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Inválidos do Comércio

Arraial popular: 
mexer a anca e bater o pé

Num canto, o stand das rifas, mais ao lado o dos manjericos, repletos de 
quadras alusivas aos Santos Populares. No meio do largo está o Coreto, onde 
irá desfilar a marcha. Ao lado, a área das crianças da creche, com os seus risos 
irrequietos. Mais para trás, o cheiro agradável das sardinhas a assar que, por 
vezes, se confude com o das frituras, que emana de um carro de venda, situado 
a pouca distância.
E a encher o espaço restante? Mesas e mais mesas, cadeiras, dezenas de utentes 
da Associação Inválidos do Comércio (IC), unidos no convívio e esperando 
saborear os petiscos tipicos de um qualquer arraial popular: a sardinha a 
brilhar, uma salada cheia de sabor e cor, uma bebida fresca, porque não uma 
sangria? Ao fim e ao cabo, dias não são dias...
É o sempre esperado arraial das Festas Populares da Associação Inválidos do 
Comércio, especialmente “um bom momento de convívio, uma oprtunidade 
de nos encontramos e convivermos”, utentes e funcionários, como haveria de 
dizer, mais tarde, nas suas breves palavras, João Bernardino, presidente de IC.
Um convívio onde está patente o esforço e a dedicação dos trabalhadores, 
que ajudaram a erguer todo o cenário, onde não faltavam as caracteristicas 
decorações que nos remetem para os becos lisboetas em noites de Santo 
António.
Mas não só. A animação esteve a cargo da Sara Bárbora, trabalhadora da nossa 
Associação, que cantou cantigas bem conhecidas de todos e conseguiu ainda 
que os menos tímidos lá se atrevessem e fossem dar um pézinho de dança ao 
som do “Cheira bem, cheira a Lisboa...”, entre outras modas.
O ponto alto, porém, foi a marcha de IC. Oito pares, (a que se devem juntar duas 
crianças) vestidos de forma brilhante, cantaram e dançaram, acompanhados 
pelas palmas e as vozes das dezenas de residentes (e não só...) de IC que 
participaram na festa. A Marcha, com os fatos, o arco, a letra da canção, a 
coreografia, tudo  é o resultado de um trabalho dedicado que pretende não 
só criar um momento de alegria e boa disposição, mas também valorizar os 
homens e mulheres que numa fase diferente das suas vidas, têm direito a uma 
velhice digna e despreocupada.
A tarde de 27 de Junho de 2018 correu veloz. Até o tempo ajudou. Como que a 
dar razão à quadra que bamboleava num manjerico:
“Nos Santos Populares em Portugal
Venham ver como é que é.
É  festa mais tradicional
Para mexer a anca e bater o pé”.

A caminho dos 90 anos

Em 2019, a Inválidos do Comércio comemora 90 anos, 
de entrega e dedicação à causa social, de resposta às 
necessidades dos nossos associados, de criatividade 
nas soluções para a melhoria dos nossos serviços.
Trata-se de uma data que não pode passar ao nosso 
lado. Por isso, a Direcção de IC está a estudar todo um 
plano de actividades, a decorrer já durante este ano 
e a culminar em Abril de 2019. Em breve esperamos 
divulgar com mais pormenor esse Plano com acções 
na área da promoção externa, convívios, debate sobre 
áreas cuja experiência de IC pode ser um valioso 
contributo.

Comunicar
Enquadrada nessas comemorações está o lançamento 
desta “NewsLetter”.
Em tempos, a Associação Inválidos do Comércio, teve 
um pequeno boletim informativo que terá, por certo, 
desempenhado uma função útil, divulgando as nossas 
actividades.
Aproveitando o que de melhor se fez, a Direcção de 
IC entende que é importante retomar uma política de 
comunicação, assente não em projectos pontuais, mas 
de uma forma estruturada.
Informar internamente, divulgar externamente. Em es-
pecial junto desse universo de milhares de associados, 
que muitas vezes não têm a noção do imenso trabalho 
que se faz e até dos projectos que se pretendem con-
cretizar. Assim como junto de instituições congéneres, 
de autarquias, organismos estatais.
Esta folha terá uma periodicidade mensal. A distribuição 
será feita em formato electrónico e em papel. Pretende 
dar a conhecer actividades realizadas no mês, e ser um 
elo de ligação entre a IC e os nossos colaboradores e os 
associados.
Essencialmente queremos demonstrar que a Associa-
ção Inválidos do Comércio é uma casa viva, dinâmica, 
feita de pessoas e para pessoas, repleta de tradição, 
de histórias, mas também de sonhos, de projectos, de 
mudança.
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DEPOIS DE 44 ANOS AO SERVIÇO DE IC

Cá a esperamos, 
Maria Eugénia Sousa...

