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IRS- Despesas 
com imóveis

A GEBALIS informa que procede à 
comunicação junto da Autoridade 
Tributária (AT) de todas as faturas 
emitidas, podendo ser consultadas 
através do portal das Finanças “e-fatura”.
Verifique se a fatura emitida mensalmente 
pela GEBALIS tem o NIF corretamente 
preenchido e atualize a informação no 
Gabinete de Bairro.
Conforme art. 78º-E do Código do IRS, 

apenas são dedutíveis à coleta de IRS os 
valores pagos de rendas de contratos em 
regime de arrendamento. 
Os valores liquidados de cedências 
precárias não podem ser declarados 
como encargos com imóveis.
É da responsabilidade de cada 
contribuinte proceder à classificação das 
faturas, o seu enquadramento fiscal  e 
montantes declarados.
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GEBALIS assina 
Declaração de 
Princípios da WEP´S

“Igualdade de género, mais equidade, 
maior produtividade “
Imbuídos pelo espírito deste mote, a 
GEBALIS, assinou no passado dia 1 
de Junho, no âmbito da 11.ª Semana 
da Responsabilidade Social realizada 
na Culturgest, a Declaração de apoio 
aos WEP´s (Women´s Empowerment 
Principles), um conjunto de princípios, 
de apoio à igualdade entre homens e 
mulheres, criados e disseminados pelo 
Global Compact das Nações Unidas, 
organização que a GEBALIS integra desde 
2010. 
O tratamento igualitário entre homens e 
mulheres, não é apenas a atitude mais 
correta, é também melhor para os negócios 
e para um conceito mais alargado de 
sustentabilidade e responsabilidade social 
nas empresas. Para que essa igualdade 
aconteça é ainda necessário encarar 
o empoderamento das mulheres e das 

raparigas como um ponto-chave para o 
benefício de todos/as. 
O Capítulo português das WEP´s está a 
ser apoiada pelo Global Compact Network 
Portugal contribuindo para a concretização 
do objetivo 5 – Alcançar a Igualdade de 
Género e empoderar todas as mulheres e 
meninas, incluído nos dezassete “Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável” da ONU, 
incluídos na nova agenda 2015/ 2030 das 
Nações Unidas.
A GEBALIS está muito empenhada em 
contribuir para o cumprimento da agenda 
20/30 das Nações Unidas, sendo que 
dos 17 Objetivos, além do 5.º (Alcançar 
a igualdade de género e empoderar 
as mulheres e crianças), estamos 
especialmente comprometidos com a 
erradicação da pobreza (Objetivo 1), acabar 
com a fome (Objetivo 2) e assegurar uma 
vida estável e promover o bem-estar para 
todos (Objectivo 3).

A GEBALIS tem em desenvolvimento 
um conjunto de obras que estão a 
ser realizadas ao abrigo do Contrato 
Programa 398/CM/2015, como temos 
vindo a dar nota.
O Presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, Fernando Medina, tem feito 
questão de se inteirar pessoalmente 
das obras que estão previstas neste 
Contrato Programa.
Nesse sentido tem vindo a realizar 
visitas regulares aos bairros abrangidos 
pelo, tomando conhecimento das 
necessidades e anseios dos moradores.
É uma preocupação tanto da GEBALIS 
como da Câmara de Lisboa, conseguir 
dotar os nossos bairros de melhores 
condições de conforto, segurança e 
qualidade de vida.
Na GEBALIS trabalhamos com o 
objetivo de estar próximos da população, 
apoiando as iniciativas, escutando e 
observando atentamente e valorizando 
as opções, ajudando muitas das vezes 
a transformar sonhos em realidade, 
através dos projetos em que nos 
envolvemos em prol da comunidade.
A presença da GEBALIS nos Grupos 
Comunitários e nas redes de parceria 
são exemplo de realização de princípios 
de cidadania ativa, que extrapola os 
objetivos base de gestão do parque 
habitacional municipal, mas que nos 
realizam e saciam enquanto indivíduos 
ao serviço de uma comunidade. 
Exemplo disso é a nossa 
concretização de vários projetos no 
âmbito da Responsabilidade Social 
Organizacional.

