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PROPOSTA nº. 05/2021 
 
 
Assunto: Proposta de institucionalização do Dia do Associado de Inválidos do Comércio. 
 
 
 No Dia 25 de Maio de 1930, pela primeira vez, abriram-se as portas da Casa de Repouso, 
precursora da Instituição Inválidos do Comércio, dando início à sua atividade, na Quinta do Paço.  
 
Estava assim materializado o sonho que um grupo de idealistas que pensou e tornou realidade 
um projeto que todos pudesse acolher e, especialmente, os mais desfavorecidos, no ocaso da 
vida. 
 
Foi um dia marcante, pelo que entendeu a Direção, em homenagem aos Fundadores e no 
reconhecimento pela obra dos seus continuadores (os Sócios), dar-lhe o merecido relevo, 
instituindo o DIA DO ASSOCIADO. 
 
Com efeito, a base de existência de qualquer associação são os seus associados e a razão se ser 
o seu escopo – o serviço que presta à comunidade e, designadamente, aos seus sócios.  
 
Assim, em homenagem a todos quantos tornaram possível esta Obra, que já completou quase 
um século, afigura-se-nos de elementar justiça dedicar um dia ao Associado de Inválidos do 
Comércio.  
 
Nestes Termos, a Direção reunida em 20 de outubro de 2021, deliberou propor à Assembleia 
Geral que seja institucionalizado o dia 25 de maio como o DIA DO ASSOCIADO. 
 
Pretende-se com este procedimento acentuar o reconhecimento pelo empenho dos Associados 
no desenvolvimento e consolidação da Instituição, incentivar a participação de todos e um 
melhor aproveitamento, por parte dos órgãos socias, do sentir comum.   
 
Mais se pretende que o DIA DO ASSOCIADO, seja assinalado com uma festa, com lanche/ou 
almoço e um evento cultural em que sejam homenageados os Associados que à data tenham 
completado mais de 50 anos de associado e entregar uma pequena lembrança e um novo cartão 
de sócio onde se releve esse facto. 
 
 
Lisboa, 20 de outubro de 2021. 
   

A Direcção 
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