
Santa Casa da Misericórdia de tarouca julho  |  2015

Texto



Texto

2Página



Santa Casa da Misericórdia de tarouca julho  |  2015

Prefácio

Há muitos séculos que aceitamos que o Ser Humano deve ser colocado no centro de todas as preocupações e que nada 
deve colocar em causa o seu bem-estar e a sua dignidade. Hoje, se observarmos com atenção, podemos afi rmar que o Homem 
perdeu a sua centralidade.

São muitos, os Homens e Mulheres, que vivem da caridade, de uma ajuda a que chamamos de apoio e inclusão social e 
por maior que seja a generosidade que exista em cada um destes atos, não podemos deixar de nos questionar sobre a dignidade 
humana.

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca deverá ter como maior propósito a recuperação desse conceito de centralidade do 
Homem, como elemento de toda uma comunidade, como núcleo central de uma sociedade cada vez mais materialista.

Para perseguir tal missão a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca conta com o seu maior património, os seus colaboradores. 
Homens e Mulheres que diariamente colocam em prática conceitos teóricos como solidariedade, inclusão social e igualdade, e 
assim, colocam as pessoas em primeiro lugar.

Os funcionários desta Instituição são assim os grandes obreiros de uma sociedade mais justa e melhor, o trabalho que 
desenvolvem não é feito apenas de rotinas diárias e programadas, e é fora de cada uma dessas mesmas tarefas que o seu 
desempenho tem um valor maior.

O sentimento de carinho que transmitem com aqueles a quem prestam cuidados, a festinha de afeto que permite arrancar 
um sorriso a quem raramente tem um mimo, a capacidade de ouvir e aconselhar os que precisam de companhia e se sentem 
desamparados, a paciência para ouvir desabafos e depois oferecer uma palavra de conforto, são tarefas diárias que não estão 

incluídas nos seus contratos de trabalho, são funções que realizam e que ninguém pode pagar. São eles que abrem 
a porta da felicidade para muitos dos nossos hóspedes (utentes), são eles a família e a companhia de 

muitos.
É esta a defi nição dos colaboradores, bem como de todos os voluntários da Santa Casa da 

Misericórdia de Tarouca, homens e mulheres que fazem do ser humano o núcleo central.
Os Órgãos Sociais deverão preocupar-se em criar respostas efi cientes e atempadas, constantes 

e com qualidade aos problemas sociais da comunidade, garantindo assim o reconhecimento da 
Santa Casa da Misericórdia pelos seus parceiros, cidadãos, empresas, Autarquia e Estado como uma 
instituição credível e de referência.

Os dias de hoje demonstram-nos que é impossível tipifi car todos os problemas sociais que existem 
na comunidade e assim muitas das respostas desenhadas não oferecem uma verdadeira solução. 

O maior desafi o para quem gere uma IPSS é identifi car e, com rapidez, encontrar 
resolução para um conjunto de problemas sociais atípicos, e que precisam de 
tratamentos específi cos e de decisões que têm de ser rápidas e assertivas.

Neste contexto, os Órgãos Sociais devem preocupar-se em encontrar parcerias 
junto dos Irmãos desta Instituição e de toda a comunidade, fazendo de cada Irmão 
e cidadão um homem ou mulher que um dia pode ser parte da solução, contando 
com cada um de vocês na vida ativa desta Misericórdia.

Todos não seremos sufi cientes, mas juntos faremos a diferença.

incluídas nos seus contratos de trabalho, são funções que realizam e que ninguém pode pagar. São eles que abrem 
a porta da felicidade para muitos dos nossos hóspedes (utentes), são eles a família e a companhia de 

na comunidade e assim muitas das respostas desenhadas não oferecem uma verdadeira solução. 
O maior desafi o para quem gere uma IPSS é identifi car e, com rapidez, encontrar 
resolução para um conjunto de problemas sociais atípicos, e que precisam de 
tratamentos específi cos e de decisões que têm de ser rápidas e assertivas.

junto dos Irmãos desta Instituição e de toda a comunidade, fazendo de cada Irmão 
e cidadão um homem ou mulher que um dia pode ser parte da solução, contando 

MISERICÓRDIA... AO SERVIÇO DE HOMENS E MULHERES
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Eleições e Tomada de Posse

Presidente:  Eduardo da Costa Almeida
 Luísa Maria de Sousa Teixeira Ramos
 Rui Manuel Ribeiro de Oliveira
 Balduíno do Carmo Fonseca
 Licínio Pereira da Costa
 Virgílio Dias dos Santos

Provedor:  Rui Fernando Guedes Raimundo
 Duarte João Reis Morais
 Domingos Almeida Pereira Vingadas
 Adelaide Margarida Lopes Guedes de Melo
 Carla Paula da Silva Cardoso
 Maria Albertina da Silva Ferreira Adrega Cardoso
 Noémia Cláudia Dias Pereira
 Ana Marta Gonçalves Pereira Pinto
 António Lucas Cardoso Pereira
 Eduardo dos Santos Teixeira

Presidente: Fernando Manuel Pinto
 Carla Maria Cardoso da Fonseca Lobo
 José Augusto dos Santos Teixeira
 António Sorrilha Ferreira
 António Ribeiro de Almeida
 José dos Santos Monteiro

ELEIÇÕES
No dia 26 de abril de 2015, no salão da Creche “Casinha de Chocolate” realizou-se a Assembleia Geral Eleitoral para a 

Eleição da Mesa da Assembleia Geral, da Mesa Administrativa e do Defi nitório/Conselho Fiscal para o mandato social 2015-
2018. 

Após grande afl uência por parte dos Irmãos desta Misericórdia (440 votantes), e depois do respetivo escrutínio, verifi cou-se 
os seguintes resultados:

Lista A – encabeçada pelo Dr. Carlos Teixeira – 133 votos
Lista B – encabeçada pelo Sr. Rui Raimundo – 298 votos
Votos nulos – 6
Votos em branco – 3 

Assim, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral proclamou vencedora a lista B composta pelos seguintes elementos:

Assembleia Geral:

Mesa da Administrativa:

Conselho Fiscal:
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TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

No passado dia 18 de Maio do 
corrente ano pelas 18h00, realizou-se a 
Sessão Solene de tomada de posse dos 
novos Órgãos Sociais da Misericórdia de 
Tarouca, para o quadriénio 2015/2018. 
Estas cerimónias realizadas na Capela 
da Misericórdia, contaram com a 
presença de várias Entidades Nacionais, 
Regionais e Locais, bem como de muitos 
Irmãos e Colaboradores da Instituição.