Pedro Pinto de Jesus
Maria Helena Correia
Conselho de Administração da GEBALIS

Combate à 
Obesidade 
Infantil

No passado, crianças mais gordinhas eram 
sinónimo de crianças saudáveis. Hoje 
em dia, a obesidade infantil, assim como 
a adulta, é  considerado um problema de 
saúde pública.
A obesidade infantil pode causar nos 
mais pequenos problemas considerados 
de pessoas adultas, tais como diabetes, 
colesterol alto, insónia e hipertensão.
A principal causa está relacionada a 
hábitos alimentares errados assim como a 
um estilo de vida sedentário.
É necessário tomar alguns cuidados para 
que  os seus filhos não sofram desse mal:  
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Associação 
Meninos do 
Mundo

Maria João Louro

Presidente da Direcção

Como nasceu a ideia da formação da 
Associação?
A ideia nasceu após eu e o meu marido 
termos passado por dois processos de 
adoção (internacional), em  2002 e 2004 
e termo-nos deparado com uma série de 
dificuldades. Em 2008, foi criada a Meninos 
do Mundo-Associação por pessoas que 
adotaram nacional e internacionalmente, 
tendo-se também juntado à associação 
pessoas que não tinham a adoção no 
centro das suas vidas.

O que é esta Associação e como é 
constituída?
É uma das duas associações do nosso 
país que trabalha a adoção em Portugal, 
entre outras temáticas.
A Meninos do Mundo tem uma dupla 
vertente: é uma ONGD, desenvolvendo 
iniciativas em países em vias de 
desenvolvimento nas áreas da saúde, 
do direito, da psicologia e serviço social, 
cultural e educação e formação.
As iniciativas a nível nacional recaem 
sobre a proteção à infância, com enfoque 
especial na adoção, trabalhando outras 
temáticas, tais como os direitos humanos 

em geral, o racismo e a discriminação.
Os órgãos sociais são constituídos por 20 
pessoas e conta com mais 30 voluntários.

Qual a sua missão e principais objetivos? 
Solidariedade entre os Povos e o respeito 
pelos Direitos Humanos, em geral, e das 
crianças em particular. Trabalhar para 
uma sociedade humana mais justa, sem 
racismo, nem discriminação, na qual a 
criança seja reconhecida como sujeito de 
direitos.

Existe algum tipo de acompanhamento 
ou projeto para ajudar a lidar com as 
situação de adoção?
Sim, temos grupos de apoio para pais, 
candidatos e crianças/adolescentes. 
Estes grupos de apoio funcionam em 
Lisboa, Porto e Setúbal. 
Ministramos, ainda, o curso de formação 
para a parentalidade por via da adoção, 
através de protocolo celebrado com a 
Segurança Social.
Este curso está homologado pela 
Segurança Social. Qualquer pessoa do 
país pode frequentar o curso em Lisboa, 
Porto ou Setúbal.

Temos, igualmente, o projeto-escola, 

publicações, sessões informativas e 

realização de conferências.

Como tem sido a reação das pessoas à 
Associação?
Ao longo de quase uma década de 

existência a reação das pessoas foi sempre 

muito boa, manifestando as mesmas, 

interesse pela atividade desenvolvida e 

enaltecendo a existência da Associação.

Quais as vantagens de ser sócio e como 
se pode ser sócio?
Enviar um email para meninosdomundo@

gmail.com. Beneficiará de todos os projetos. 

Todas as iniciativas são maioritariamente 

gratuitas. As que não são, os associados 

beneficiam de um desconto.

Quais os vossos próximos projetos? 
Publicação de dois livros, missão 

humanitária em S. Tomé e Príncipe, em 

julho de 2016, apresentação de propostas 

aos grupos parlamentares e projecto no 

Bairro do Armador.