“Levo boas recordações desta casa, sempre me ajudaram e reconhe-
ceram o meu trabalho. Por isso estou disponível, como voluntária, 
para colaborar”, diz Maria Eugénia Sousa, 61 anos que, após 44 anos 
de actividade profissional, encetou um novo rumo à sua vida. “Che-
gou a altura da reforma”, desabafa, mas permanece a vontade de 
continuar a contribuir para o desenvolvimento da Associação Inváli-
dos do Comércio.
“Ainda me lembro de como era a instituição e das alterações que se 
fizeram ao longo dos anos. Na altura havia menos utentes, menos 
pessoas. Havia uma grande amizade entre os funcionários. Isso tem-
se mantido ao longo dos anos, apesar de agora ser mais gente”.
Foi encarregada do pessoal auxiliar. Mais tarde, e durante uns 30 
anos, trabalhou no Aprovisionamento. “Vim para aqui com 17 anos. 
Trabalhava de dia e estudava à noite, no S. João de Brito. Dormia cá, 
no fundo foi a minha casa até me casar”, acrescenta.
Pequenas recordações veem à memória. “Nesses anos, os utentes 
não eram tão dependentes. Actualmente já  temos algumas  
pessoas menos autónomas, que merecem maior atenção. Também 
acompanhei a parte alimentar, a elaboração das ementas. Agora 
temos uma empresa que confecciona e serve as refeições. Levo 
uma grande aprendizagem desta casa, tão grande que  às vezes não 
consigo dizer o que sinto”.
Também o espaço fisico sofreu alterações.  “A área é a mesma, mas 
está muito modificado. Temos alas novas, uma delas inaugurada em 
98. Dantes havia quartos de quatro  pessoas, agora são de duas, com 
casa de banho privativa. Houve muitas melhorias”.
Maria Eugénia Sousa entende que não se deve parar. “Há que melho-
rar ao nivel de utentes, aprimorar os cuidados, os espaços, porque 
não uma Unidade de Cuidados Continuados que penso que está a ser 
estudada. A Direcção empenha-se bastante a todos os níveis”.
Como em reconhecer os profissionais desta casa. Por isso, a 30 de 
Maio, numa cerimónia simples, a Direcção de IC, bem como vários 
colegas de Maria Eugénia, prestaram homenagem a uma profissional 
“dedicada e consensual”, como realçou João Bernardino, presidente 
de IC. Foi entregue uma salva, e ofertados ramos de flores. Não 
houve despedidas, mas um “até já...”.

Inválidos do Comércio conta 
com uma nova ambulância

A Associação Inválidos do Comércio, conta com uma nova ambulância 
de transporte de doentes não urgentes. Desde o dia 5 de Junho. Esta foi 
uma das primeiras decisões da Direcção, disponibilizar um veículo em 
condições, pois a antiga Bedford, uma oferta da Fundação Regojo, há 
muito que deixara de ter as condições para o transporte dos utentes, em 
especial para as idas ao Hospital.
O novo veículo está apetrechado com equipamento moderno, apanágio 
deste tipo de veículos de transporte, respondendo  a todas as regras 
legais em rigor, garantindo um transporte comódo.
Entre a decisão tomada em reunião de Direcção e  a entrada em fun-
cionamento da nova ambulância, passaram alguns meses, pois foi ne-
cessário adaquirir o veículo e, posteriormente, proceder às necessárias 
adaptações.

Antiga ambulância

No dia da entrega do novo veículo

Contra o fecho da CGD 
na freguesia de Stª Clara

A Direcção de Inválidos do Comércio, em reunião que teve lugar a 
21 de Junho, aprovou uma nota sobre  a decisão da Administração 
da Caixa Geral de Depósitos de “encerrar vários balcões na cidade 
de Lisboa, entre eles o balcão na Freguesia de Santa Clara, que fica 
próximo da nossa Instituição. Por todo o transtorno que esta situação 
causará aos nossos utentes, em especial os de reduzida mobilidade, 
aos associados, bem como aos habitantes nesta freguesia, a Direc-
ção de Inválidos do Comércio reprova veementemente essa decisão 
e exige que este balcão se mantenha aberto ao serviço de todos”.