Compuseram a Mesa de tomada 

Congratulou “o trabalho desenvolvido pelo Provedor 
cessante e toda a equipa que com ele trabalhou durante estes 
quase 40 anos, para todos eles acho que devemos uma grande 
salva de palmas e muito obrigada por toda esta obra que fez.”

Enalteceu a qualidade da equipa que o acompanha referindo 
“É um orgulho para mim, porque são pessoas que eu conheço 
há muitos anos, são pessoas que estão disponíveis para dar o 
seu melhor em prol da Santa Casa da Misericórdia”. Aproveitou 
para comunicar que será um Provedor ” sempre presente, mas 
com uma equipa. Cada um assumirá as suas responsabilidades porque cada um 
tem o seu pelouro.”

Prosseguiu a sua intervenção destacando e alertando para um problema da 
atualidade relacionado com às famílias numerosas e com as famílias “que ao longo 
da sua vida foram pessoas muito certinhas e cautelosas” e “que a perda de emprego 
de um ou mais membros da família passam difi culdades e que tem receio em pedir 
ajuda.” Assim, o Sr. Provedor solicitou a todos os presentes que o alertassem sobre 
esses factos para segundo ele “tentar ajudar e minimizar os referidos problemas.”

Frisou que gostava de ver os funcionários “com um sorriso no rosto” pois refere 
que “o trabalho realizado com prazer, com alegria rende muito mais e funciona 
muito melhor… eu não vou pedir nada que eu não seja o primeiro a fazer.” Quanto 
aos utentes referiu que gostaria que passassem a ser tratados carinhosamente como 
“Hóspedes” e que são eles uma das razões de funcionamento da Misericórdia. 

Terminou pedindo ao Sr. Padre Carlos, capelão da Misericórdia, “que reze por 
nós, para que Deus nos ilumine, nos ajude e, efetivamente, possamos prestar um 
bom serviço à comunidade”. 

“CONTEM COMIGO!”

Discurso do Provedor, Sr. Rui Raimundo

de posse, o Diretor da Segurança 
Social, Dr. Telmo Antunes, o Deputado 
na Assembleia da República, Sr. 
Pedro Alves, o Presidente da Câmara 
Municipal de Tarouca, Sr. Valdemar 
Pereira, o Presidente da Assembleia 
Municipal de Tarouca, Sr. Domingos 
Nascimento, o Presidente da 
Assembleia Geral cessante, Sr. Feliciano 
Cardoso e o Provedor cessante, Sr. 
Lucílio Teixeira.

Destacou o “trabalho 
desenvolvido pelo Sr. 
Lucílio Teixeira, quer 
pela implementação das 
valências quer pelas obras 
que fez, e quero fazer este 
reconhecimento extensivo 
a todos os que serviram os Órgãos Sociais 
e a todos os Irmãos, lembrando aqueles 
que já partiram para a eternidade”.

“Será a humildade, dedicação e 
muito trabalho que nos trará os êxitos e, 
por isso, os Órgãos Sociais, não se podem 
limitar apenas a reunir duas reuniões por 
ano, tem que fazer o acompanhamento 
permanente no sentido de inter-ajuda 
à Mesa Administrativa e ao Conselho 
Fiscal. Promover a admissão de novos 
Irmãos obedecendo às regras exigidas, 
mas em tempo certo. Não se pode estar 
três anos à espera que um Irmão possa 
ser admitido.”

“Que a nossa padroeira nos ajude”

Discurso do Presidente da 
Assembleia Geral, 
Dr. Eduardo Almeida
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Tomada de Posse

Início a sua intervenção “agradecendo em nome 
pessoal e do Estado Português ao Sr. Lucílio Teixeira os 
anos que esteve à frente da Misericórdia de Tarouca”. 

Desejou o maior sucesso ao Provedor empossado, realçando a 
importância do seu discurso estar centrado nas pessoas, sejam elas, 
funcionários, hóspedes ou “às famílias que de uma forma envergonhada 
estão a sofrer neste momento”.

Finalizou a sua intervenção reforçando a abertura e continuidade 
da parceria por parte do Centro Distrital da Segurança Social, através do 
novo Quadro Comunitário de Apoio e de outras iniciativas.

Discurso do Diretor do Centro 
Distrital da Segurança Social 
de Viseu, Dr. Telmo Antunes

Congratulou o Provedor cessante e todos os Corpos 
Sociais que pertenceram à Instituição pelo trabalho e 
dedicação implementados ao longo dos anos.

Felicitou os novos Órgãos Sociais eleitos, fazendo votos de um 
bom trabalho referindo que continuara “as parcerias com o Município” 
reforçando ser fundamental “as Instituições Sociais do concelho 
trabalharem em rede”.

Discurso do Provedor cessante, 
Sr. Lucílio Teixeira

Ao longo do seu discurso, 
passou em revista a história 
e o património recente da 
Misericórdia, desde o Hospital 
até às atuais “dez valências em 
pleno funcionamento”, ressalvando 
o impacto destas obras para o 
Concelho de Tarouca.

Louvou o profi ssionalismo e a força de 
vontade de todos Órgãos de direção que o 
acompanharam ao longo dos anos, dirigiu “uma 
palavra de grande apreço e estima pelo trabalho 
desenvolvido pelos funcionários” e que leva com 
ele o rosto de todos os Utentes desde a criança 
até à pessoa Idosa.

Terminou pedindo “Que a Senhora do Manto 
Azul proteja a sua grande Instituição”.

 

Discurso do Presidente 
da Assembleia Geral cessante, 
Sr. Feliciano Cardoso

No seu discurso agradeceu 
ao Sr. Lucílio Teixeira por todo 
o serviço efetuado ao longo dos 
trinta e oito anos ao serviço 
da Instituição e pela obra 
desenvolvida.

Igualmente felicitou os 
novos Órgãos Sociais eleitos e que hoje tomam 
posse exprimindo “votos sinceros de felicidade 
e de um bom mandato, e que assegurem os 
projetos e mobilizem todo o trabalho de Ação 
Social”.

Explanou por último o espirito que preside 
às Misericórdias e referiu as respostas sociais em 
funcionamento na Instituição.

Discurso do Presidente do 
Secretariado Regional de Viseu 
da UMP, Sr. José Flórido

Na sua intervenção referiu a difi culdade que é Ser 
Provedor de uma Instituição, referindo que por parte 
dele e do Secretariado Regional da UMP está disponível para ajudar o Sr. 
Provedor nestas suas novas funções.