 - Adote uma alimentação rica em frutas, 
legumes e verduras;
 - Prepare um lanche saudável para as 
crianças levarem para a escola;
 - Dê às crianças uma garrafa de água ou 
chá em vez de refrigerantes;
 - Sempre que possa, substitua o pão 
normal por pão integral ao fazer as sandes 
das crianças;
 - Respeite os horários das refeições e 
proíba que os pequenos “belisquem” 
outros alimentos, antes das refeições;
- Estabeleça rotinas de refeições como, 
por exemplo, 3 refeições e 2 lanches;

 - Seguir a regra dos 3S para as refeições: 
Sentado, Sossegado e Sociável;
 - Evite que as crianças comam alimentos 
industrializados como salgados, 
refrigerantes e doces;
 - Programe atividades físicas diárias para 
toda a família;
- Use uma linguagem positiva e 
incentivadora;
 - Não permita que a criança coma se 
estiver nervosa, para que não associe 
a comida ao sentimento de raiva ou 
decepção;
 - Reduza o número de vezes em que a 

família vai comer fora, especialmente 
em restaurantes de fast-food. Muitas das 
opções do menu são ricas em gordura e 
calorias;
 - Sirva quantidades adequadas, uma vez 
que as crianças comem menos do que 
os adultos. Se a sua filha ou o filho não 
conseguiu comer todo o prato, não o force 
a terminar;
 - Evite que a criança fique distraída 
durante a refeição, não deixando que veja 
televisão ou utilize jogos;
 - Evitar, se possível,  alimentar a criança 
durante a noite.

http://www.meninosdomundo.org/
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No dia 21 de maio realizou-se no Bairro 
Alfredo Bensaúde o primeiro Festival Music 
Boxe, promovido pela Associação Jorge 
Pina, com a parceria do Grupo Comunitário.
Esta atividade, que teve enorme sucesso, 
destinou-se à população residente, 
legitimando o desporto, nomeadamente o  
Boxe, associado à música, como formas de 
capacitação e integração social.
Valores como comunidade, união, confiança 
e partilha correspondem à mensagem que 
a Associação Jorge Pina pretende fazer 
passar para aqueles que vêem o Bairro 
com respeito, ética e igualdade.
Uma vez que a atividade desportiva 
promovida por Jorge Pina já está a ser 
desenvolvida na Escola n.º 175 dos Olivais 
desde o início do ano letivo, a ideia foi criar 

um momento de partilha entre os atletas 
residentes no bairro e as respetivas famílias  
e que fosse aberto a toda a comunidade.
Conjugando ainda o entretenimento com 
a sensibilização ambiental, projeto de 
intervenção desenhado e implementado 
pelo Grupo Comunitário desde 2015, 
o objetivo foi moralizar a prática do 
boxe como desporto não violento e 
permitir a identificação dos aspetos ou 
comportamentos a melhorar face ao 
ambiente. 
Para este efeito e para além dos combates 
e atuações musicais alusivas à valorização 
do bairro, foram criados 3 stands:
- A Escola n.º 175 expôs alguns trabalhos 
dos alunos;
- O Grupo Comunitário dinamizou atividade 

de identificação de comportamentos 
positivos e negativos face ao bairro;
Depois de colorirem diversas imagens, 
a população decorou a planta ideal do 
território; 
- O Instituto de Apoio à Criança expôs 
alguns trabalhos realizados pelo Grupo dos 
Cavaleiros.
A exposição fotográfica que integrou os três 
stands foi muito bem acolhida, permitindo 
que os moradores observassem e se 
identificassem nas mais variadas ações 
implementadas pela parceria. 
A tarde foi muito animada e o resultado 
convidativo à repetição de mais atividades. 
A GEBALIS agradece à Associação 
Jorge Pina pela parceria nesta iniciativa e 
agradece a todos pela presença.

Dia da Criança comemorado em 
euforia com teatro infantil

O teatro foi ao Bairro Alfredo Bensaúde 

no dia 03 de Junho e fez as delícias da 

criançada. 

No âmbito da comemoração do Dia 

da Criança, a Associação Ditirambus, 

convidada pelo Grupo Comunitário 

Bensaúde, encenou a peça “O Rapaz de 

Bronze” de Sophia de Mello Breyner.

Com esta actividade, os meninos do bairro 

puderam viver mais uma nova experiência, 

mais um momento lúdico, mas também um 

momento de aprendizagem e de contato 

com o meio artístico.

