Lista B
Comunicado 01
A “Lista B - Prestigiar a Instituição, Cuidar e Melhorar o Bem-Estar”, tendo tomado
conhecimento de que está a circular o boato (falso) segundo qual terá sido devido a
denúncia sua que a Festa dos Santos Populares foi cancelada, vem esclarecer o seguinte:
1. A Lista B pediu à Direção que a autorizasse a comparecer na aludida festa,
designada para o dia 15 de junho de 2021, pois considerava ser uma boa
oportunidade para comunicar com os utentes / associados;
2. Segundo informação transmitida pelo mandatário da Lista A na reunião de dia
14 de junho, esse pedido foi verbalmente indeferido pela Direção dos Inválidos
do Comércio, por se entender que a situação pandémica desaconselhava essa
participação;
3. Perante esta resposta, nessa mesma reunião do dia 14 de junho, o Mandatário
da Lista B manifestou compreensão por essa decisão, tendo, contudo, também
manifestado a opinião de que, pela mesma razão e face ao significativo e
lamentável agravamento da situação pandémica em Lisboa, provavelmente não
seria sequer seguro realizar a aludida festa, pois a mesma poderia colocar em
perigo a vida e integridade física dos Srs. Utentes e dos Funcionários;
4. Como é sabido a Direção entendeu, ainda assim, manter a festa,
5. Só não se tendo a mesma realizado porque a Autoridade de Saúde a proibiu.
6. A Lista B quer afirmar, clara e perentoriamente, que não apresentou – como
alguns querem fazer crer - qualquer denúncia à Autoridade de Saúde ou à Polícia
de Segurança Pública;
7. Contudo, parece-lhe que, o mais importante de toda esta lamentável situação, é
que, a Direção, não obstante ter sido chamada à atenção para o efeito, insistiu,
numa atitude que nos parece irresponsável e eleitoralista, na realização de um
evento que a Autoridade de Saúde proibiu, por entender (como era altamente
previsível e já tinha entendido a Lista B) que o mesmo podia colocar em causa a
vida e integridade física dos Srs. Utentes e Funcionários.

Em suma, a Lista B não teve nada a ver com a proibição da festa, deseja que os Srs.
Utentes e Funcionários desfrutem de (mais do que merecidos) momentos de
entretenimento, mas considera completamente irresponsável e eleitoralista insistir
num evento que a Direção sabia que podia colocar em perigo a vida e saúde dos Srs.
Utentes e Funcionários.