Terminou agradecendo o convite para estar presente nestas 
cerimónias e realçou “o trabalho desenvolvido pelo Sr. Lucílio Teixeira 
quer na Misericórdia de Tarouca quer em Viseu, numa Unidade da União 
das Misericórdias Portuguesas.”

Discurso do Presidente Câmara Municipal 
de Tarouca, Sr. Valdemar Pereira
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Homenagem

Teve lugar no dia 1 de fevereiro de 
2015, a cerimónia de Homenagem aos 
Órgãos Socias que desde 1980 fi zeram 
parte desta Irmandade. A comemoração 
iniciou com uma Missa em Sufrágio 
pelos Irmãos falecidos, celebrada pelo 
capelão da Misericórdia, Rev.º Padre 
Carlos, na Capela da Misericórdia, 
seguindo-se a cerimónia solene no 
Auditório Adácio Pestana. 

 Após composição da mesa com 
as autoridades nacionais e locais, 
a cerimónia prosseguiu com uma 
apresentação da história da Misericórdia 
de Tarouca desde 1683. Assim, é pela 
sua história passada e que se refl ete na 
atualidade, pelas suas Obras enquanto 
Dirigentes e que fi zeram crescer esta 
prestigiada Instituição, que foram 
homenageados aqueles 
que são os obreiros desta 
Misericórdia desde 1980.

Seguiu-se o discurso 
do Sr. Provedor Lucílio 
Teixeira, onde fez uma 
menção aos Provedores 
que o antecederam, como 
o Sr. Alberto Martins, o Sr. 
Eng. Octávio Reis Duarte 
e o Sr. António Loureiro 

HOMENAGEM AOS ANTIGOS ÓRGÃOS SOCIAIS

A título Póstumo:
Adalberto Rebelo Santos
Ananias do Carmo Santos
Cassiano Luís da Costa
Fernando Carmo Fonseca Santos
José Alves Amorim
Sebastião Emílio dos Santos
Vinício Santos Félix
Virgílio Lopes Cardoso

Membros dos Órgãos Sociais:
Abílio Lopes de Almeida
Acácio Santos Mendes
Adelaide Margarida Lopes Guedes Melo
António Hélder de Oliveira Andrade
António Joaquim de Lopes Melo
António José Assunção Melo
António Ribeiro de Almeida
Carla Maria Cardoso Fonseca Lobo
Carla Paula Silva Cardoso
Carlos Alberto Santos Assunção Teixeira
Carlos Alberto Teixeira Assunção
Diorino Conceição Lopes Cardoso
Domingos de Almeida Pereira Vingadas
Dorinda Maria Carmo Bento
Duarte João Reis Morais
Edgar Lopes Osório Lima
Eduardo Costa Almeida 
Feliciano Augusto Rodrigues Cardoso
Herculano Daniel Guedes Veiga
Jaime Carmo Vitorino
João Carmo Machado
João Paulo Ferreira Simões
Joaquim de Melo Silva
José Duarte Santos Assunção
José Guedes Silva
José Maria Jesus Sarmento
Lucílio Emílio Pereira Pinto
Luís António Lima Pinto
Luís da Costa e Silva
Manuel Batista Coelho
Manuel do Carmo Ferreira
Manuel Jesus Costa Borges
Manuel Neves Assunção
Maria José Borges Trindade
Maria Laura Santos Pereira
Maurício Gouveia
Orlando Duarte Tibério Alves
Rosália Lucena Botelho
Rui Manuel Teixeira Mota Carneiro
Tarcísio do Carmo Pereira Pinto
Vítor Manuel Coelho Santos

Provedores:
Manuel Assunção Alves Amorim (Homenageado em vida)

Octávio Reis Duarte (Título Póstumo)

António Loureiro Borges
Lucílio Fernando de Assunção Teixeira

Lista dos Homenageados:

Borges, bem como ao Sr. Manuel 
Amorim que foi Provedor e Presidente 
da Assembleia Geral “o qual deu muito 
a Tarouca” e que foi homenageado 
durante a sua vida, relembrou todos os 
52 dirigentes homenageados e que o 
acompanharam nestes 35 anos.

Em nome dos Homenageados 
discursou o Sr. Tarsício Pinto 
que começou por referir que “a 
nossa Misericórdia de Tarouca é 
inconfundível”, dirigindo “uma palavra 
de agradecimento a esta iniciativa, sim, 
porque o agradecimento é um dom e 
é um dom que deve ser reconhecido a 
todos e em qualquer momento.”

 A cerimónia prosseguiu com uma 
brilhante atuação do grupo “Trio In 
Tempore”, terminando com a entrega 

de Medalhas de Mérito 
e Serviço aos Órgãos 
Socias desde 1980 e 
do respetivo Alvará de 
Homenagem.

A Misericórdia 
de Tarouca congratula 
todos os Homenageados 
pelo serviço e trabalho 
desenvolvido em prol da 
Instituição.
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Apresentação de Livros Infantis

Um livro nas mãos de uma criança 
pode-a fazer voar pelo mundo da 
fantasia, da imaginação, da magia... 
e chegar a transformar este encontro 
num verdadeiro turbilhão de sensações, 
emoções, vozes e sons.

É que um livro pode também 
ser uma grande ferramenta de jogo e 
como tal, deve estar presente na vida 
de uma criança desde cedo e ser seu 
companheiro ao longo do crescimento, 
pois este contribuirá para o seu 
desenvolvimento.

A Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca, por defender este 
conceito e valorizar a cultura como 
um instrumento de construção do ser 
humano, promoveu, no passado dia 27 
de Fevereiro, o lançamento dos livros 
infantis “A greve dos lápis de cor” e “A 
festa no armário” da autoria de César 
Luís de Carvalho. 

O evento teve lugar na Creche 
“Casinha de Chocolate” e numa 
apresentação simples e acolhedora, 
fi zeram-se ouvir as palavras do Provedor, 
Lucílio Teixeira, que enalteceu o trabalho 

LANÇAMENTO DE LIVROS INFANTIS NA MISERICÓRDIA

do autor e salientou a importância 
da leitura e do “brincar” com os livros 
desde a mais tenra idade.

Esta apresentação contou ainda com 
a participação da Profª. Isolina Guerra, 
da Biblioteca da EB2.3 de Tarouca, que 
de uma forma entusiasmante falou do 
Homem e Autor que tem dedicado parte 
da sua vida a criar diversas obras que 
têm contribuído para o desenvolvimento 
cultural de muitos espaços do Concelho, 
que no caso presente se dirigiu aos mais 
pequeninos – as nossas Crianças.

