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Irmandade

A Tomada de Posse dos novos Órgãos Sociais desta 
Irmandade, para o quadriénio de 2019 a 2022, aconteceu no 
dia 18 de Janeiro, pelas 17h00, na Capela da Misericórdia, 
edifício de arquitetura manuelina cuja riqueza do seu interior a 
constitui como referência no património institucional e assim, 
escolhida como palco desta tão nobre cerimónia.

Marcada pela simplicidade, a cerimónia iniciou com 
um breve momento cultural numa simbiose entre a poesia 
e a música, que envolveram todos os presentes na mesma 
harmonia.

Seguiu-se então, a apresentação dos vários elementos 
que compõem os Órgãos Sociais com a afirmação do seu 
compromisso e a assinatura do Auto de Posse. 

Dos discursos das Entidades 
presentes que se seguiram, 
mereceu destaque o discurso do 
Sr. Provedor Rui Raimundo que 
começou por salientar a qualidade 
da equipa de trabalho constituída 
por todos os membros eleitos dos 
Órgãos Sociais desta Irmandade, 
agradecendo ainda, o trabalho 

desenvolvido por todos os Mesários que cessaram funções por 
diversos motivos. Frisou que a Misericórdia de Tarouca é uma 
Instituição de bem ao serviço das pessoas, destacando como pilar 
fundamental: os Utentes - a base existencial de toda a Instituição 
e ainda, outros pilares essenciais ao dia-a-dia da Instituição como 
o trabalho desenvolvido pelos colaboradores, muitas vezes não 
compreendido no exterior; a envolvência e importância de parceiros 
fundamentais como a Segurança Social e o Município de Tarouca; 

Tomada de Posse dos novos Órgãos sociais

a gestão e o trabalho desenvolvido por todos os Órgãos Sociais. 
Ainda nas suas palavras, o Provedor, referiu que os 

próximos quatro anos serão de continuidade com a política 
até aqui desenvolvida, com enfoque no controlo do passivo 
e na remodelação dos fundos do edifício da creche para as 
restantes respostas sociais da Educação, centralizando 
assim este setor. Ao longo do seu discurso, revelou duas 
preocupações: o funcionamento da ERPI, resultante da 
admissão de utentes com maior dependência e longevidade, 
que assim obrigam a uma maior e diferenciada prestação de 
serviços; e a sensibilização para a problemática das pessoas 
portadoras de deficiência, questionando o que fazer quando 
algum dos 22 utentes de CAO perder a sua retaguarda familiar, 
- “Onde serão colocados estas pessoas?” - aludindo ao facto de 
o Lar Residencial para Deficientes só possuir 9 camas. 

Terminou frisando que - “enquanto for Provedor, não 
deixarei ninguém para traz e quando isso tiver que acontecer 
eu serei o primeiro a sair!” - garantiu.

Agradecemos a todos os que estiveram presentes nesta 
cerimónia, desejando votos de sucesso aos Órgãos Sociais que 
iniciam novas funções.

Intervenção do Sr. Presidente da Assembleia Geral, Eduardo Almeida:
Começou por enaltecer o aumento significativo de admissões de Irmãos ocorridas durante o mandato 

que terminou, “passando esta Irmandade de 590 para 800 Irmãos”. Destacou a elevada afluência às urnas 
apesar de só existir uma lista concorrente, bem como a presença dos Irmãos em todas as Assembleias 
Gerais ocorridas, que “apesar das várias opiniões existentes, todos os documentos foram aprovados por 
unanimidade”, citando em sua opinião: “esta participação torna a Instituição numa Irmandade mais ativa e 
colaborante”. Agradeceu o trabalho desenvolvido pelo Sr. Provedor e Mesa Administrativa e pela partilha de 
toda a informação com todos os Órgãos Sociais, garantindo que continuará “a dar o seu melhor pelo bem dos 
Utentes e Irmãos desta Instituição”.
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Misericórdia…

Falar de ti não é fácil,
Até porque os teus anos de história vergam qualquer um…
Falar de ti é um orgulho,
Orgulho por tudo o que representas, por tudo o que já deste 
e darás ao longo da tua existência!
Fazer parte de ti é uma honra,
É honra e privilégio porque hoje és uma referência!
Misericórdia…

És ensinamento e aconchego, 
Tens mãos de ternura, rosto de vontade…
Tens sorriso amigo, dons de verdade!
Poder em teu nome aliviar dores, 
Em teu nome superar quedas, cansaços e saudade!
Em teu nome,

Partilhar sorrisos, acender esperanças e semear futuros. 
Contigo Misericórdia…

Poder escrever as paginas em branco da tua história,
No azul de que há memória,
E declamar sentidos versos… No teu poema!..

Autoria: Célia Cardoso e Selma Vingada

Intervenção do Sr. Presidente do Secretariado Regional de Viseu 
da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), José Florido em 
representação do Presidente da UMP Dr. Manuel de Lemos:

As suas palavras iniciaram por parabenizar o Sr. Provedor e restantes Órgãos Sociais pelo trabalho desenvolvido 
no mandato anterior. Transmitiu a mensagem do Sr. Presidente da UMP, Manuel de Lemos “Sr. Provedor, alegro-
me com todo o trabalho que tem feito e espero que continue, são pessoas responsáveis, que querem o bem da 
Misericórdia de Tarouca e que poderão continuar a contar com o apoio dos serviços da UMP”.

Intervenção do Sr. Pró Vigário Geral da Diocese de Lamego 
– Padre João Carlos Morgado em representação de sua Excelência 
Reverendíssima – D. António Couto, Bispo da Diocese de Lamego:

Frisou o trabalho desenvolvido pela Misericórdia de Tarouca nas suas Respostas Sociais tendo por base as 
14 Obras de Misericórdia, lançando o repto ao Sr. Provedor e colaboradores de investirem na formação cultural 
e espiritual como forma a debelar as fragilidades físicas, afetivas e espirituais sentidas no desenrolar das suas 
atividades profi ssionais.

