
Nr. 
190

NOV
2018

Lançamento da 1.ª pedra do 
novo Bairro da Cruz Vermelha

SABIA QUE...

A MINHA 
FREGUESIA

Cidade de Lisboa acolhe
Web Summit nos próxi-
mos 10 anos
A cimeira de tecnologia e 
inovação Web Summit vai 
continuar a ser realizada em 
Lisboa por mais 10 anos.

O anúncio foi feito a 3 de ou-
tubro, num encontro no Alti-
ce Arena, em Lisboa, em que 
participam o irlandês Paddy 
Cosgrave, fundador da Web 
Summit, António Costa, pri-
meiro-ministro português e 
Fernando Medina, presiden-
te da Câmara Municipal de 
Lisboa.

Esta cimeira tecnológica, 
nasceu em 2010 na Irlanda 
e mudou-se em 2016 para 
Lisboa, tendo no ano passa-
do, reunido na capital cerca 
de 60 mil pessoas de 170 
países, das quais 1200 ora-
dores, duas mil “startups”, 
1400 investidores e 2500 
jornalistas. A edição de 2018 
realiza-se entre os dias 5 e 8 
de novembro.

Entrevista à Presidente da 
Junta de Freguesia das 
Avenidas Novas
Ana Gaspar
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Presidente da Câ-
mara de Lisboa dá 
as boas-vindas a 
novos residentes 
de habitações mu-
nicipais

O dia 8 de outubro foi certamente especial na vida dos 30 muní-
cipes da cidade de Lisboa que receberam as chaves das suas 
novas habitações, em bairros municipais. 

Três deles receberam a chave das mãos do Presidente da Câ-
mara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, no interior das 
suas novas casas nos bairros Quinta dos Ourives, Marquês de 
Abrantes e Quinta das Salgadas e, segundo os seus testemu-
nhos, este momento marcou o início de uma nova fase das suas 
vidas. 

Os restantes 27 munícipes receberam as suas chaves numa ce-
rimónia realizada no Forúm Lisboa, que contou com a presen-
ça da Vereadora da Habitação e Desenvolvimento Social, Paula 
Marques.

A maioria das habitações foram atribuídas ao abrigo do RRAHM 
- Regulamento do Regime à Habitação Municipal, programa da 
CML através do qual os interessados se podem candidatar à 
atribuição de uma casa municipal com renda adequada aos 
seus rendimentos. 

1.ª pedra do novo 
Bairro da Cruz Ver-
melha

Foi lançada a 8 de outubro pelo Presidente da CML, Fernando 
Medina, a primeira pedra do novo bairro da Cruz Vermelha, na 
Alta de Lisboa, Lumiar. 

Na cerimónia estiveram presentes a Vereadora da Habitação, 
Paula Marques, o Vereador da Mobilidade e Segurança, Miguel 
Gaspar, o Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, Pedro 
Delgado Alves, o Conselho de Administração da GEBALIS, Pe-
dro Pinto de Jesus e Maria Helena Correia e representantes 
das instituições de base local.

EstE momEnto contou ainda com 
o simbolismo dE tEr sido usada 
uma pEdra do atual bairro da 
cruz VErmElha E algumas fo-
tografias como forma dE trans-
portar para o noVo bairro a his-
tória E mEmórias colEtiVas dos 
sEus habitantEs.
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PROGRAMA DE
REQUALIFICAÇÃO

DE BAIRROS
MUNICIPAIS
DE LISBOA

bairro da horta noVa

 

No âmbito da 2.ª fase da Reabilitação do Património de Habitação Municipal, decorrem no Bairro da Horta Nova as seguintes inter-
venções:  

EMPREITADA: Empreitada 16/Gebalis/2016 – Obras de Reabilitação e Conservação da Horta Nova, Lotes A1, A2, A3, A5 a A20; B1 a 
B5 e B10, B11; C1 a C6; R1, R2, R4 a R8

FREGUESIA: Carnide

DURAÇÃO PREVISTA: 12 meses

PLANO DE TRABALHO (FRENTES DE OBRA)

Frente 1 - Lotes A5, A6, A7, A8 e R4 – em curso.

Frente 2 – Lotes A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, R1 e R2 – início no 4º trimestre de 2018. 