Depois da intervenção do Sr. Engº 
Matos, Diretor da Tipografi a Exemplo 
e responsável pela edição dos livros 
presentes no lançamento, foi ouvido o 
autor que emocionado e empolgado com 
a participação das crianças foi explicando 
as suas motivações para a criação 
destes livros e o sentido que os contos 
pretendem despertar na criança. 

Esta Iniciativa vem demonstrar que 
a Misericórdia de Tarouca defende os 
valores da cultura e se preocupa com o 
desenvolvimento da Criança.

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca
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A. Almeida Fernandes – Centro de Estudos

Mostrava especial inclinação para a história, para o 
desenho e para a música e aprendeu a língua inglesa desde os 
5 anos e tinha uma especial ligação com o seu Pai, que sempre 
o incentivou, adivinhando nele qualidades e predisposição para 
a investigação e para um enriquecimento intelectual fora do 
comum.

Concluiu Preparatórios de Engenharia em Coimbra: 
Matemáticas Puras; Ciências Físicas e Químicas; Ciências 
Mineralógicas; Ciências Geométricas. Licenciado em Ciências 
Geográfi cas e Ciências Pedagógicas. Fez frequências de 
Topografi a e Geodézia, Resistência de Materiais, Teoria Geral de 
Máquinas, etc.

Durante anos a fi o levantava-se às cinco da manhã para 
trabalhar na investigação antes de iniciar a sua vida profi ssional 
do quotidiano. 

Foi esse trabalho de investigação que deu origem ao 
último livro editado pela Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 
– “Igrejas – Fundações, Padroados e Oragos”. Este livro resulta 
da composição de manuscritos deixados pelo autor, onde se 
denota a paixão pela história, nomeadamente a história da 
sua terra e das suas gentes e que faz uma descrição sobre, tal 
como o nome indica, as Igrejas, suas fundações, Padroados e 
Oragos da Diocese de Lamego.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE A. DE ALMEIDA FERNANDES

Obras editadas e disponíveis 
para venda na 
Misericórdia de Tarouca:

• Amante e Odientos, romance histórico - (1977)

• O último Trovador (O Romance do Conde Dom 
Pedro) - (1977)

• O Último “Vali” de Lamego - (1977)

• Crasto Rei de Tarouca - (1977)

• Os Primeiros Documentos de Salzeda – (1985)

• Igrejas – Fundações, Padroados e Oragos
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Setor da Educação

Comemorou-se no dia 1 de 
junho mais um Dia da Criança! Um 
dia repleto de alegria e convívio 
entre crianças, educadores, 
auxiliares e comunidade. De 
entre muitas outras brincadeiras 
próprias da época, as crianças 
da Santa Casa foram até ao 
Centro Cívico de Tarouca onde 
encontraram um conjunto de 
atividades organizadas pelo 
município da cidade.

Divertiram-se nos insufl áveis, 
no palco a dançar e ainda na 
parede de escalada. 

 Na Creche, onde fi caram os 
bebes e as crianças mais novas, 

divertiram-se com a fantástica 
piscina de bolas, tiveram muita dança 

acompanhada das pinturas faciais. 
Terminamos assim, com a certeza 

de ter sido um dia fenomenal, cheio 
de experiências novas e divertidas, que 

enriquecem as vivências das nossas crianças! 

DIA DA 
CRIANÇA

No passado dia 15 de Maio, na creche Nova Esperança “Casinha de Chocolate”, Jardim-
de-infância “Magia de Crescer” e CATL “Aqui sou Feliz” da Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca, comemorou-se o dia Internacional da Família!!! 

As crianças, receberam os familiares e amigos, para um lanche convívio, a ideia foi 
lançada aos pais e eles aderiram em massa. 

Ao longo do dia foram realizadas diversas atividades sobre esta temática, 
principalmente o momento que as famílias conviveram, trocando experiências e sobretudo 
afetos. Foi realizada pelos meninos mais velhos uma caminhada proporcionando assim a 
união da família.

Momentos como estes são mágicos para cada criança… aqui podemos ver a união 
que existe entre a escola e a família, para que o seu desenvolvimento conjunto possa 
ser pleno. 

A celebração do dia Internacional da Família visa, entre outros objetivos, 
destacar: A importância da família na estrutura do núcleo familiar e o seu relevo 
na base da educação infantil e assim reforçar a mensagem de união, amor, 
respeito e compreensão necessárias para o bom relacionamento de todos 
os elementos que compõem a família, que é sem duvida o nosso bem 
mais precioso.

Temos de agradecer a participação dos pais que aderiram 
com uma enorme boa disposição, e mais uma vez 
mostraram a importância que momentos como este 
têm na vida de cada uma das nossas crianças. 
Obrigada pelos sorrisos e pela tarde muito 
bem passada.

DIA DA FAMÍLIA
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FESTA DE FINAL DE ANO
É sempre com grande expectativa que todos aguardam por esta festa.
Este ano não foi exceção e no dia 25 de Junho no Complexo Desportivo de Tarouca as Crianças 

da Misericórdia, com a participação especial dos utentes do Lar e Centro de Dia e do Lar Residencial 
marcharam e encantaram para toda a plateia presente.

Cada grupo elaborou a letra da sua marcha para representar cada uma das freguesias do Concelho 
de Tarouca e os nossos utentes mais crescidos representaram a Santa 
Casa da Misericórdia de Tarouca.

Foi com muita cor e muita alegria que todos os marchantes 
vestidos a rigor fi zeram a coreografi a ensaiada para este dia.

Para fi nalizar, foram homenageados aqueles que chegaram ao fi m 
de uma etapa, os fi nalistas de cada valência receberam um diploma e 
um presente como forma de reconhecimento pelo seu trabalho.

Obrigado a todos quantos contribuíram para o sucesso desta festa.

OPEN DAY AQUÁTICO
No passado dia 20 de Junho, a Misericórdia 

de Tarouca proporcionou uma tarde lúdica, onde 
as famílias puderam disfrutar de jogos e brincadeiras 

aquáticas.
Este dia marcou o fi nal letivo das aulas de natação.

O objetivo proposto foi atingido, sendo visível a satisfação 
quer das Crianças, quer das suas famílias.
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Setor do Idoso

Há quantos anos está nesta 
Instituição?