Terminou com a interpelação do Sr. Bispo na Carta Pastoral de 30/09/2017 que tem como título “Vai, 
e faz tu também do mesmo modo: Caríssimos irmãos e irmãs é preciso, portanto, uma nova cultura, em que 

o ser humano, desde a sua conceção até à sua morte, não seja considerado uma coisa, mais uma coisa e muito menos uma coisa a mais, 
mas um ser humano, único e irrepetível, fi lho amado de Deus e meu irmão querido, que me pede, e a quem eu devo, todo o meu afeto e 
dedicação. Para que seja grande e intensa esta torrente de amor, convoco todos os diocesanos da nossa Diocese de Lamego… A todos peço 
a graça de promoverem mais alegria, mais caridade, mais fraternidade. A todos peço a dádiva de uma mão de mais amor a todos os irmãos 
e irmãs que experimentam difi culdades e tristezas, dores, doenças, solidão, luto e cansaço. A todos peço que experimentemos a alegria 
de sairmos mais de nós ao encontro de todos, para juntos celebrarmos o grande amor que Deus tem por nós e sentirmos a alegria da sua 
misericórdia infi nita.”

Intervenção do 
Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Tarouca 
– Sr. Valdemar Pereira:

Iniciou a sua intervenção desejando 
as maiores felicidades ao Sr. Provedor e 
restantes Órgãos Socias para o mandato 

que hoje iniciam, argumentando que “todos os envolvidos tem consciência 
do trabalho que os espera ao serviço dos outros, especialmente os mais 
necessitados do nosso Concelho”. Louvou o trabalho desenvolvido por 
todos os colaboradores da Instituição, considerando que “este trabalho é 
um verdadeiro ato de cidadania e de prática das 14 Obras de Misericórdia, 
não é qualquer pessoa que trabalha neste tipo de Instituição”. Garantiu a 
continuidade da parceria existente entre ambas as Instituições, partilhando 
os anseios do Sr. Provedor em relação à obra dos fundos da creche para 
a implantação do Jardim de Infância e CATL, e da problemática da 
defi ciência. Terminou a sua intervenção salientando que “Esta é uma 
Instituição que dignifi ca o Concelho, por isso contem connosco”.
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Realizou-se no dia 9 de dezembro de 2018, no salão principal 
da Creche Nova Esperança, a Assembleia Geral Eleitoral com a 
seguinte ordem de trabalhos: Eleição da Mesa da Assembleia Geral, 
da Mesa Administrativa e do Definitório/Conselho Fiscal para o 
mandato social no quadriénio de 2019 a 2022.

Presente à eleição esteve apenas uma lista concorrente, designada 
lista “A”, tendo votado 203 Irmãos e verificado os seguintes resultados:
 189 – Votos a favor na lista “A”;
 10 – Votos nulos;
 4 – Votos em branco.

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Eduardo 
Almeida, proclamou vencedora a lista A composta pelos seguintes 
elementos:

ASSEMBLEIA GERAL 
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

MESA ADMINISTRATIVA
Provedor - Rui Fernando Guedes Raimundo 

                - Duarte João Reis Morais 
                - Domingos Almeida Pereira Vingadas 
                -  Adelaide Margarida Lopes Guedes Melo
    - Carla Paula da Silva Cardoso
     - António Lucas Cardoso Pereira
     - Tarcísio do Carmo Pereira Pinto
    - Vasco Manuel Guedes Teixeira
    - Maria Paula Martins Amorim
     - Diorino Conceição Lopes Cardoso

CONSELHO FISCAL
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

assembleia geral eleiToral

Assembleia Geral

Mesa Administrativa

Conselho Fiscal
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No dia 18 de Novembro pelas 14h30, no edifício do Centro de Atividades Ocupacionais, realizou-se a segunda reunião 
ordinária da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, com a presença de 73 Irmãos.

Foram discutidos os seguintes pontos da ordem de trabalho:

• Aprovação da Ata da Assembleia Geral de 16 de março de 2018;
• Apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019;
• Pedido de autorização para a contratação de fi nanciamento público;
• Regulamento Geral de Proteção de Dados – Pedido de Consentimento;
• Outros assuntos de interesse para a Misericórdia

Depois dos esclarecimentos do Sr. Provedor Rui Raimundo e consequentemente 
resposta às questões efetuadas, procedeu-se à leitura do parecer do Conselho Fiscal. 

O Sr. Presidente da Assembleia Geral, Eduardo Almeida, procedeu à votação de 
todos os pontos da ordem de trabalhos tendo sido  aprovados por unanimidade.

assembleia geral n.º 2/2018

Depois dos esclarecimentos do Sr. Provedor Rui Raimundo e consequentemente 

O Sr. Presidente da Assembleia Geral, Eduardo Almeida, procedeu à votação de 

Durante o ano de 2018, foram aprovados 59 Irmãos pela Mesa 
Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Tarouca. Estas novas admissões 
são um sinal de vitalidade da Instituição e importante para o funcionamento dos 
nossos Serviços/Respostas Sociais, ajudando-nos a fazer mais e melhor em prol 
dos nossos Hóspedes e da Comunidade em geral.

admissão de novos irmãos:
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VALE OFERTA | VALE OFERTA | VALE OFERTA

vanTagens e desconTos do carTão de irmão
INSTITUIÇÃO / EMPRESA VANTAGENS / DESCONTOS

Serviços / Produtos

Serviços / Produtos

Comparticipação / Desconto

Comparticipação / Desconto

Tratamentos de reabilitação na Clínica de Fisioterapia 10 %

100 %

100 %

20 %

100 %

100 %

20 %

15 %

15 %

5 a 10 %

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

Prioridade na Admissão de Utentes em todas as resposts sociais em situações de existência de lista de espera

Frequência de aulas de Zumba (terças e quintas, das 19h00 às 20h00, nas instalações do CAO)

(em todas as lojas)
www.opticaparente.pt

Consultas de Optometria e de Contactologia

1º par de lentes de contato descartáveis

Limpeza e regeneração de lentes de contacto

Rastreios visuais e/ou auditivos

Armações

Lentes oftálmicas

Lentes de Contacto

Óculos de sol

Aparelhos auditivos

Oferta do seguro das lentes oftálmicas

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

MBPNEUS

Em compras superiores a 100 €
 oferta de 10 € em serviços 

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

Av. Ananias do Carmo Santos - Tarouca
Telf: 254 679 251

Adesão ao Cartão Saúde (Cartão das Farmácias), que confere pontos em cartão, pra posterior rebate, nas suas variadas 
possibilidades, correspondentes a 5 % DE DESCONTO sobre todos os produtos geridos pelo Sistema; (ADESÃO AO CARTÃO 
NA PRÓPRIA FARMÁCIA)

5 % DESCONTO ACUMULÁVEL, com o Cartão Saúde em todos os produtos da linha de dermocosmética e puericulticultura 
das marcas comercializadas. 
(exemplo: Lierac, Vichy, Avene, Isdin, Chicco e outras).

