
 

 

Comunicado 

Assunto: Ponto da situação em Inválidos do Comércio em 15 junho 2021 

• Continuamos sem registar qualquer caso positivo de doença Covid 19 entre residentes e 
profissionais;  

• No âmbito dos programas de testagem preventiva, realizaram-se hoje mais 64 testes a profissionais; 
• Estava agendada para hoje a tradicional festa dos Santos Populares, organizada com o apoio da Junta 

de Freguesia do Lumiar que incluía lanche ajantarado, desfile de uma marcha de residentes da 
Instituição e animação por um grupo musical. A iniciativa a decorrer ao ar livre, estava preparada 
com todos os cuidados de segurança, com áreas separadas por Setores, espaçamento entre mesas e 
era reservada exclusivamente à população da residência e aos trabalhadores. 

• À última hora (1 hora antes do início previsto) fomos surpreendidos por uma mensagem da Direção 
Geral de Saúde informando que “… tinham tido conhecimento da possível realização de um arraial 
hoje 15 de Junho nas instalações dos Inválidos do Comércio…” e que, considerando as restrições 
impostas a alguns outros eventos no Concelho de Lisboa, determinavam a proibição da realização do 
“Arraial”. 

• Esta decisão causou a maior indignação e deixou altamente frustrados os residentes que, conhecendo 
as condições de segurança e cansados do isolamento a que a pandemia os tem obrigado, anseiam por 
eventos de animação como já se vira quando recentemente foi possível ter na Instituição a presença 
do camião da SIC no Programa Domingão.  

• A Direção já reagiu manifestando profundo descontentamento e total incompreensão por esta 
atitude que só pode ter origem em denúncia maldosa e que contradiz a autorização para, num dos 
próximos dias, na Freguesia do Lumiar, se realizar um arraial, esse sim, público; 

• A vida na Instituição decorre com normalidade mantendo-se as restrições impostas pela DGS no que 
se refere a visitas aos nossos residentes. Mantêm-se os adequados cuidados de prevenção e 
segurança. As saídas dos residentes estão sujeitas a registo de hora de saída e entrada. 

Unidos e com determinação venceremos esta batalha. 

Lisboa, 15 de junho de 2021 

• A Direção 