Realizada ao ar livre, no campo desportivo 

do Bairro, a atividade foi muito bem 

acolhida pelos mais pequenos, sendo que 

alguns deles demonstraram a vontade de 

prosseguir com uma carreira ligada ao 

mundo das artes no futuro. O teatro é, 

desde sempre, uma expressão artística 

com a qual o público em geral se identifica. 

Assim sendo, mais uma vez a GEBALIS 

congratula-se por ter podido proporcionar 

esta experiência aos seus moradores, 

especialmente aos mais pequeninos.

No final muitos foram os aplausos e sorrisos 

nos rostos das crianças.

Festival Music Boxe anima o 
Bairro Alfredo Bensaúde

http://associacaojorgepina.pt/
http://ditirambus-teatro.blogspot.pt/


Esta rubrica Recordar tem o propósito 
muito específico de fazer uma singela 
homenagem a um morador do Bairro Casal 
dos Machados recentemente falecido, 
reconhecer e agradecer publicamente o 
trabalho realizado em prol da população e 
em especial pelos jovens, por quem nutria 
um carinho especial.
Fomos conversar com Paula Camacho, 
Presidente da Associação Amigos e 
Idosos da Quinta das Laranjeira e com 
Benedito Gregório, Tesoureiro da mesma 
Associação, que tiveram o privilégio de 
privar de perto com Luíz Carvalho, que 
exercia o cargo de Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral.
Benedito Gregório lidava diariamente com 
Luiz Carvalho, a quem reconhece todas 
as qualidades, pelas suas capacidades 
e pelo facto de estar sempre pronto para 
explicar tudo a todos e ajudar no que fosse 
necessário.
Luíz Carvalho foi formador e jornalista em 
jornais como a Capital, Record, entre outros 
títulos, estando atualmente reformado. 
O facto de estar reformado libertava-o 
para poder dedicar o seu tempo em prol 
do associativismo que tanto acarinhava, 
primeiro com a Associação de Moradores 
do Bairro Casal dos Machados e Quinta 
das Laranjeiras e depois com a Associação 
Amigos e Idosos da Quinta das Laranjeiras.

Como recorda Luiz Carvalho?
Recordo-o como grande amigo pessoal 
e das pessoas em geral. Não havia aqui 
ninguém que dissesse mal dele. Estava 
sempre disposto a ouvir todos e muitas 
das vezes até na rua era interpelado 
pelas pessoas que lhe pediam opiniões e 
conselhos. Não há dúvida nenhuma de que 
era uma pessoa excecional.
Paula Camacho acrescenta que tem na 
sua memória palavras que nunca haverá 
de esquecer, era uma pessoa muito vivida 
e que sabia estar em qualquer situação 
e com qualquer pessoa. “Aquele senhor 
sabia tudo. Um dia, eu estava um pouco 
stressada e ele pegou-me na mão e 
disse:“Paula, senta-te aqui. Pára! Um dia a 
sede (forma como habitualmente se referia 
à Associação) fica e tu vais”. Sentia-se que 
ele tinha gosto em tudo o que se fazia. 
Eu ouvia-o sempre com muita atenção 
e consideração, uma das coisas que 
me disse é que por vezes os sócios não 
reconhecem nosso trabalho e é preciso 
conseguir lidar com isso. 
As pessoas só dão valor quando tudo 
acabar”.

Qual foi o seu grande legado?
A mim deixa-me uma grande saudade 
e perdeu-se um grande membro desta 
Associação. Era bom conversador, sabia 
lidar com as pessoas e estava sempre 

pronto a fazer algo mais pela Associação.
Ele tinha um carinho especial pelos jovens, 
porque via-os muito desapoiados, com 
falta de projetos de ocupação capazes 
de prevenir situação mais complicadas. 
Os projetos que existem são apenas para 
remediar, nada para prevenir.
Para além da parte do associativismo, o 
Sr. Luíz também estava ligado ao Projeto 
+ Vida, da Rede L&M, que trabalha com 
jovens com dificuldades económicas e 
comportamentais.
Luíz Carvalho era sempre uma pessoa 
muito presente em todas as reuniões, 
fossem da Junta de Freguesia, da Rede 
L&M ou outras, bem como nas atividades, 
para poder dar sempre e o seu contributo 
para a melhoria das situações.
Paula Camacho refere que “não 
desvalorizando o trabalho de ninguém, 
não vai haver outro que seja capaz de o 
substituir, da forma como ele era.”
Da Rede de parceiros L&M fica a seguinte 
mensagem:
“Nós, Parceiros da Rede L&M estaremos 
para sempre gratos pelo modo especial com 
que sempre nos apoiou e acompanhou ao 
longo do caminho deste grupo comunitário:”
Sentido crítico, mas construtivo,experiência 
e conhecimento, amizade e tolerância, 
foram uma constante no seu modo de estar, 
e ficará para sempre na nossa memória”.