5% Desconto em todos os produtos cosméticos e de venda livre, com exceção de medicamentos sujeitos a receita médica;

10% Desconto em todos os produtos de puericultura, excetuando leites em pó, papas e farinhas.

Rotunda 
de Santa Apolonia
Telf: 254 781 352
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VALE OFERTA | VALE OFERTA | VALE OFERTA

MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUS

MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUSMBPNEUSMBPNEUS MBPNEUSMBPNEUS

INSTITUIÇÃO / EMPRESA VANTAGENS / DESCONTOS

Desconto nas consultas dentárias na qual serão executados dois tratamentos, não se estendendo a implantes dentários, nem 
a aparelhos de correção.

Lugar de Santa 
Apolónia - Tarouca 
Telf: 254 094 405

Oferta da Joia no momento da Inscrição. (só aplicável em novas inscrições)

Adesão ao Cartão de Desconto em Combustível GALP Energia Solidária que proporciona desconta de acordo com a matriz 
seguinte:
• 4 cêntimos/litro – para abastecimentos até 30 litros;
• 6 cêntimos/litro – para abastecimentos iguais ou superiores a 30 litros;
• 7 cêntimos/litro – para abastecimentos iguais ou superiores a 30 litros e consumo superior a 120 litros no mês anterior.
Esta campanha está limitada às seguintes condições: até 2 abastecimentos por dia; até 120 litros de desconto por dia e até 
1500 litros com desconto por mês.

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

POWER GYM

10 % de desconto na compra de todo o tipo de produtos/serviços  
(serviço fúnebre, venda de imagens religiosas, fl ores, campas e jazigos e brevemente serviço de manutenção e limpeza de 
campas e jazigos) Salzedas - Tarouca

963 387 560

Funerária Pinto 

& Fonseca

10 % de desconto em todas as compras nas lojas de Lamego e Viseu

5 % de desconto na aquisição de qualquer botija de gás.

Telm: 965 085 929 – Jorge 
Telm: 965 350 308 – José Paulo

Se ainda não é Irmão desta Instituição, inscreva-se nos 
Serviços Administrativos desta Instituição no Lar de Idosos.

20% de desconto nas propinas dos cursos de formação ministrados.
- Viseu 

Desconto nas análises efetuadas 
particularmente, através da aplicação 
da “Tabela OM_SCM Tarouca” 

Clinica de Fisioterapia da SCMT
Tlf: 254 677 404
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A União das Misericórdias Portuguesas realizou 
no dia 15 de setembro de 2018 a II Peregrinação 
Nacional das Misericórdias Portuguesas ao 
Santuário de Fátima e contou com a presença de 78 
Misericórdias e cerca de 3300 peregrinos. 

A Misericórdia de Tarou ca participou nesta 
peregrinação com um grupo de 60 pessoas, entre 
elas Órgãos Sociais, Funcionários e Voluntários e 
respetivos acompanhantes.

 Teve como programa a realização de Eucaristia 
na Basílica da Santíssima Trindade presidida por 
sua Excelência Reverendíssima D. José Traquina, 
o almoço de confraternização com todos os 
participantes e o dia terminou com a visita e lanche à 
praia da Figueira da Foz.

Foi um dia de confraternização muito animado 
entre todos os que participaram nesta Peregrinação.

ii Peregrinação nacional 
das misericÓrdias PorTuguesas
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O mês de dezembro é sinonimo de celebrar o Natal. As 
várias Respostas Sociais da Santa Casa da Misericórdia de 
Tarouca assinalaram em ambiente de partilha e convivência 
a época natalícia com os seus Órgãos Sociais, Colaboradores, 
Voluntários e Utentes e seus familiares.

No dia 15 de Dezembro, na Unidade de Cuidados 
Continuados, celebrou-se a Festa de Natal com os Utentes 
de Protocolo e Lar Residencial para Defi cientes. Iniciou-
se com “O Musical Natalício” onde colaboradores e utentes 
proporcionaram um momento de muita alegria e animação, 
seguindo-se um lanche Natalício.

Também a tão esperada festa de Natal do CAO chegou... 
Foram muitos os preparativos e o contar dos dias deu lugar à 
ansiedade e vontade de mostrar aquilo que somos capazes! A 
festa decorreu no dia 17 de dezembro, no Auditório Municipal 
Adácio Pestana, e todos os presentes foram brindados 
com atuações diversas, realizadas pelos nosso utentes e 
colaboradores, onde foi notória ver a sua felicidade estampada 
nos rostos. Depois do espetáculo, o Pai Natal chegou para dar 
as prendas de Natal e por fi m, realizou-se um lanche convívio 
entre os utentes, famílias, amigos, colaboradores e Mesa 
Administrativa.

Nos dias 18 e 19 de Dezembro, foi a vez do Setor da 
Educação realizar a sua Festa, no Auditório Adácio Pestana. 
Foram duas noites mágicas, com muito brilho e animação, 
na qual todas as crianças tiveram uma intervenção ativa, 
encantando os seus Pais. 

No dia 22 foi a vez do Setor do Idoso realizar as suas 
festividades, no ERPI. O dia começou com a realização da 
Eucaristia pelo Sr. Padre Carlos, Reverendo da Instituição, 
seguida do beijar do Menino Jesus. A Festa continuou com 
um almoço convívio entre todos os Utentes, Órgãos Sociais e 
Colaboradores e alguns parceiros. Durante a tarde realizou-se 

a sessão recreativa onde Colaboradores, Voluntárias e Utentes 
e exibiram os seus dotes artísticos que permitiram uma 
constante animação a todos os presentes.