Em outubro deste ano faz 18 anos 
que já estou na Misericórdia, em lar de 
idosos estou há 14 anos mas também 
fui utente de SAD algum tempo, cerca 
de 4 anos. 

Qual foi o motivo da sua 
Institucionalização?

O motivo foi ter fi cado viúvo 
muito cedo, quando eu tinha 54 anos, 
a minha esposa faleceu e não tivemos 
fi lhos. Ainda estive em casa de uma 
irmã durante 5 meses mas ela também 
tinha a vida dela.

Recorda-se do primeiro dia na 
Instituição?

Recordo-me que foi a D. Eugénia 
que me recebeu e que foi a minha casa 
antes de eu vir para o lar, tendo fi cado 
bem contente por eu saber tocar acordeão 
e assim poder animar as pessoas do lar. 

Lembro-me do meu quarto, que 
ainda hoje se mantém o mesmo, e do 
meu colega de quarto, o Sr. José Caldas 
que muito me ajudou pois quando aqui 
entrei não conhecia nada, além de 
não ver senti uma escuridão total, não 
conhecia os espaços. 

À conversa com…

FERNANDO FERREIRA 
OLIVEIRA

Utente desta Misericórdia, na valência de ERPI, desde 
02 de julho de 2001. Tem 72 anos de idade, nasceu em Vila 
Chã da Monte, Freguesia de São João de Tarouca, concelho 
de Tarouca.

Como foi a sua integração na 
Instituição?

Foi difícil adaptar-me ao espaço 
físico pois para além de ser tudo novo 
eu não via. Mas tive uma ajuda muito 
valiosa do meu colega de quarto, o Sr. 
Caldas que me ajudava ensinando-me 
onde fi cavam as portas, as escadas, as 
salas e tudo. No início era um “bicho-de-
sete-cabeças” como se costuma dizer, 
mas fui-me habituando e hoje consigo 
andar pelo lar muito à vontade. Já sei 
onde fi ca tudo e também consigo ir à rua. 

Como ocupa o seu tempo livre?
Costumo tocar acordeão aqui no lar 

e vou todos os dias ao café, aqui perto. 
Estou com pessoas e gosto de falar com 
elas. Eu já as conheço e elas a mim. 
Converso com os outros Utentes e assim 
os dias são mais agradáveis. 

Qual a relação que mantém com 
os outros Utentes?

Depende… há aqueles que convivo 
mais e aqueles que não, como tudo na 
vida. Mas em geral, dou-me bem com 
todos, apesar de ter uma relação mais 
próxima com o meu colega de quarto, o 
Sr. Manuel Ribeiro Correia que me ajuda 
bastante.

E a relação que mantém com os 
Colaboradores?

Eu dou-me bem com todos, mas 
compreenda que tenho mais confi ança 
com as auxiliares que já estão cá há 
mais tempo. 

Sabe como não vejo tenho que 
decorar os nomes e as vozes o que por 
vezes ainda me confunde.

Sente-se satisfeito com a Instituição?
A meu ver não há nenhuma pessoa 

que goste de estar num lar, era melhor 
estar em nossa casa. Mas estou satisfeito 
por estar aqui, já conheço o espaço, 
sei onde está cada Utente e tudo que 
preciso. Como eu vou todos os dias ao 
café e consigo manter as minhas rotinas 
sinto-me bem, convivo com as pessoas. 

Recomendaria a Instituição a 
outras pessoas?

Sim. Já tive familiares e pessoas que 
me eram queridas na Instituição e até cá 
morreram. Sempre os trataram bem e a 
mim também. Sinto-me bem por cá estar, 
e até já não tenho pena da minha casa, 
pois tudo que preciso está aqui. 

 Entrevista realizada por Telma 
Carvalho, Psicóloga
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COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS 
DOS UTENTES

Esta Instituição faz questão de, mensalmente 
comemorar o aniversário dos seus Utentes de Lar de 
Idosos, Centro de dia e Serviço de Apoio Domiciliário, 
sendo este festejo no último dia de cada mês. 

Esta atividade fomenta a preservação da identidade 
dos idosos, desenvolve capacidades ao nível do equilíbrio 
sócio emocional, das relações interpessoais e inserção no 
meio socio cultural. 

É também muito importante esta comemoração 
para os Idosos ao seu nível do desenvolvimento pessoal e 
social, permitindo-lhes fomentar o reviver de vivências do 
passado que são essenciais no ciclo de vida de cada ser 
humano. 

Esta atividade está 
enquadrada no plano de 
atividades socio culturais, 
e envolve a realização de 
um lanche convívio no 
qual é servido o bolo de 
aniversário e se cantam 
os “Parabéns”, sendo 
caraterístico o Utente com 
mais idade apagar as velas. 

Este bolo é confecionado 
por alguns Utentes, Voluntários 
e Colaboradores, tornando-
se uma atividade estimulante 
para todos. 

Estas comemorações 
são de todo importantes 
para a vida dos Utentes e 
para a sua autoestima, 

A Misericórdia de 
Tarouca felicita todos os 
envolvidos.

 
Patrícia Ribeiro
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Lar Residencial para Deficientes

A intervenção junto dos utentes com defi ciência passa 
por perspetivar o desenvolvimento do seu projeto de vida, 
tendo por base as suas necessidades e potenciais, visando 
sempre a contribuição para a sua qualidade de vida! Neste 
sentido, privilegiamos a estes utentes, desenvolvendo um 
conjunto de atividades que potenciam o seu desenvolvimento 
psicossocial, propiciando a satisfação das suas necessidades 
básicas, assegurando deste modo o seu bem-estar físico e 
emocional. Assim de uma certa maneira, todos os utentes 
do Lar Residencial para Defi cientes são considerados por nós 
colaboradores e auxiliares “especiais”, e por esta designação 
signifi carmos “únicos”, “distintos” e “diferentes”. Posto 
isto, temos de agradecer às pessoas com defi ciência do Lar 
Residencial da SCM de Tarouca que nos ensinam todos os dias 
a ser aquilo que somos. 

No dia 4 de março, a Misericórdia de Tarouca, deslocou-
se até Tondela para integrar o torneio de boccia institucional 
organizado pela Instituição “Vários”. Como todos os encontros, 
este foi mais um dia de alegria, interação e partilha. Claro está 
que o espírito de competição não deixou de existir, pois caso 
contrário a nossa equipa, constituída pelos U tentes do Lar 

TORNEIO DE BOCCIA INSTITUCIONAL

LAR RESIDENCIAL PARA DEFICIENTES

Residencial, não teria obtido o 3º lugar, que deu direito ao pódio. 
Antes do almoço, ainda houve tempo para todas as 

Instituições irem até ao parque da cidade para desfrutar do 
lindo dia que se fazia. Este tipo de Iniciativa, da qual fazemos 
parte, são extremamente importantes, pois além da partilha de 
sentimos existe a valorização das capacidades. 
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Inauguração da Clínica de Fisioterapia

No dia 9 de abril, a Santa 
Casa da Misericórdia de Tarouca, 
inaugurou mais um equipamento 
social, desta vez dedicado à saúde 
e reabilitação. 