Viro-me prá esquerda ressonam-me.
Viro-me prá direita construo castelos no ar 
a partir do euromilhões que nunca recebi.
Entre as duas posições para comodamente 
dormir tenho dificuldades na decisão a 
tomar.
Será que no centro consigo acertar?
Difícil!

Decisão boa, má ou para esquecer? A 
escolha continua não obstante “o tempo e 
o modo” o tempo e o modo escassear. Até 
para dormir é preciso ter sorte.”
Luíz Carvalho
Luíz Fernando Pereira Carvalho nasceu a 
6 de Abril de 1939 e faleceu 22 de Maio 
de 2016.
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GEBALIS apoia 
desporto adaptado

No âmbito das atividades de 
Responsabilidade Social da Empresa, 
a GEBALIS apoiou tecnicamente uma 
sessão de demonstração de desporto 
adaptado na Escola Luis António Verney 
no Bairro dos Ourives. 
A sessão, que decorreu toda a manhã 
no passado dia 17 de Março, foi possível 
graças à adesão generosa do Grupo 
Desportivo e Recreativo “A Joanita” que,  
a convite da Psicóloga do Agrupamento 
e com o apoio da GEBALIS, levou 5 
voluntários à Escola para, com os Alunos 
e Professores, realizarem mini-jogos 
de Basquetebol durante os quais todos 

tiveram oportunidade de experimentar jogar 
utilizando cadeiras como equipamento 
de rodas especialmente adaptadas para 
a prática do desporto de Pessoas com 
mobilidade condicionada. 
Os nossos cinco convidados não 
descansaram nem tiveram tempo de “time-
out” depois de dado o apito de partida! 
Entre as 10 e as 14 horas sensivelmente, 
cerca de 150 alunos e vários professores, 
jogaram, divertiram-se e experimentaram 
fazer desporto numa cadeira de rodas.  
Os envolvidos terminaram exaustos mas 
felizes por mais uma partilha educacional.
A todos MUITO OBRIGADO ! 

Programa Escolhas inaugura 
Campolide Soma&Segue

Em Março de 2016 foram abertas as 
portas à 6.ª Geração do Programa 
Escolhas com o projeto Campolide 
Soma&Segue - E6G. No primeiro dia 
a equipa visitou os locais de referência 
do Bairro da Serafina e convidou a 
comunidade para um convívio informal 
no dia 3 de Março. 
Este “Chá de Vizinhos” serviu para 
apresentar a equipa e a oferta das 
atividades disponíveis no espaço 
comunitário da Serafina, um núcleo de 
partilha entre parceiros com objetivo 
comum de servir a comunidade de 
Campolide!
A equipa conta com todos para continuar 
a desenvolver este território tão rico, 
capacitando e estimulando o seu capital 
humano, nomeadamente crianças e 
jovens, especificamente, a faixa dos 12 
aos 30 anos. 
O seu compromisso será para com os 
participantes diretos e também as suas 
famílias, bem como toda a comunidade, 
pois acreditam nas parcerias e no 
trabalho em rede, confirmando e 
perpetuando a máxima: “Juntos somos 
melhores, juntos somos mais fortes!”

A GEBALIS foi convidada a estar presente 

no Seminário Jaime Filipe, promovido pela 

Play Planet, que decorreu no dia 2 de Junho. 

Este seminário teve lugar no Auditório 

do Alto dos Moinhos e teve como tema 

em debate a inclusão no espaço público. 

A GEBALIS, através do Programa LIFE 

teve oportunidade de apresentar as suas 

mais recentes inovações neste campo, 

juntando ao conceito inicial desenvolvido 

em 2010 de “Casas de Uso Universal”, o 

novo conceito de “Casas Intemporais”. 