No dia 28 de dezembro realizou-se no Centro 
Paroquial Santa Helena o jantar convívio entre os Órgãos 
Socias, Parceiros, Colaboradores/Prestadores de Serviço e 
Voluntários desta Misericórdia. Este decorreu em ambiente 
de confraternização animado numa primeira fase pelo Grupo 
Adagio e posteriormente pelo Grupo J, aos quais agradecemos 
a sua disponibilidade.

No fi nal do jantar realizou-se a Cerimónia de Atribuição 
de Medalhas de Mérito e Serviço às colaboradoras que 
completaram vinte e cinco e dez anos de serviço.
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A Mesa Administrativa da Misericórdia 
de Tarouca deliberou em Reunião de 
Mesa reconhecer o Mérito Profi ssional 
às colaboradoras que completaram 25 e 
10 anos de Serviço Efetivo na Instituição 
durante o ano de 2018. 

Esta cerimónia realizou-se durante a 
Ceia de Natal dos colaboradores e consistiu 
na atribuição e entrega das Salva/Medalhas 
de Mérito Profi ssional e respetivo Alvará às 
seguintes Homenageadas:

25 ANOS DE SERVIÇO:
- Dulce Santos
- Sandra Eusébio

10 ANOS DE SERVIÇO:
- Ângela Nascimento
- Célia Cardoso
- Lúcia Ribeiro
- Maria Conceição Esteves
- Maria Fernanda Paiva
- Maria José Conceição
- Maria José Cardoso
- Sandra Lourenço
- Sandra Magalhães
- Susana Botelho
- Vera Gamboa

Concurso de Arranjos Natalícios
Foi lançado o repto às várias 

Respostas Sociais da Misericórdia 
de Tarouca para a elaboração de 
arranjos natalícios. Os mesmos 
foram a votação no jantar 
convívio de natal sendo os três 
primeiros lugares atribuídos a:

1º Lugar: Setor da Educação 2º Lugar: Quinta do Candaínho 3º Lugar: Receção/Telefonista do ERPI

aTribuição de medalhas de mÉriTo
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Passeio ao Porto

No dia 27 de Dezembro, todo o Jardim 
de Infância viajou até ao Porto para assistir 
ao musical “A Surpreendente Fábrica de 
Chocolate”, e como o espetáculo abriu o apetite 
o almoço teve lugar no Centro Comercial Mar 
Shopping.

Visita à Padaria
Num projeto que envolve a colaboração entre Pais e Escola, em Janeiro, as crianças do Jardim de Infância foram ver 

o funcionamento de uma Padaria. As crianças puseram as mãos na massa e confecionaram uns belos pãezinhos e umas 
deliciosas bôlas.
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Halloween

Como manda a tradição, no 
dia 31 de Outubro, Dia das Bruxas, 
os meninos do Jardim, vestidos a 
rigor foram, ao ERPI, pedir “Doce ou 
Travessura”. Continuaram a festa, 
no Jardim de Infância, com música e 
muita diversão.

Dia do Pijama
Em colaboração com o Centro Escolar de Tarouca, no dia 20 de Novembro, as crianças do Jardim de Infância 

participaram na atividade referente ao Dia Internacional dos Direitos da Criança. Eles cantaram e dançaram vestidos 
com os seus quentes pijamas.

Dia de Reis

Os nossos meninos, no dia 7 de 
Janeiro, colocaram as suas Coroas e saíram 
à rua para Cantar as Janeiras, animando 
assim comerciantes e toda a Comunidade 
Tarouquense.
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Mais um ano em que a Misericórdia de Tarouca cumpriu 
uma das suas tradições “fazer uma peregrinação com os seus 
Utentes ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima”.

Durante todo o ano os nossos Utentes ansiaram e 
questionam-nos sobre a ida a Fátima… e foi no dia 3 e 4 de 
outubro de 2018 que se cumpriu o tão ansioso desejo. 

Um grupo com cerca de 60 pessoas, colaboradores e 

visiTa a fÁTima dos uTenTes da sanTa casa
Utentes, deslocou-se ao Santuário da Nossa Senhora de Fátima 
com espirito de fé e companheirismo. Durante a peregrinação, 
assistiu-se às Eucaristias realizadas no Santuário bem como à 
procissão das velas realizada no dia 3 à noite. 

Durante os dois dias pode-se verifi car a fé, entusiasmo e 
agradecimento dos nossos Utentes, o que para a nossa Instituição 
é bastante reconfortante.

Este ano o encontro contou com a interação de uma outra 
instituição, Fundação Gaspar e Manuel Cardoso do Concelho de 
Armamar, o que permitiu haver interação entre os vários Utentes 
e colaboradores. 

Durante toda a visita contamos com a presença do Sr.  
Provedor e vice-provedor, em que participaram em todas as 
atividades ai realizadas.

Assim, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca não pode 
deixar de expressar o carinho para com todos os Utentes e uma 
palavra de apreço aos colaboradores que em muito se esforçaram 
para tonar este encontro o mais agradável possível.

 Sandra Magalhães
Téc. Superior Serviço Social/DT ERPI
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O encontro entre gerações 
é das mais belas sensações de 
engrandecimento pessoal, quer para os 
novos, quer para mais velhos. 

A Santa Casa da Misericórdia 
de Tarouca faz questão para que esta 
sensação seja vivenciada o mais vezes 
possível. Entre muitas atividades destaca-
se o encontro “Intergeracional de Verão”

Toda a Instituição se organiza para 
que esta atividade seja realizada. Assim 
no dia no dia 20 de julho, realizou-se o 

enconTro inTergeracional
encontro na praia fl uvial da Faia.

Aqui pode-se verifi car as mais 
variadas gerações… desde os nossos 
pequeninos Utentes do Jardim de 
Infância e CATL, os nossos jovens do 
CAO e os Nossos Utentes de SAD, CD 
e ERPI.

 Com este encontro permitiu-
se fortalecer os suportes emocionais 
que optimizam as funções cognitivas, 
motivacionais de criatividade de todos 
os Utentes e Colaboradores 

Foi num dia sereno e cheio de 
atividades que se pode verifi car o 
fortalecimento do carinho e amor na 
forma mais pura de toda a existência 
humana.