Frente 3 – Lotes A9, A10, A11, A12, A13, A14, B10, B11, C1, C2, C3, C4, R5 e R6 – em curso. 

Frente 4 - Lotes A15, A16, A17, A18, A19, A20, C5, C6, R7 e R8 - início no 4º trimestre de 2018. 

INFORMAÇÃO AOS MORADORES:

 

Para que tais intervenções aconteçam torna-se necessário que as zonas comuns de acesso às frações, paredes exteriores e 
coberturas estejam livres de objetos designadamente: vasos, mobiliário, toldos, telheiros, gradeamentos, estendais, estruturas 
de marquises, antenas, aparelhos de ar condicionado e outros elementos. 
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Pintura Solidária 
leva caloiros ao 
Bairro Quinta do 
Loureiro

Aproximadamente 180 estudantes universitários da Associação 
de Estudantes do Instituto Superior de Agronomia, Associação 
de Estudantes da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha 
Portuguesa e da Federação Académica de Lisboa participaram 
do dia 3 de outubro, no período da tarde, numa ação solidária 
de limpeza e pintura dos muros exteriores e espaços comuns 
dos lotes do Bairro Quinta do Loureiro, em Campo de Ourique.

A esta iniciativa, à qual a GEBALIS se associou desde o primeiro 
momento, patrocinando as tintas e os materiais de pintura, jun-
taram-se moradores do bairro, instituições locais que integram 
a parceria do projeto “Casal Ventoso Sempre”, aprovado pelo 
Programa BIP/ZIP 2018/2019, promovido pelo Projeto Alkantara 
e a Junta de Freguesia de Campo de Ourique.

Esta iniciativa visou promover a melhoria dos espaços comuns 
do bairro da Quinta do Loureiro e, acima de tudo, gerar senti-
mentos de pertença e fomentar a união.

Promover e apoiar iniciativas desta natureza fazem parte da es-
tratégia de intervenção local da GEBALIS, nos 66 bairros sob 
sua gestão, associando-se a instituições de base local e aos 
residentes para em conjunto promover a qualidade de vida nos 
bairros municipais. 

Realizou-se a 14 de setembro, pelas 12h, a cerimónia simbó-
lica de lançamento da 1.ª Pedra da Academia Jorge Pina, no 
Bairro do Armador, em Marvila.

A cerimónia contou com a presença do Secretário de Esta-
do do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, do Pre-
sidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,  
Fernando Medina e Duarte Cordeiro, do Presidente da Junta 
de Freguesia de Marvila, José António Videira, do Conselho 
de Administração da GEBALIS, Pedro Pinto de Jesus e Maria 
Helena Correia, entre outras entidades e várias marcas que 
apoiam a Associação Jorge Pina e os seus projetos.

Este sonho do atleta Jorge Pina começou a materializar-se 
no passado mês de março, com a assinatura de um Contra-
to-Programa de Desenvolvimento Desportivo, com a Câmara 
Municipal de Lisboa, que visa o financiamento da implanta-
ção da Academia Jorge Pina, no Bairro do Armador.

Este projeto está vocacionado para o envolvimento da co-
munidade na prática desportiva e atividades socioculturais e 
o seu objetivo é desenvolver o potencial e a autoconfiança, 
autonomia e responsabilidade na comunidade local, Marvila.

Jorge Pina é uma referência do boxe português. Sagrou-se 
campeão nacional ao serviço do Sporting Clube de Portu-
gal e quando se preparava para o título de campeão mundial, 
perdeu a visão, adversidade que o obrigou a reformular a sua 
vida e a deixar de ser pugilista. 

Lançamento da1.ª 
pedra da Academia 
Jorge Pina
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Quais os principais desafios que enfrenta no seu dia-a-

-dia como Presidente da Junta de Freguesia das Aveni-

das Novas?

Após um ano de mandato, o principal desafio é, sem dúvi-

da, dar cumprimento ao desígnio do programa de cerzir uma 

marca identitária cultural da Freguesia e o permanente cons-

truir em rede, dada a formidável diversidade dos Bairros aqui 

existentes.

Que serviços são disponibilizados pela Junta de fregue-

sia aos seus fregueses?

A nossa Junta de Freguesia disponibiliza o Cartão Freguês, 

Cartão Desportivo, enfermagem, fisioterapia, apoio jurídico, 

apoios de necessidades básicas, Academia Sénior, piscina, 

polidesportivo, “Porta a Porta” e “A Nossa Carrinha”.