Nesta cerimónia abençoada 
pelo capelão da Misericórdia, 
Pe. Manuel Carlos Lopes 
estiveram presentes o Diretor do 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA, 
INAUGUROU MAIS UM EQUIPAMENTO SOCIAL

Centro Regional de Segurança 
Social de Viseu, Dr. Telmo 
Antunes, o Presidente da 
Câmara Municipal, Sr. Valdemar 
Pereira, o Presidente da União 
das Misericórdias Portuguesas, 
Dr. Manuel de Lemos, várias 
entidades locais, representantes 
de outras Misericórdias e público 
em geral.

O Provedor Lucílio Teixeira 
referiu no seu discurso que este 
equipamento já iniciou o seu 
funcionamento há alguns anos 
e que após obras de ampliação, 
esta clínica abriu portas com 
uma nova dinâmica e um maior 
número de serviços disponíveis à 
comunidade, incertos no âmbito 
da saúde. 

Nas suas intervenções, tanto 
o Diretor do Centro Regional 

Clinica de Fisioterapia da 
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Av.ª dos Restauradores Bloco 2, R/c 3610 – Tarouca   
Telf. 254 677 404

de Segurança Social de Viseu, 
Dr. Telmo Antunes, como o 
Presidente da Câmara Municipal, 
Sr. Valdemar Pereira, o Presidente 
da União das Misericórdias 
Portuguesas, Dr. Manuel de 
Lemos felicitaram a Misericórdia 
e o Sr. Provedor pela abertura 
de mais uma Valência e pelos 
serviços prestados pela Instituição 
à Comunidade.
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Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Uma Insti tuição no Tempo e no Espaço!

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

Apoio
à Infância

Apoio à 
Terceira Idade

Apoio
à Defi ciência

Apoio
à Saúde

Creche Lar de Idosos

Centro Dia

Apoio Domiciliário

Teleassistência

Jardim 
de Infância

CATL

Lar
Residencial

Unidade Cuidados
de Convalescença

Clínica de
Fisioterapia
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Texto

Santa Casa da Misericórdia de Tarouca

Uma Insti tuição no Tempo e no Espaço!

Unidade de Cuidados de Convalescença: Rotunda da Misericórdia – Telefone: 254 671 030
Clínica Fisioterapia: Av. REstauradores, Bl 2 R/c  –  Telefone: 254 677 404

Outros Apoios
Sociais/Cultura

RSI

Canti na
Social

Banco Local
Voluntariado

Ajudas Técnicas Centro de
Estudos

A. Almeida
Fernandes
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Homenagem às Mães / Pais

DIA DO PAI E DIA DA MÃE

Como todos os dias importantes 
são para ser celebrados, não poderiamos 
esquecer de celebrar o dia do Pai e o 
dia da Mãe. Tendo em conta os valores 
que se rege a Misericórdia de Tarouca 
foram festejados e homenageados todos 
os Pais e Mães que fazem parte desta 
Instituição nos respetivos dias.

Atendendo à simbologia que estes 
dias transmitem a todos os pais e as mães 
pode-se verifi car no rosto de cada um 
deles uma expressão de gratidão e muita 
emoção. 

As prendinhas oferecidas para 

Este dia tem a forma
De um beijo e de um abraço
Mesmo quando a mãe não chega
Vergada pelo cansaço
E lhe pomos ao pescoço
O colar do nosso afeto
Que, não sendo de ouro,
Será sempre o predilecto.

Este dia tem a forma
De borboleta e de fl or
E a doçura da caricia
Que tempera o nosso amor.

José Jorge Letria, O Livro dos dias 

Ter um Pai! É ter na vida
Uma luz por entre escolhos;
É ter dois olhos no mundo
Que vêem pelos nossos olhos!

Ter um Pai! Um Coração
Que apenas amor encerra,
É ver Deus, no mundo vil,
É ter os céus na terra!

Ter um Pai! Nunca se perde
Aquela santa afeição,
 sempre a mesma, quer o fi lho
Seja um santo ou um ladrão;

Talvez maior, sendo infame 
O fi lho que é desprezado
Pelo mundo; pois um Pai
Perdoa ao mais desgraçado!

Ter um Pai! Um santo orgulho
Pró coração que lhe quer
Um orgulho que não cabe
Num coração de mulher!

 Florbela Espanca in Poesia 1918-1930

Pai

Poema dia da mãe

o dia do Pai foram um kit de higiene 
pessoal, realizado pelos Utentes e um 
lenço oferecido pela Instituição, para 
as mães o dia foi assinalado com uma 
singela rosa oferecida pela Instituição e 
por uma caixa de madeira trabalhada 
pelos Utentes. 

Assim, a Misericordia de Tarouca 
procura sempre o bem-estar e a 
qualidade de vida dos Utentes, porque 
com pequenos gestos conseguem-se 
grandes sorrisos da parte dos nossos 
Utentes!

Patrícia Ribeiro
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Culto Religioso

VIA SACRA

S. BRÁS
Os Utentes de Lar, Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Lar Residencial 

da Misericórdia saíram mais uma vez até ao Convento de S. João de Tarouca 
para que pudessem participar nas Novenas indo ao encontro dos princípios 
cristãos e convicções dos nossos Utentes.

Assim, a Misericórdia proporcionou a ida a um local de culto religioso por 
todos muito adorado, após a ida a Novena realizou-se um lanchinho convívio 
com vista para o convento. 

Patrícia Ribeiro

Como já tem sido habitual a Santa Casa gosta de relembrar junto dos seus Utentes e da Comunidade em Geral, os valores 
religiosos dos seus tempos e como não poderia deixar de ser, encenou-se mais uma vez as passagens da Vida de Jesus.

De forma que o público em geral pudesse vivenciar e desfrutar de um momento sentido, este evento foi muito participado 
pelos funcionários, que com vem sendo hábito abrilhantaram este evento. 