Um obrigado a todos os que 
participaram… pois a vida só faz 
sentido quando vivida e vivenciada a 
cada momento.

Sandra Magalhães
Téc. Superior Serviço Social/DT ERPI
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Qualidade

A Certifi cação da Qualidade das 
Respostas Sociais era um objetivo destes 
Órgão Sociais para o mandato que 
fi nalizou em dezembro passado e não 
podia acabar da melhor forma: eleita 
para mais um quadriénio sob a alegria 
do hastear da bandeira da certifi cação 
das 2 respostas sociais que, perante 
os requisitos a nível do edifi cado, eram 
as mais adequadas para iniciar este 
processo de certifi cação. 

Esta certifi cação acarreta diversas 
vantagens tanto a nível interno da 
Misericórdia, como a nível externo. 

Internamente, verifi ca-se uma 
melhoria do funcionamento da Instituição 
a diversos níveis: a certifi cação atua 
como uma motivação ao exigir a 
participação de todos e ao fomentar a 
formação/capacitação/motivação dos 
recursos humanos, contribuindo para a 
criação de uma nova cultura no sentido 
da melhoria contínua da qualidade 
da Misericórdia; determina, ainda, a 
defi nição clara de responsabilidades; 
contribui para a redução de custos devido 
à diminuição de desperdícios, rejeições e 
reclamações. 

Ao nível externo, a certifi cação 
confere uma melhor imagem à 
Instituição, contribuindo para atrair a 
confi ança dos seus utentes/familiares, 
atuais e potenciais, maior credibilidade 
aos benfeitores, parceiros e potenciais 
investidores.

A Misericórdia assumiu perante 
o organismo certifi cador, EIC – 

cao e creche c
inTernacional com
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reche cerTificadas Pelo referencial da Qualidade 
 com disTinção

Empresa Internacional de Certificação 
autorizado pelo Instituto Português da 
Qualidade, o compromisso de melhorar 
continuamente a eficácia do sistema 
de gestão da qualidade dos serviços 
prestados nas mesmas, com equipas 
qualificadas, motivadas e centradas no 
utente, mas mantendo um alto nível de 
qualidade. Anualmente, a Instituição 
receberá auditorias internas e externas 
que permitirão avaliar os requisitos 
normativos e legais bem como o impacto 
que a certificação acarretou para a 
melhoria do bem-estar dos utentes e 
colaboradores. 

O conteúdo dos relatórios das 
auditorias internas e externas, composta 
por 4 auditores qualificados, sem 
qualquer relação à Misericórdia e/ou 
concelho, de 2 entidades distintas, 
é motivo de orgulho para toda a 
Irmandade da Misericórdia ter obtido 
a certificação no âmbito da NP EN 
ISO 9001:2015, norma internacional, 
que provocou a saudação da União 
das Misericórdias Portuguesas, fruto 
do grande empenho e dedicação dos 
colaboradores, sendo das poucas 
Misericórdias do país com as suas 
respostas sociais certificadas. 

Todavia, estes Órgãos Sociais têm 
como objetivo alargar a implementação 
do Sistema de Gestão da Qualidade 
às restantes respostas socais para, 
posteriormente, certificar todas as 
suas respostas sociais/serviços à 
comunidade. Contudo, como se trata 
de um investimento e outras prioridades 

estão na agenda de discussão, 
acreditaremos que até ao final deste 
mandato iniciado agora, será possível 
hastear esta bandeira que tanto nos 
orgulha, pois trabalhamos e investimos 
para melhorar as comodidades, o 
conforto mas, acima de tudo, o saber 
cuidar, prestando serviços inovadores 
e de acordo com as necessidades da 
nossa comunidade. 

A partir de agora, não somos 
nós que dizemos aos tarouquenses 
que prestamos bons serviços, que 
sabemos fazer bem o bem a quem 
mais precisa, mas sim são auditores 
externos, imparciais, de um organismo 
certificador que diz que merecemos ser 
reconhecidos pelos excelentes serviços 
que prestamos, sempre numa visão de 
melhoria contínua, sob o compromisso 
de inovar e melhorar.

Um agradecimento muito especial 
aos Órgão Sociais por depositarem a 
confiança na Equipa da Qualidade, aos 
colaboradores que participaram direta 
e indiretamente para este sucesso, 
que deram muito de si, do seu tempo, 
mostrando a garra e amor à camisola, 
aos utentes e seus familiares e viveram 
esta melhoria e (re)organização, aos 
fornecedores e parceiros que sempre 
estiveram presentes, pois juntos 
mostramos que sonhar poderá querer 
dizer: CONCRETIZAR!

Sílvia Machado 
Consultora Externa responsável 

pela implementação da qualidade
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seTor da deficiência

cenTro de aTividades ocuPacionais – “aQui 

A Resposta Social CAO, no segundo semestre de 2018 
deu continuidade ao plano de atividades já iniciado em 
janeiro. Este período foi marcado por diferentes atividades 
tendo em conta quer as necessidades, expectativas/
motivações dos Utentes e os objetivos operacionais do 
CAO como a consequente organização das atividades de 
inclusão. 

Além das atividades programadas para este período foram 
realizadas outras atividades que surgiram e a participação em 
eventos para os quais o CAO foi convidado. 

As atividades desenvolvidas neste semestre foram no 

mês de junho a participação na Festa de Encerramento do Ano 
Letivo 2017/2018 e o Passeio ao Gerês; em julho a I Jornada 
da Amizade e o Encontro Intergeracional; em agosto o Passeio 
de Barco no Pinhão; em setembro a Colónia de férias; em 
outubro o Passeio ao Santuário de Fátima; em novembro o 3.º 
Aniversário do CAO, o Magusto e o Halloween; em dezembro 
o II Sarau Inclusivo e a Festa de Natal e em janeiro de 2019 o 
Cantar das Janeiras. 