Quais os desafios de futuro?

Elenco como essenciais a reabilitação dos espaços verdes, 

melhorar a acessibilidade pedonal, que já iniciámos, e no 

campo da higiene urbana, o reforço de efetivos e maquina-

ria. Em termos culturais, uma forte aposta de colaboração 

com a CML, a par de desenvolvimento de projetos autó-

nomos.

Nas atividades que desenvolve, em conjunto, com a GE-

BALIS o que mais destaca?

Estamos a iniciar processos de trabalho, dada a premência 

de atuação conjunta.

Ana Gaspar

Presidente da Junta de Freguesia das Avenidas Novas   
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“BENFICA RECICLA” NO BAIRRO BOM 
PASTOR

Bensaúde Faço (p)Arte 
veste árvores de arte 
urbana
As participantes no projeto Bensaúde Faço (p)Arte levaram a cabo uma inter-
venção de arte urbana designada `Yarn Bombing´, em árvores  na entrada do 
seu bairro.  Esta forma de arte urbana, de tradição maioritariamente feminina, 
leva o croché às ruas com um papel decorativo e reivindicativo. 

O propósito deste projeto colaborativo, é que as participantes possam colocar 
em prática uma forma de intervenção artística que permite, ao mesmo tempo, 
uma reapropriação do espaço, embelezar o bairro e assinalar a existência desta 
comunidade. 

Esta intervenção pretende igualmente chamar a atenção dos condutores que 
circulam na Av. Alfredo Bensaúde esperando provocar uma redução da veloci-
dade, problemática que afeta a comunidade.  

Bensaúde Faço (p)Arte é um projeto promovido pela Associação Mulheres sem 
Fronteiras no bairro Alfredo Bensaúde, nos Olivais, no Espaço Comunitário Ben-
saúde, com o financiamento da CML através do programa BipZip Lisboa 2017 
- Parcerias Locais. 

Alfredo Rodrigo Duarte, que ficou conhecido por Alfredo Marceneiro, de-
vido à sua profissão, nasceu em Lisboa, no dia 29 de fevereiro de 1888. Foi 
um fadista Português que marcou uma época, dono de uma voz inconfun-
dível que o tornou um marco deste género da canção em Portugal.

Em 1924, participa no Teatro São Luiz, em Lisboa, na sua primeira Festa do 
Fado e ganha a medalha de prata num concurso de fados.

Reformou-se em 1963, após uma carreira recheada de sucessos, numa 
grande festa de despedida no Teatro São Luiz.

Faleceu no dia 26 de junho de 1982, com 91 anos, em Santa Isabel, Lisboa. 

Quem dá o nome 
à minha rua

rua alfrEdo duartE marcEnEiro

bairro do condado

LISBOA RECEBE TOCHA DA 
PAZ

A Peace Run é um evento humanitário de di-
mensão mundial que procura promover a Paz, 
a Amizade e a compreensão internacionais.

A tocha da paz, que percorreu 24 mil quiló-
metros e 49 países, chegou a Lisboa a 08 de 
outubro. 

A corrida, que passou  pelos cinco continen-
tes, começou em Sófia (Bulgária), no dia 27 
de fevereiro, e, pela primeira vez, terminou na 
capital portuguesa onde foi recebida pelo 
vice-presidente da Câmara Municipal de Lis-
boa, Duarte Cordeiro. 

Decorreu no dia 20 de setembro, no Bairro 
Bom Pastor, em Benfica, a 1.º ação de rua do 
projeto de intervenção comunitária “Benfica 
Recicla” que visa a sensibilização da comuni-
dade para as boas praticas ambientais. 

Esta campanha, cujo lema é “Para um bair-
ro melhor e mais limpo”, tem como objetivo 
promover entre os residentes no Bairro Bom 
Pastor os corretos comportamentos a ado-
tar face aos objetos volumosos, “monos”, nos 
espaços públicos e comuns dos lotes.