Patrícia Ribeiro
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Encontro Interinstitucional

No dia 8 de junho de 2015 pela 
manhã os Utentes da Misericórdia 
realizaram um passeio a S. Leonardo de 
Galafura, Distrito de Vila Real. 

Este passeio foi marcado pela 
possibilidade de troca de saberes e 
experiências com Utentes de uma outra 
Instituição, Fundação Manuel Gaspar 
Cardoso. Foi um dia diferente, com 
muito sol e contacto com a natureza 

S. LEONARDO DA GALAFURA

e vivido com boa disposição entre 
Utentes, Colaboradores e Voluntários, 
com música e cantares à mistura.

A paisagem envolvente, Património 
Mundial da Humanidade, foi facilitadora 
ao bom ambiente disfrutado por todos 
os presentes sendo a satisfação espelho 
visível nos rostos de felicidade dos 
Utentes.

 Telma Carvalho
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Encontros Intergeracionais

Como o carnaval é uma 
época festiva, a Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca saiu 
mais uma vez pelas ruas para 
poder celebrar esta atividade de 
acordo com as suas tradições. 
A Misericórdia realizou o 
desfi le pelas ruas de Tarouca, 
onde se sentiu boas energias 
e emoções por parte de quem 
participava e pelos rostos que 
acompanhavam o cortejo. 
Todos os participantes vestiram-
se a rigor neste ano que marca o 
“Ano Internacional da Luz”. Todos 
os Profi ssionais e Voluntários 
trabalharam para poderem alegrar 
os seus Utentes, e a população de 
Tarouca em geral.

Patrícia Ribeiro

CARNAVAL

SANTOS POPULARES

Como a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca não 
podia fugir aos festejos dos Santos Populares, no dia 
26/06/2015, foram celebrados os Santos Populares com 
uma sardinhada e bailarico animado, que contou ainda com 
as concertinas Flor de Sabugueiro de Dálvares. 

O ambiente sentido neste dia foi de muita alegria, boa 

disposição e sobretudo a importância de manter e reviver as 
tradições dos nossos Utentes. Todas as Respostas Sociais 
estiveram presentes para poderem festejar e dar um pezinho 
de dança!

Telma Carvalho
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Voluntariado

Entre os dias 11 e 18 de fevereiro 
a Misericórdia recebeu e acolheu mais 
uma vez um grupo de 51 Voluntários 
da Missão País, proporcionando-lhes 
o desenvolvimento de um trabalho 
profícuo juntos dos Utentes de todas 

MISSÃO PAÍS 2015
as Respostas Sociais. Durante esta 
semana, Voluntários, Utentes, Famílias 
e Colaboradores experienciaram o 
espírito de voluntariado destes jovens, 
erigido em valores de cristandade, 
alegria, amor ao próximo e sobretudo 

de fé. Todos eles foram integrados no 
quotidiano da Instituição essencialmente 
na proximidade ao Utente criando-
se laços de afectividade e de gratidão 
mútua, pois estes jovens beberam da 
sabedoria particular de cada Utente. 

A presença do grupo foi marcada 
pela Vigília na Capela do Lar Nossa 
Sra. Do Socorro e pela realização de 
uma peça de teatro no Auditório Adácio 
Pestana e na Instituição, permitindo 
estar presentes os mais frágeis e por 
questões de saúde se encontrarem 
impossibilitados de se deslocarem ao 
exterior. 

 Ao longo dos últimos 3 anos, este 
grupo tem visitado a Misericórdia e a 
troca de valores tem sido, efectivamente, 
o ponto mais alto desta missão. A todos 
os intervenientes um bem hajam!

Sandra Magalhães

Junte-Se A Nós... Seja Voluntário E Venha Construir Sorrisos...
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N o dia 29 de Abril, utentes e 
profi ssionais do Lar de Idosos da 
Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 
comemoraram o Dia Mundial da Dança 
e o Dia Europeu da Solidariedade entre 
Gerações numa atividade promovida 
pelo Agrupamento Dr. José Leite de 
Vasconcelos.

Para assinalar a sua participação 
nesta parceria, os profi ssionais e os 
utentes realizaram uma dança onde nem 
as cadeiras de rodas foram impeditivas 
do acompanhamento da dança que a 
todos emocionou.

Promover a solidariedade entre 
gerações é também pensar no presente e 
no futuro de cada uma delas já que todos 
têm um papel fundamental na sociedade. 
Com o aumento da esperança média de 
vida, surgem-nos novos desafi os que 
não podem ser descurados e que visam 
sobretudo promover melhores condições 
para a qualidade de vida dos idosos 

DIA MUNDIAL DA DANÇA 
E DIA EUROPEU DA SOLIDARIEDADE ENTRE GERAÇÕES

e atenuar ou mesmo eliminar muitos 
dos problemas que afetam o bem-estar 
destas pessoas.

A Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca está sempre atenta a estes 
novos desafi os e aos problemas da sua 

comunidade pelo que a sua participação 
e envolvimento nas atividades inseridas 
nesta parceria, que integra o Projeto Ler 
+ Jovem, é sempre motivo de ânimo e 
gratifi cação. 

Selma Vingadas
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Curiosidades: Saúde

A exposição ao calor intenso por períodos prolongados 
constituiu uma agressão ao organismo. Esta pode desencadear 
episódios de desidratação, um sério agravamento em 
patologias crónicas, a golpes de calor e até mesmo a morte. 

Deve estar atento a determinados sintomas sendo tais 
como cãibras musculares, cansaço, fraqueza, desmaios, 
náuseas e vómitos, transpiração acentuada, palidez, pele fria e 
húmida e dor de cabeça.

O risco mais grave associado é o golpe de calor. É uma 
situação grave e pode provocar danos irreversíveis à saúde e 
até levar à morte. Os principais sintomas são febre alta, dores 
de cabeça, tonturas, pulso rápido e forte, náuseas, confusão, 
perda de consciência, contracções musculares e pele vermelha, 
quente e seca, sem suor.  

Grupos Vulneráveis

– As crianças nos primeiros anos de vida;
– As pessoas idosas;
– Os portadores de doenças crónicas (nomeadamente 

ONDAS DE CALOR, PROTEJA-SE!
doenças cardiovasculares, respiratórias, renais, diabetes, 
alcoolismo);

– As pessoas obesas;
– As pessoas acamadas;
– As pessoas com problemas de saúde mental;
– As pessoas a tomar alguns medicamentos, como anti-

hipertensores, antiarrítmicos, diuréticos, anti-de pressivos, 
neurolépticos, entre outros;

– Os trabalhadores expostos ao sol e/ou ao calor;
– As pessoas que vivem em más condições de habitação.