Todas as atividades visaram a promoção do bem-estar 
e da qualidade de vida do Utente tendo em conta sempre 
o maior objetivo deste CAO, a inclusão destas pessoas 
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Qui sou caPaz”
De entre as atividades 

descritas destacamos a I 
Jornada da Amizade por ser 
uma atividade realizada a 
primeira vez. Foi realizada 
em 30 de julho, no dia em 
que se comemora o Dia 
da Amizade e teve como 
objetivo principal promover 
a inclusão de pessoas com 
defi ciência e incapacidades 
na comunidade em geral. 

Estiveram presentes 
Instituições de outros 
distritos, como seja o CAO da 
Misericórdia de Castro Daire 
e a Pesqueiramiga que, ao 
longo do dia participaram em 
diversas atividades, desde o 
pedipaper, almoço convívio, 
cinema, aula de zumba e no 
fi nal do dia uma caminhada. 

Apesar da adesão por 
parte da comunidade em 
geral não ter sido a esperada 
estamos certos que neste ano 
de 2019 seja maior e, que, 
cada vez mais, todos nós 
possamos encarar a realidade 
da defi ciência e de outras 
incapacidades como um facto 
que vive ao nosso lado e, que 
a qualquer momento poderá 
vir a fazer parte da nossa vida 
e do nosso quotidiano.

Telma Carvalho
Diretora Técnica do 

Setor da Defi ciência

i Jornada da amizade

na comunidade, como pessoas de plenos 
direitos. 

Durante o ano de 2018 foram 
preenchidas as 3 vagas existentes no CAO, 
sendo que atualmente frequentam o CAO 22 
Utentes provenientes dos Concelhos de Tarouca, 
Lamego e Armamar. 

A todos aqueles que depositam confi ança 
em nós o nosso muito bem-haja, pois a nossa 
maior satisfação está representada em cada 
sorriso de um nosso Utente. 
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Setor da Saúde

 cuidador informal
O Cuidador é toda a pessoa que assume como função a 

assistência a uma outra pessoa que, por razões tipologicamente 
diferenciadas, foi atingida por uma incapacidade, de grau 
variável, que não lhe permite cumprir, sem ajuda de outro 
(s), todos os atos necessários à sua existência, enquanto ser 
humano (Oliveira et al., 2007).

• Ao Cuidador:
Todo o ser humano tem a necessidade de ser cuidado e 

a capacidade de cuidar do outro.
Quando alguém próximo de nós adoece, a adaptação 

a esta nova realidade pode ser difícil. A presença de um 
doente, com necessidades permanentes, no domicílio, altera 
signifi cativamente as rotinas do cuidador e as suas prioridades. 

Perante o esforço que lhe é exigido, é normal que o 
cuidador por vezes se sinta incapaz para lidar com a situação, 
se sinta exausto, física e emocionalmente, se sinta sozinho e 
com medos.

• Cuide de si:
Quando começa a prestar cuidados ao dependente, pode 

“esquecer-se” temporariamente dos seus familiares e até de si 
próprio/a. Pense que se não estiver bem não poderá prestar os 
cuidados que o doente necessita. Deixamos alguns conselhos: 

> Reserve algum tempo para a prática de exercício de 
físico;

> Fale dos seus sentimentos e preocupações com alguém 
da sua confi ança;

> Peça e aceite ajuda de outras pessoas;
> Solicite a colaboração de familiares e/ou amigos 

sempre que se sentir sobrecarregado/a ou cansado/a;
> Descubra formas de desabafar e libertar a tensão. 
> Chore se ajudar, ria sem se sentir culpado.
> Conselhos fi nais ao cuidador:
> Considere sempre o doente como um adulto válido, 

que possui sentimentos, que pensa, que ri e que chora, que 
tem necessidades e vontades;

> Disponha de tempo para ele;
> Encoraje-o a falar, não o censure;
> Seja positivo e otimista, viva a vida e acredite 100% 

nela;
> Estimule-o a participar nas atividades familiares e no 

seu autocuidado;
> Proporcione o seu conforto e bem-estar;
> Seja corajoso/a, forte e determinado/a, pois assim 

servirá de exemplo para ele;
Reserve ainda algum tempo para si e preocupe-se com a 

sua saúde (Manual do Cuidador, 2014).

• Que direitos tem o cuidador informal?
Atualmente os cuidadores informais podem benefi ciar dos 

seguintes apoios:
> Subsídio por assistência de 3ª pessoa
> Bonifi cação do abono de família por defi ciência
> Complemento por cônjuge a cargo
> Subsídio para assistência a fi lho
> Subsídio para assistência a neto
> Descanso do cuidador informal
> Associações de cuidadores informais
> Apoio voluntário
> Linhas telefónicas gratuitas para aconselhamento
Linha Saúde 24

• Linha de Apoio ao Cuidador
A Associação Cuidadores disponibiliza a Linha de Apoio 

ao Cuidador, para que possa esclarecer dúvidas, receber 
orientação ou, simplesmente, partilhar a sua experiência e 
reforçar a sua confi ança. Ligue 800 242 252 (Guerreiro A., 
Direitos do Cuidador Informal, 2018).

Sandra Lourenço
Assistente Social Unidade de Cuidados Continuados 

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

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

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

Para marcações ou informações:
Tel: 254 677 404
Pág. Facebook: 
Unidade de Saúde da Misericordia Tarouca

unidade de saÚde medicina e reabiliTação

> SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

> PSICOLOGIA

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

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

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

> CONSULTAS DE MEDICINA
- Medicina Geral
- Cardiologia 
  e exame MAPA 24horas
- Fisiatria
- Psiquiatria
- Nutrição

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

Protocolos/Convenções atuais na área da medicina física e reabilitação 
MEDICAREADVANCERARE   CARTÃO DE IRMÃO    MÉDISMULTICARE



Atividades Musicais

20Página

Dia 6 de Janeiro dia de Reis. Como 
manda a tradição neste dia cantam-
se os Reis, e como não podia deixar de 
ser também aqui na ERPI se cantou e 
festejou. 

Este dia teve a presença de um 
grupo de Cantares de Vale de Cambra, 
que proporcionou aos nossos Utentes 

summer band 2018
Realizou-se na Creche Casinha de Chocolate, no dia 

30 de agosto o tradicional evento de verão da Misericórdia 
de Tarouca, Summer Band 2018, que permitiu promover 
o convívio entre Utentes, Famílias, Órgãos Sociais, 
Colaboradores, Voluntários e Comunidade em geral.

