
para Idosos da Misericórdia de Tarouca, Rua de S. Miguel, para obter todas as 
informações necessárias e preencher a fi cha de Inscrição como voluntario.

JUNTE-SE A NÓS NESTA CAUSA!

COMO TORNAR-SE VOLUNTARIO?
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Ajude-nos a Ajudar!

PROJETO MINI AUTOCARRO

COMO AJUDAR...
Donativo Financeiro:
> Diretamente na secretaria da Misericórdia de Tarouca 

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

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

santacasatarouca@mail.telepac.pt

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

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

Foi sob esta afi rmação que nasceu a esperança de podermos adquirir um mini autocarro para a Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca.

Foram já várias as iniciativas realizadas para angariar fundos para a sua aquisição, mas sabemos que juntos iremos mais 
longe. Junte-se a esta vontade e apoie este desejo.  

“ACREDITE NA FORÇA DOS SEUS SONHOS, DEUS É JUSTO E NÃO COLOCARIA EM SEU CORAÇÃO UM DESEJO 
IMPOSSÍVEL DE SER REALIZADO.”

Paulo Coelho
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Carnaval
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Empresas colaboradoras
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Empresas colaboradoras

60 anos com uma visão de futuro

Tarouca | 254 677 343

Castanheiro do Ouro | 254 656 572
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Responsável Comercial

Joaquim Coelho Pereira

935�515 796

���������������������������������������
������� ��� ������������ �������� �
����
��	

���������������������������������
�������������������

�����������������������������
�������������������
���������������������������������
�����������������������
����������������
��
����				

Serviços funebres | Campas e jazigos inovadores | Campas e jazigos tradicionais 

Artigos religiosos | Flores | Manutenção e limpeza de campas e jazigos 
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Empresas colaboradoras

Mais pela Saúde

Tipografi a Exemplo - Artes Gráfi cas, Lda. 
Lugar da Tapadinha  •  Castanheiro do Ouro  •  3610-119 Tarouca

Telf.: 254 677  252 (Sede)  | Fax: 254 677 251
E-mail: geral@tipografi aexemplo.pt
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Empresas colaboradoras

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

Equipamentos Hoteleiros - Louças - Estanteria
Ar Condicionado - Assistência técnica

Tel: 232 950 100 | geral@emag.pt
EN 2, Vila Chã de Sá - www.emag.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

FERRAGEIRA DE TAROUCA, LDA.

FERRAGENS - FERRAMENTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

O bem servir do Vale Encantado

WWW.FERRAGEIRATAROUCA.PT

FABRICO DIÁRIO DE PÃO
PASTELARIA E BOLAS

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