Medidas Preventivas:

– Evite a exposição directa ao sol entre o período das 
11h as 16h;

– Sempre que estiver exposto ao sol (caminhar, praia – 
mesmo debaixo do chapéu de sol, use protector solar> 30);

– Nos dias de grande calor, os bebés e os idosos não 
deverão ir à praia;

– Use roupa solta, de cor clara e de preferência de algodão;
– Diminua os esforços físicos e repouso frequentemente 

em locais frescos;
– Faça uma alimentação equilibrada e refeições leves;
– Aumente a ingestão de água ou de sumos de fruta 

naturais, sem adição de açúcar, mesmo que não tenha sede;
– Evite bebidas alcoólicas;
– Os recém nascidos, as crianças e idosos podem não 

sentir sede, ofereça água;
– Tome banho com água tépida. Evite, no entanto, 

mudanças bruscas de temperatura;
– Evite que o calor entre em sua casa, corra as persianas 

ou portadas e mantenha o ar a circular;
– Abra as janelas durante a noite;
– Use menos roupa na cama, sobretudo, dos bebés e 

doentes acamados. 
– Não hesite em pedir ajuda no caso de se sentir mal;
– Se a vítima tiver problemas de coração ou tensão 

arterial alta, se os sintomas persistirem por mais de 1 hora, 
deve procurar ajuda médica imediata.

A equipa de Enfermagem da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca
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FISIOTERAPIA DO TRABALHO E ERGONOMIA   

É frequente sentirmos dores 
musculares ao fi m de um dia de 
trabalho, nomeadamente nas 
estruturas músculo-esqueléticas que 
exercitamos. Estas dores musculares 
são consequências de lesões que podem 
surgir devido a vários fatores tais como: 
a repetição de movimentos, a força 
executada ao levantar pesos e a postura 
incorreta prolongada. 

Para manter a qualidade do 
trabalho, é preciso que o trabalhador 
esteja com a saúde em dia. É essa 
a função da fi sioterapia do trabalho: 
prevenir, resgatar e manter a saúde do 
trabalhador. 

Para evitar tais desconfortos dentro 
e fora do trabalho e proporcionar um 
maior desempenho e produtividade, 
além, é claro, do bem-estar, o 
fi sioterapeuta avalia, previne e trata as 
lesões ocasionadas pelas atividades 
exercidas durante as horas de trabalho. 
Essa análise deve conter não apenas o 
profi ssional, mas tudo que envolve o seu 
ambiente de trabalho.

Durante a prevenção, é função dos 
fi sioterapeutas incentivar os Utentes a 

adquirir novos hábitos de vida e adquirir 
uma consciência corporal, gerando 
um bem-estar físico e emocional no 
ambiente de trabalho. 

As funções da Fisioterapia na 
ergonomia são:

– Prevenir desconforto ou queixas 
musculoesqueléticas nas atividades 
laborais;

– Estudar a ergonomia do 
trabalho, junto com a equipa de saúde e 
segurança do trabalho;

– Promover formações de 
consciencialização, capacitar e prevenir   
doenças ocupacionais;

– Realizar orientações posturais e 
ergonômicas aos trabalhadores

– Avaliar a postura e a analisar a 
biomecânica das tarefas nos postos de 
trabalho;

– Desenvolver programas de 
ginástica laboral;

– Realizar o tratamento 
das patologias ou das queixas 
musculoesqueléticas, dentro ou fora da 
empresa.

– Promover ações terapêuticas 
preventivas às instalações de processos 
que levam a incapacidade funcional do 
trabalho.

– Analisar os fatores ambientais, 
contributivos ao conhecimento de 
distúrbios funcionais laborais.

– Desenvolver programas coletivos, 
que contribuem para a diminuição dos 
riscos de acidente de trabalho.

Assim nas seguintes imagens 
temos exemplos de posturas incorretas 
que muitas vezes usamos no local de 
trabalho e a postura que devemos adotar 

de forma a prevenir lesões, adquirindo 
novos hábitos de vida, provocando um 
bem-estar físico e emocional

Uma das formas de prevenir lesões 
é realizar exercícios de alongamento.

Para prevenir lesões por esforço 
ou repetição de movimentos, deverá 
ao longo do dia executar alongamentos 
ajudando a melhorar a postura e 
diminuir o cansaço das atividades 
repetitivas.

No caso de  dúvidas visite e questione 
os fi sioterapeutas da SCMT.  
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FERRAGEIRA DE TAROUCA, LDA.

FERRAGENS - FERRAMENTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

O bem servir do Vale Encantado

WWW.FERRAGEIRATAROUCA.PT

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

Um Grupo fi nanceiro sólido ao serviço da região

Cláudia Soares
Gestora Clientes

Telm. +351 925 786 198

Rotunda Eng.º  Edgar Cardoso, 23 - 4.º andar, Salas G, H e I
4400-676 Vila Nova de Gaia

Telf.: +351 223 774 280 - Fax: +351 223 774 289
claudia.soares@safetic.pt  –  www.safetic.pt
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Lugar da Rina - Edifício dos Prados,
Bloco 1 - R/c Esq. 5100-196 LAMEGO
Telfs.: 254 655 694 / 254 619 521
Fax: 254 619 522 Telm: 967 052 832
E-mail: fricarmo@clix.pt

comércio de equipamentos hoteleiros, lda.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIDA

Equipamos:
CAFÉS

RESTAURANTES
HÓTEIS

SUPERMERCADOS
BARES

COZINHAS , etc.

���������

Joaquim de Melo Silva

QUINTELA

3610 - 116 - TAROUCA

T/F:254 679 403

TLM:969 872 921

TLM: 965 226 160

Email: joagrotar@sapo.pt

RAÇÕES - ADUBOS - PESTICIDAS - MÁQUINAS
ARTIGOS PARA AGRICULTURA

POSTO DE ABASTECIMENTO
SASSA, LDA - TAROUCA

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

Farmácia Moderna
Maria Eugênia Lobo dos Santos, Unipessoal Lda

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

Telf 254 679 251 - Fax 254 677 025

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

Avenida dos Namorados, Fracção C - Orgens - 3510-674 Viseu - Portugal

Telf. +351 232 425 838 - Fax: +351 232 458 242 - geral@papeliquidos.pt

www.papeliquidos.pt

Miguel
932 528 545

T. 254 678 971
mbpneus@hotmail.com

Castanheiro do Ouro
Tarouca
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