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Vacinação à Covid 19 na ERPI  

O dia 22 de Janeiro de 2021 foi um dia deveras importante na nossa ERPI pois marcou o inicio da tão es-
perada vacinação contra o Covid 19. No inicio da manhã já se sentia o nervosismo por parte de clientes e 
colaboradores, ansiosos com este processo. 

Já no passado dia 20 de Janeiro havíamos recebido o Dr. Vitor Borges (Médico clinica Geral, consultor da 
AFID) no sentido de esclarecer dúvidas e dissipar preocupações dos nossos clientes e colaboradores. Foi 
uma sessão de esclarecimento muito enriquecedora com questões muito pertinentes. 

A segunda dose da vacina foi dada no dia 12 de 
Fevereiro aos residentes e colaboradores da ERPI 
que estiveram sempre negativos mas ficaram ain-
da por vacinar os clientes e colaboradores que 
haviam estado positivos aquando do surto da 
AFID Geração (Novembro 2020).  

Dia 24 de Fevereiro foram vacinados os restantes 
clientes e colaboradores tendo ficado agora todo 
o edifício da ERPI mais protegido. Estes dias fica-
rão para sempre marcado nas nossas memórias! 

Foi um momento histórico, recheado de simbolo-
gia e, sobretudo, de esperança e animo que inva-
diu a nossa ERPI! 
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Dia dos Namorados 

No passado dia 14 de Fevereiro não deixámos 
passar esta data em branco. Para celebrar o amor 
entre os nossos clientes da ERPI - o dia dos namo-
rados, tirámos umas fotografias para mais tarde 
recordarmos. 

 

No passado dia  19 de Fevereiro, a nossa directo-
ra técnica—Dra. Diana Correia e a nossa cliente D. 
Manuela Fontainha, foram convidadas para ir ao 
programa da TVI “Dois às 10” para uma breve 
conversa sobre a experiência da vacinação. 
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Estou na AFID desde Agosto de 2015 e tem 
sido uma fase da minha vida muito gratifi-
cante tanto a nível profissional como pes-
soal. Cresci  muito  porque encontrei ao 
longo deste caminho muitas pessoas , co-
legas e clientes que me proporcionaram 
crescer emocionalmente e desenvolver 
competências . Nem sempre foi fácil e co-
mo em tudo na vida existem dias melhores 

que outros mas o saldo é francamente positivo. Gosto muito de 
trabalhar no Geração , tem sido a minha casa e não me imagino 
em outro local.                       Jorge Lopes, Auxiliar de Ação Direta 

Testemunho 

Carnaval 

Para celebrar o carnaval, fizemos um pequeno 
vídeo intitulado “Circo Geração Sénior” que po-
derão assistir nas nossas redes sociais. Tivemos 
direito a 3 palhaços (Picolé; Pirulito e Tiririca), 2 
Mágicos, 2 malabaristas, 1 domador e ainda o 
homem mais forte do mundo! Quem é que não 
compraria bilhete para ver os nossos artistas?  
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Aniversários Clientes ERPI e Clientes da Unidade de Neuro-Estimulação 

Maria Luisa Rodrigues 

 Dia 06/01 

Luísa Figueiredo 
Dia 09/02  

Jaime Custódio 
Dia 12/02 

   Salvador Ferreira   

Dia 25/01 
Patrocínia Coquenim 

Dia 27/01 

Porfírio António  
Dia 11/02 

Maria Soledade 
 Dia 02/02 

Áurea Soutinho 

Dia 01/01 

Marieta Cardoso  
Dia 16/02 
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