Este evento solidário organizado pelos colaboradores 
da Misericórdia de Tarouca contou com as tradicionais 
barraquinhas onde todos puderam saborear bifanas, caldo 
verde, doces e bolos confecionados pelas várias Respostas 
Sociais. 

Contou com a brilhante e dinâmica atuação do grupo 
“Desalinhados” a qual agradecemos.

A todos os presentes um muito bem-haja pela 
boa disposição e espírito de ajuda não esquecendo um 
obrigado sentido à Mesa Administrativa e Órgãos Sociais da 
Misericórdia de Tarouca por permitirem a realização deste 
evento.

enconTros musicais

um momento de animação.
No dia 3 de Novembro o Grupo 

de Cavaquinhos da Universidade Sénior 
de Lamego fez uma visita à Santa Casa 
da Misericórdia de Tarouca para animar 
os nossos utentes do UCCMT, Lar 
Residencial e ERPI para uma tarde com 
muita música e animação.

As Respostas Socias da Misericórdia 
de Tarouca deslocaram-se no dia 8 de 
Agosto ao Auditório Municipal Adácio 
Pestana em Tarouca para visualizarem 
um espetáculo de dança promovido 
por um Grupo Russo e outro Chileno. 
Agradecemos a vossa presença e o 
espetáculo proporcionado.
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Entrevista

À conversa com…

• Tendo em conta a dimensão da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca, diga-nos qual influência desta 
Instituição na situação socioeconómica do Concelho?

Bom dia, Obrigada pela vossa presença.
Tendo a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca um elevado 

número de respostas sociais garante e bem estar social e 
pessoal dos seus utentes, é sem duvida uma das maiores fontes 
de empregabilidade deste concelho, traduzida na estabilidade 
económica dos seus trabalhadores, o que consequentemente se 
traduz num valor acrescentado para a economia local. 

• Considera então, que esta Instituição tem um impacto 
positivo e forte na comunidade?

Como acabei de referir, tem um impacto muito forte, porque 
pelas valências que tem e pelos serviços que presta, transmite às 
nossas gentes segurança e bem-estar, desde os mais pequeninos 
até aos mais idosos, mas também por aquilo que acabamos de 
referir no que tange aos seus trabalhadores e ao contributo que 
estes prestam para o desenvolvimento da encomia do concelho. 

• E já agora, considera que aos olhos da comunidade 
a Instituição é vista e valorizada da mesma forma como nos 
está a evidenciar? Ou considera que ainda deve ser feita 
alguma sensibilização em alguma área específica?

O facto de as valências oferecidas pela Santa Casa 
estarem sempre preenchidas é demonstrativo da confiança 
que as nossas gentes depositam naquela, por saberem que os 
serviços que prestam são de qualidade e prova disso viu-se 
ainda há poucos dias com o resultado da certificação de duas 
respostas sociais e dos serviços centrais e com o hastear da 
bandeira da qualidade, que é um mérito de todos e para todos. 

sr. valdemar Pereira
PresidenTe da câmara municiPal de Tarouca

• Se precisasse, recorreria aos serviços desta Instituição?
Sim, claro, por tudo o que já referi. 
Fá-lo-ia pessoalmente e institucionalmente. A Santa Casa 

é sem duvida um parceiro fundamental do Municipio, no que 
toca as respostas sociais, e assim espero que continue pois, 
nestas como em outras matérias, «Juntos somos mais fortes».

• Na sua opinião, considera que a Misericórdia está 
preparada para responder às necessidades da sociedade, 
tendo em conta que integra a Rede Social? Então e desafios? 
Acha que a Instituição tem desafios pela frente?

A sociedade, diariamente lança desafios novos a todas as 
instituições, assim é premente que nos preparemos também 
diariamente para responder a esses desafios, que refiro, não 
são fáceis, dada a conjuntura socio económica atual. 

Porem acredito na potencialidade da Santa Casa da 
Misericórdia de Tarouca, espelho da dedicação de quem ali 
trabalha e das Pessoas que a gerem, desde o seu Provedor e toda 
a sua Mesa, a quem aproveito para congratular pela sua reeleição.  

E, sim, acredito que munidos do espirito de missão 
que os carateriza, que fazem da Santa Casa da Misericórdia, 
uma instituição preparada para os desafios do futuro e assim 
preparados para responder às necessidades da sociedade. 

• Quer deixar-nos uma mensagem?
Sim, uma mensagem de coragem para todos quantos 

dedicam grande parte do seu tempo a causas sociais, quer o 
façam em regime de voluntariado, quer a titulo profissional, pois 
a felicidade e o bem estar de muitos dos nossos concidadãos 
depende do trabalho, dedicação, carinho e empenho de todos Vos. 

Obrigado. 

Sr. Presidente, em primeiro lugar, deixe-nos agradecer a sua amável atenção 
e disponibilidade para nos dar esta entrevista.

Saiba que a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca tem o Município como 
um dos seus principais parceiros, considerando a colaboração e disponibilidade 
de sempre às solicitações desta Instituição.
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Voluntariado

volunTariado

a) Desenvolver as ações adequadas ao conhecimento 
e caracterização do universo dos voluntários e das 
organizações promotoras de atividades de voluntariado;

b) Emitir o cartão de identifi cação do Voluntário;
c) Dinamizar ações de formação, bem como outros 

programas que contribuam para uma melhor qualidade 
e efi cácia do trabalho voluntário, a título individual ou em 
articulação com as organizações promotoras de atividades 
de voluntariado;

Extinto o Conselho Nacional de Promoção do Voluntariado, a Cooperativa – CASES – vem assumir essas atribuições, 
integrando-se assim, no ramo cooperativo dos Serviços, tendo em vista estimular o seu potencial ao serviço do 
desenvolvimento socioeconómico do País, bem como a prossecução de políticas na área do voluntariado, entre outros 
objetivos.

d) Conceder apoio técnico às organizações promotoras 
de atividades de voluntariado, mediante, nomeadamente, 
a disponibilização de informação com interesse para o 
exercício do voluntariado;

e) Promover e divulgar o voluntariado como forma de 
participação social e de solidariedade entre os cidadãos, 
através dos meios adequados, incluindo os meios de 
comunicação social;

f) Submeter para parecer, obrigatório e não vinculativo, 
o Plano de Atividades, nas matérias relativas à área do 
voluntariado, ao Conselho Nacional para as Políticas 
de Solidariedade, Voluntariado, Família, Reabilitação e 
Segurança Social.

