
SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA DIREÇÃO 

Estimados Associados, 

Uma vez concluído o processo eleitoral, com a tomada de posse dos Órgãos Sociais de Inválidos 

de Comércio no dia 8 de julho, a qual por razões de proteção sanitária foi apenas aberta aos 

utentes e trabalhadores, venho dirigir-vos uma especial saudação e manifestar o reconhecimento 

pela confiança que depositaram em mim e na equipa que me concedeu a honra, e mereceu toda 

a confiança, de poder liderar. 

Juntos, vamos pôr mãos à obra para levar por diante o programa por vós sufragado, que como 

sabem tem como principais linhas de atuação: 

• prosseguir a melhoria das condições de habitabilidade e conforto dos residentes, com 

destaque para o Pavilhão dos Casais/António Casanova e para a 5ª fase; 

• incrementar a atividade associativa, através do reforço da interação e da comunicação com 
os sócios e da implementação de atividades e novos serviços específicos a eles dirigidos; 

• reforçar a captação de novos sócios e a recuperação de muitos que deixaram de ter um 
contato regular com a nossa Associação; 

• promover a imagem e o prestígio de Inválidos do Comércio na sociedade em geral; 

• valorizar os trabalhadores e a sua formação, reforçando também os meios técnicos de forma 
a prosseguir a melhoria da capacidade de resposta; 

• pugnar pela racionalidade económica e financeira, designadamente diversificando as fontes 
de receita, a par de um absoluto rigor e transparência na gestão, por forma a cimentar a 
sustentabilidade da Instituição. 

Estas pretensões, que a maioria dos associados certamente desejam, serão alcançadas com a 
unidade nas ações e intenções de todos aqueles que respeitam os princípios fundadores da 
nossa Associação, disponibilizando sem quaisquer benefícios os seus esforços e recursos ao 
serviço dos que mais precisam de apoio. 

Mas, infelizmente, a nossa Instituição foi alvo de uma campanha de infâmia e calúnia, com 

objetivos tenebrosos e perpetrada por de elementos da lista que acabou derrotada, por via 

designadamente de um grupo editorial, com divulgação reiterada durante vários dias na TV e 

também no jornal CM. Assim, o nosso primeiro grande esforço está a ser o de restabelecer a 

verdade, não só junto dos Associados, conforme documento que anexamos, mas também do 

público em geral, naturalmente acompanhado da exigência a todos os responsáveis da 

imprescindível reparação dos danos, morais e materiais, provocados a Inválidos do Comércio. 

Quanto à situação sanitária, esta permanece absolutamente controlada na nossa Instituição, mas 

impõe que continuemos a manter o máximo cuidado, especialmente para o bem dos nossos 

utentes e trabalhadores, obrigando-nos a trabalhar afincadamente para suster os efeitos 

perversos que a pandemia provocou não só a nível humano, mas também financeiro. 

Temos uma equipa coesa e motivada, para dar continuidade ao trabalho que vem sendo 

desenvolvido nas áreas de apoio social, o Lar de idosos, a Residência Sénior e a Creche, 

procurando sempre ir mais longe na qualidade do serviço de referência prestado. 

Inválidos do Comércio tem uma muita rica história de 92 anos de solidariedade ao serviço dos 

sócios e da comunidade, a qual importa prosseguir independentemente dos obstáculos que se 

nos atravessem no caminho. Para isso também é importante o papel dos Associados, 

designadamente no reforço do quadro associativo, no esclarecimento e na reposição da verdade, 

em prol desta grande Instituição, que aos Associados pertence. 

Bem hajam 

Bruno Rôlo (Presidente da Direção) 