Recorrendo a soluções e tecnologias de 

ponta, consegue-se não só prolongar a vida 

técnica das habitações como mantê-las 

constantemente atualizadas através 

de Redes IOT (internet of the things). 

Eficiência energética, ergonomia, conforto, 

espacialidade, climatização, segurança, 

inovação, automatização, design, cozinhas 

dinâmicas, mobilidade são cada vez mais 

características constantes da nova classe 

de fogos desenvolvida.

Seminário promove 
debate sobre inclusão

Programa Escolhas inaugura 
estúdio de música na Serafina

No dia 10 de Março, no Espaço da 
Liberdade do projeto Campolide 
Soma&Segue - E6G desenrolou-se uma 
tarde de convívio e experimentação 
musical! 
Esta sessão foi dinamizada e animada 
pelos dinamizadores Leandro e 
Marco, que também pertencem ao 
Sons À Margem, projeto parceiro e de 
intervenção neste território.
Os jovens puderam conhecer um 
estúdio de música “ao vivo e a cores”.
Partilharam uns “beats” com os amigos 
de sempre e com os que agora se 
juntam à festa! 
Esta oportunidade surge da parceria 
com a ADM_Estrela, nomeadamente, o 
seu projecto BIP/ZIP InFusão.
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No âmbito das visitas que o Presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, Fernando 
Medina, tem vindo a efetuar às freguesias 
do concelho de Lisboa, realizaram-se no 
passado mês de Maio, deslocações aos 
Bairros da Graça, pertencente à freguesia 
de S. Vicente, do Armador e do Condado, 
estes últimos pertencentes à freguesia de 
Marvila.
Aproveitando estas deslocações do 
Presidente da autarquia aos bairros 
municipais geridos pela GEBALIS, foram 
apresentadas as linhas de intervenção a 
nível do edificado, constantes no Contrato 
Programa 398/CM/2015, pelo qual estes 
três bairros serão abrangidos.
Durante a deslocação ao Armador, o Edil 

teve oportunidade de contatar diretamente 
com alguns moradores e representantes 
das principais instituições instaladas e 
a trabalhar para o Bairro, tendo tomado 
conhecimento de alguns dos seus trabalhos 
e visitado as suas instalações. 
Na ocasião, foi também visitado o Espaço 
Lx Jovem, que neste momento apresenta 
um espaço remodelado e novas valências 
para a população da cidade de Lisboa.
No Bairro do Condado, a visita teve início 
junto às instalações da Junta de Freguesia 
de Marvila, seguindo em direção à Praça 
Dr. Fernando Amado, onde se situa o lote 
569 que irá ser demolido, descendo pela 
Av. João Paulo II em direção à creche e 
ATL do Centro S. Maximiliano Kolbe, 

seguindo depois para as instalações do 

Associação de Moradores do Condado e 

da ACRAS.

Alguns moradores do Bairro vieram ao 

encontro da comitiva para cumprimentar o 

Presidente da autarquia. A visita terminou 

junto aos lotes que têm estado a ser 

requalificados.

Nas visitas, Fernando Medina esteve 

sempre acompanhado pela Vereadora da 

Habitação e Desenvolvimento Local, Paula 

Marques,  os respectivos Presidentes da 

Junta de Freguesia, representantes das 

instituições locais, moradores e equipa 

técnica da GEBALIS.

Bairros municipais recebem a 
visita do Presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa

No dia 28 de abril realizou-se nas 
instalações da Escola Profissional Gustavo 
Eiffel no Lumiar, a X Sessão Pública (Não 
Formal): o Desafio da Educação formal, 
não formal e informal.
A X Sessão Publica foi mais uma das 
iniciativas organizadas pelo grupo da 
educação do Grupo Comunitária da Alta 
de Lisboa.
A sessão, bastante participada por 
elementos das organizações que fazem 
parte do Grupo Comunitário, foi um 

momento de partilha de experiências, 
impressões e emoções, sobre a questão 
da edução.
Para dar o mote para as reflexões , foram 
abordadas de  diferentes formas o desafio 
da educação.
Em jeito de conclusão, ficou a ideia de que 
a escola não é responsável pela educação 
dos jovens. A escola é um lugar de troca 
de conhecimentos.
Aprendemos a descobrir por nós. Somos 
o que estudamos e o que descobrimos.