 

NA ÁREA DO VOLUNTARIADO, PROSSEGUE AS SEGUINTES ATRIBUIÇÕES:

voluntariado, ao Conselho Nacional para as Políticas 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TAROUCA
Rua de São Miguel   3610-143 TAROUCA
Tel.254 679 410/Fax.254 679 413blvtscmtarouca@gmail.com



Santa Casa da Misericórdia de Tarouca janeiro  |  2019

Ajude-nos a Ajudar!

É Simples… A Consignação Fiscal em sede de IRS é uma das formas mais simples dos cidadãos poderem ajudar as 
entidades do setor social. Cada contribuição pode parecer insignificante, mas o resultado angariado poderá ter grande impacto.  

Assim, no quadro 11 do modelo 3 do IRS poderá ajudar das seguintes formas:

consignação fiscal

1. Consignar 0,5% do imposto liquidado:

Não implica qualquer pagamento adicional, dado que 
a redistribuição é feita pelo Estado.

2. Prescindir dos 15% de IVA suportado por 
qualquer membro do agregado familiar. 

Se optar por consignar esta dedução, dispensará este 
reembolso, uma vez que o valor correspondente será 
entregue à entidade que indicar.

Obrigado!!!

Entrei na Capela da Misericórdia de Tarouca e reparei que a Imagem de Nossa 
Senhora do Socorro estava muito deteriorada. Olhei bem para ela e lembrei-me: - e 
se pedisse ajuda para restaurar esta Imagem tão bonita e valiosa?

A minha ideia foi amadurecendo. Falei com mais duas colegas que se 
envolveram afincadamente e com muito entusiasmo começámos a trabalhar para 
esta causa.

Foram várias as ações desenvolvidas, fizemos trabalhos manuais para venda, 
rifas e uma Quermesse… passado uns meses, verificámos que com muito trabalho e 
dedicação juntamos o dinheiro necessário para a restauração da Imagem de Nossa 
Senhora do Socorro.

Estamos muito orgulhosas e agradecidas a todas as pessoas que nos ajudaram 
a realizar este sonho.

Célia Eusébio / Maria Leopoldina Duarte / Maria Manuela Morais
Colaboradoras do ERPI

nossa senhora do socorro – o resTauro
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RGPD

Em 25 de maio de 2018 entrou em vigor o 
Regulamento UE de 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD)  relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses dados. 

Este defende o respeito pela vida privada e familiar, 
pelo domicílio e pelas comunicações, a proteção dos dados 
pessoais, a liberdade de pensamento, de consciência e 
de religião, a liberdade de expressão e de informação e a 
diversidade cultural, religiosa e lingu ística.

É aplicável a todas as organizações privadas e públicas que 
se encontrem nos 28 estados membros da União Europeia ou 
organizações subcontratadas para o efeito situados na UE, 
que tratem dados pessoais de Titulares Singulares residentes 
no território da União Europeia independentemente da sua 
nacionalidade ou do seu local de residência.

Foram introduzidas um conjunto de novas regras, entre as 
quais se destaca a obrigação de designar um encarregado para 
a proteção de dados, regras sobre pseudonimização de dados, 

imPlemenTação do regulamenTo geral

 ProTeção de dados

a alteração das regras sobre obtenção de consentimento, novas 
regras sobre consentimento de menores, a eliminação do sistema 
de notifi cações e autorizações, a implementação do direito 
ao esquecimento, criação de obrigações acrescidas para os 
subcontratados, a introdução de coimas de valor muito elevado e 
obrigações de informação relativas a quebras de segurança.

Posto isto, a Santa Casa da Misericórdia de Tarouca 
criou a fi gura do Encarregado de Proteção de Dados que 
conjuntamente com a equipa multidisciplinar, tem a 
responsabilidade de implementar e monitorizar o cumprimento 
do RGPD na Instituição.

A Santa Casa da Misericórdia de Tarouca está no caminho 
de garantir a sua conformidade com este regulamento.

Contatos do Encarregado de Proteção de Dados:
Morada: Santa Casa da Misericórdia de Tarouca, Rua de 

S. Miguel 3610-143 Tarouca
Email: epd.misericordiatarouca@gmail.com
Telefone: 254 679 410

Lourenço Guilherme

Exercício
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Responsável Comercial

Joaquim Coelho Pereira
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Prime, Pinhal Nascente EN 16 3505-450 Viseu

Telf.: 232 930 070  |   visipapel@visipapel.pt  |  www.visipapel.pt

Desde 1992 na Consultoria em:
 

Sistemas de Gestão; Formação; 
Segurança e Saúde no Trabalho;

Segurança Alimentar; Ambiente;...
................................
www.xzconsultores.pt 

253 257 007

Soluções Profi ssionais de Higiene
Um mundo de soluções para:

• Instituições

• Prestadores de Serviços

• Indústria

Avenida dos Namorados, Fração C  
3510-674 Viseu
Tel: +351 232 425 838
Fax: +351 232 458 242
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E-mail: electrojovemtarouca@sapo.pt

POSTO DE ABASTECIMENTO
SASSA, LDA - TAROUCA

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

BEIRA DOURO

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

Um Grupo fi nanceiro sólido 
ao serviço da região

FERRAGEIRA DE TAROUCA, LDA.
FERRAGEIRA DE TAROUCA, LDA.

FERRAGENS - FERRAMENTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

O bem servir do Vale Encantado

WWW.FERRAGEIRATAROUCA.PT

Oficina automóvel  
Venda de veiculos novos e usados 

Peças auto

CISTELO - TAROUCA
M. 933 555 011 | M. 933 555 021

T. 254 106 353 | F. 254 106 350
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