
Boletim Mensal do Projeto 

“IR AO ENCONTRO”

Setembro/2022

Início de um “novo ano” laboral

Após o merecido descanso para férias

de Colaboradores e Voluntários da

Irmandade da Misericórdia e de São

Roque de Lisboa, voltamos ao

trabalho, com espírito renovado,

motivação para fazer mais e melhor,

fazendo crescer ainda mais o Projeto

“Ir ao Encontro”.

Caros Utentes, Diretores e Colaboradores dos Equipamentos Sociais 

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, estamos de volta!

Assim, damos início às nossas atividades, celebrações e eventos que

tão apreciados têm sido. Contamos com todos para que este ano

possa ser em grande, cheio de alegrias e partilhas.

Dia Internacional do Idoso – 01 de Outubro

O Dia Internacional do Idoso é

comemorado anualmente a 01 de

Outubro.

Este dia foi instituído em 1991 pela

ONU - Organização das Nações

Unidas, e tem como objetivo

sensibilizar a sociedade para as

questões do envelhecimento e da

necessidade de proteger e cuidar a

população mais idosa. A mensagem

do Dia do Idoso é passar mais carinho

a todos, muitas vezes esquecidos pela

sociedade e pela família.



Celebrações em Honra do Bem-Aventurado São Roque

23/09 a 02/10

Como já é habitual, o final mês de

Setembro e o início do mês de Outubro

trazem consigo as tradicionais

Celebrações em Honra do Bem-

Aventurado São Roque.

Deste modo, partilhamos o programa

das celebrações para 2022, dando

especial enfase à celebração dedicada

especialmente aos Diretores, Técnicos,

Auxiliares e Utentes dos Equipamentos

Sociais da SCML no dia 30 de Setembro.

Nesta Eucaristia, celebrada pelo Rev.

Reitor da Igreja de São Roque, o Pe.

António Trigueiros, contamos com todos

os Utentes dos Equipamentos Sociais,

para assim fazerem a sua “peregrinação”

a São Roque.

Programa 2022

23 Setembro – 13h –

início da 

Novena a São Roque

30 Setembro – 11h –

Eucaristia dedicada aos 

Diretores, Técnicos, 

Auxiliares e Utentes 

SCML

02 Outubro – 12h30 –

Missa Solene do 

Dia de São Roque



Dia Internacional da 

Erradicação da Pobreza e dos Sem Abrigo

17 Outubro

O Dia Internacional para a Erradicação

da Pobreza celebra-se a 17 de

outubro. A data foi comemorada

oficialmente pela primeira vez em 1992,

com o objetivo de alertar a população

para a necessidade de defender um

direito básico do ser humano.

A Irmandade da Misericórdia e de São

Roque de Lisboa assinala este Dia com

uma Celebração Eucarística por

intenção de todos aqueles que, na

cidade de Lisboa, partiram sem família,

sem abrigo, sem amor, durante o ano

que passou e que foram

acompanhados pela Irmandade à sua

última morada, rezando e invocando o

seu nome e o seu descanso eterno.

As Aparições de Nossa Senhora de Fátima - 13 Outubro

Todos os dias 13, dos meses de maio a outubro,

o Santuário de Fátima recebe milhares de

peregrinos e turistas para celebrar as datas das

aparições de Nossa Senhora aos três videntes.

Na última aparição, a 13 de outubro, a Senhora

disse-lhes que era a «Senhora do Rosário» e

pediu que fizessem ali uma capela em Sua

honra. Depois da aparição, todos os presentes

observaram o milagre: o Sol, assemelhando-se a

um disco de prata, podia fitar-se sem dificuldade

e girava sobre si mesmo como uma roda de

fogo, parecendo precipitar-se na Terra.

A 13 de outubro de 1930, o Bispo de Leiria

declarou dignas de crédito as aparições e

autorizou oficialmente o culto de Nossa Senhora

de Fátima, pela provisão «A Divina Providência».



VISITAS E CELEBRAÇÕES DO 

PROJETO “IR AO ENCONTRO”

Equipamentos da Santa Casa visitados no 

Mês de Julho de 2022

CSP Bairro das Furnas 

25/7/2022

Aldeia de Santa Isabel 

14/7/2022

Residência e Centro de Dia

Quinta das Flores

19/7/2022

Centro de Dia de São Bartolomeu 

19/7/2022

Centro Intergeracional 

Ferreira Borges

26/7/2022

Centro de Dia D. Maria I

29/7/2022

Foram ainda visitados os seguintes Equipamentos:

CDC Bairro da Flamenga; UCCI São Roque; Residência Quinta Alegre; CD Frei Miguel 

Contreiras; CDC Charneca; CD Santo Eugénio.

A Irmandade de São Roque, agradece a todos os 

utentes e colaboradores de cada Equipamento, por 

toda a colaboração e interajuda que nos foi prestada.

Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa
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