Esta iniciativa é promovida pelo Grupo da Ci-
dadania Ativa, da Comissão Social da Junta 
de Freguesia de Benfica, que a GEBALIS in-
tegra enquanto parceira institucional. 
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GEBALIS recebe 
reconhecimento 
em Responsabili-
dade Social

A APEE – Associação Portuguesa de Ética Empresarial promo-
veu, no passado dia 20 de setembro, a 4.ª Cerimónia de Atri-
buição do Reconhecimento de Práticas em Responsabilidade 
Social e Sustentabilidade, durante a qual foram distinguidas as 
organizações com boas práticas em responsabilidade social e 
sustentabilidade.

Na cerimónia, que decorreu em Pampilhosa da Serra, a GE-
BALIS recebeu o Diploma de Reconhecimento pelo programa 
de “Voluntariado Empresarial GEBALIS Solidária”, em curso na 
empresa, no eixo da responsabilidade social.

O voluntariado empresarial na GEBALIS visa promover a cida-
dania ativa por parte da empresa e dos(as) trabalhadores(as), 
facultando o equivalente a 1 dia por mês de trabalho remune-
rado para quem opte por participar em ações de voluntariado.

Inclui ações com outras entidades para angariação de bens, 
manutenção de património edificado, sensibilização para a ci-
dadania e questões ambientais e sociais, materializando-se em 
dois projetos: “Guardiões do Jardim” e “Banco de Bens. 

o rEconhEcimEnto dE práticas 
rs é uma iniciatiVa da apEE, 
quE distinguE a implEmEntação 
dE políticas E modElos dE boa 
goVErnação Em organizaçõEs 
dos sEtorEs público E priVado, 
com E sEm fins lucratiVos, com 
boas práticas Em rEsponsabili-
dadE social E sustEntabilidadE.

No dia 29 de setembro, o projeto “C Bairrista” deu mais um 

passo importante na dinamização comunitária no Bairro dos 

Alfinetes. 

A festa assinalou a inauguração das melhorias realizadas, até 

ao momento, no pátio dos Lotes C1 a C7, resultantes do empe-

nho de facilitadores e instituições.

Esta dinâmica, que se desenvolve durante as obras de requa-

lificação ao abrigo do Programa “Aqui há mais Bairro”, vem re-

forçar a importância e o impacto poisitvo das obras nos lotes, 

na vida dos seus residentes.

Jogos tradicionais, atividades físicas, convívio, muita música e 

animação foram o mote para uma tarde e noite onde os resi-

dentes puderam usufruir do espaço renovado com a colabo-

ração de todos.

De salientar o trabalho e dedicação de todos os envolvidos 

nesta parceria: Facilitadores Comunitários, CML/Biblioteca 

Municipal de Marvila, GEBALIS, Junta de Freguesia de Marvila, 

Rés do Chão, Serve the City.  Um destaque, também ele espe-

cial, para o artista local LS que, com a sua arte, distribuiu cor, 

beleza e originalidade nas paredes e bancos do pátio. 

Festa Comunitária 
anima Bairro dos 
Alfinetes
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PROPRIEDADE: Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, EM, SA | TIRAGEM: 24 000 exemplares | DEPÓSITO LEGAL: 269595/08 
DIRETOR: Pedro Pinto de Jesus | SEDE: Rua Costa Malheiro,  Lote B12, 1800-412 Lisboa | TEL: 217.511.000 FAX: 217.572.670 | E-MAIL: gbl@gebalis.pt | SITE: www.gebalis.pt

LEI DA PROTECÇÃO DE DADOS 
Recebeu este boletim informativo da Gebalis – Gestão de Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa EM, S.A. 

Caso pretenda, a qualquer momento, deixar de receber esta comunicação, poderá fazê-lo, contactando, para o efeito, a GEBALIS 
para a morada Rua Costa Malheiro, Lote B12, Bairro Alfredo Bensaúde, 1800-412 Lisboa ou envie um email para o seguinte en-
dereço: gbl@gebalis.pt. 

Para exercer os seus direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação ou oposição, poderá contactar a GEBALIS para os 
dados de contacto acima. Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade, disponível em www.gebalis.pt  .

ENVIE 1 FOTO com TÍTULO, NOME, 
MORADA e TELEFONE para: 
gcrp@gebalis.pt

Prémios:
1.º - 250€ | 2.º - 150€  | 3.º - 100€
* em Cartão Prize

Consulte o Regulamento em www.gebalis.pt
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15 Novembro

www.gebalis.pt