X Sessão Pública do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa

Bairro do Armador Bairro do Armador
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Dia dos Vizinhos 
festejado com alegria

Entre 23 e 25 de maio decorreram em 
Lisboa as Jornadas Internacionais NEET 
(nem empregados e nem em educação 
ou formação) 2016 que juntaram 
organizações, peritos, decisores políticos 
e personalidades nacionais e estrangeiras 
para promover mais e melhores estratégias 
inclusivas nos domínios da prevenção, 
da orientação, da formação e do 
acompanhamento de jovens.
No âmbito das Jornadas realizaram-se 
várias atividades ao longo dos três dias, 
com destaque para a ação que contou 
com 44 animadores de projetos de base 
local focados no trabalho com jovens e 
suas famílias e a Sessão Plenária que 

contou com as participações do Secretário 
de Estado da Juventude e do Desporto, 
Diretor para a Juventude e o Desporto 
da Comissão Europeia, representante da 
Organização Internacional do Trabalho, 
do Alto-Comissário para as Migrações, do 
Vereador dos Direitos Sociais da CM de 
Lisboa e da Diretora do CECOA – Centro 
de Formação Profissional para o Comércio 
e Afins, como representante da Plataforma 
ABC – Ações de Baixo para Cima.
A GEBALIS teve um papel determinante 
em todas as iniciativas, e foi envolvida nas 
fases de preparação, na disseminação 
e na implementação das Jornadas e 
acompanhamento das mesmas.

15º Festival Internacional 
Capoeira Beija - Flor
.
Este ano, o 15º Festival de Capoeira, 
decorrerá nos dias 30 de Junho e 1, 
2, 3 de Julho de 2016 com o objetivo 
de promover um evento já bastante 
conhecido na modalidade de Capoeira, 
com a participação de cerca de 200 
pessoas, com troca de graduações e 
demonstrações de danças típicas da 
nossa arte. Terá mestres vindos de 
todo o Mundo e dará a conhecer todo o 
trabalho desenvolvido pelo grupo e pela 
Associação de Capoeira Beija Flor até à 
data. Este evento, com a duração de 4 
dias, terá uma audiência muito diversa 
e tal como no ano passado, contará 
com a presença de muitos alunos 
vindos de vários países da Europa para 
participarem deste evento.
Sempre a inovar, o Grupo tem 
experimentado adicionar novidades ao 
seu evento e algumas experiências têm 
tido uma aceitação muito positiva.
O programa deste ano abrangerá:
- muita capoeira, com workshops e 
rodas de capoeira;
- muita “papoeira”, com intercâmbio de 
vários grupos e convidados, camaradas 
de coração;
- aulas de surf;
- passeatas em Lisboa;
- churrasco;
- estadia numa villa de surf.
Como todos os anos, em 2016 vamos 
ter mais um evento de arromba.

Seguindo a tradição de alguns anos a esta 
parte, o Grupo de Parceiros que compõem 
a Rede L&M, organizou no passado dia 31 
de maio as comemorações de mais um dia 
dos Vizinhos.
As comemorações ocorreram no espaço 
da Associação Amigos e Idosos da Quinta 
das Laranjeiras, juntando alunos da Escola 
Infante D. Henrique e idosos do Centro de 
Dia da Quinta das Laranjeiras, além de 
outos moradores que se juntaram à festa.

No espaço esteve patente durante alguns 
dias a exposição de trabalhos feitos por um 
grupo intergeracional.
Os jovens do ATL Olipandó, coordenados 
pela Obra Diocesana da Pastoral dos 
Ciganos, aproveitando o tema da festa, 
escreveram e apresentaram uma peça de 
teatro a que deu o nome de “Bom e mau 
vizinho”.
A festa terminou com um lanche de 
confraternização para todos os convivas.

GEBALIS participa nas 
Jornadas NEET 2016

Foto Carlos Ribeiro - Caixa de Mitos Foto Carlos Ribeiro - Caixa de Mitos


