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Lisboa distinguida como Capital 
Verde Europeia 2020

SABIA QUE...

A MINHA 
FREGUESIA

DOIS DEDOS
DE CONVERSA

16.ª EDIÇÃO SUBSÍDIO 
MUNICIPAL AO ARREN-
DAMENTO

Encontra-se a decorrer, de 
16 de julho a 15 de agosto de 
2018, a 16.ª edição do Sub-
sidio Municipal ao Arrenda-
mento – SMA.

O SMA destina-se a apoiar 
financeiramente os agrega-
dos familiares que tenham 
arrendado ou pretendam 
arrendar uma habitação na 
cidade de Lisboa e se en-
contrem em situação de ca-
rência habitacional efetiva 
ou iminente, face à incapa-
cidade económica de su-
portar a totalidade da renda 
da casa arrendada ou a ar-
rendar. Saiba mais em http://
www.cm-lisboa.pt/

Entrevista ao Presidente 
da Junta de Freguesia de 
Alcântara
Davide Amado

Federação Portuguesa 
de SumoF
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Aprovação do
Contrato-Progra-
ma “Aqui Há Mais 
Bairro 2”

Está em fase de conclusão o programa de requalificação de 
bairros municipais de Lisboa - Aqui Há Mais Bairro, oficializado 
através pelo contrato- programa 398/CML/2015, que contem-
plou intervenções em 21 bairros municipais e um conjunto de  
fogos para recuperação.

Atendendo ao modo como decorreu a concretização do citado 
contrato-programa, foi reiterada pela Câmara Municipal de Lis-
boa a confiança no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 
pelos trabalhadores da GEBALIS. Assim, foi acordado haver uma 
segunda edição do “Aqui Há Mais Bairro”, tendo sido assinado 
no passado mês de Junho entre as duas entidades um novo 
contrato-programa, no valor de 27.500.000 €.

O contrato-programa agora aprovado irá abranger um total de 
9 bairros que carecem de realização de obras de requalificação, 
conservação e reabilitação prementes, contribuindo assim para 
melhoria da qualidade de vida das populações.

As obras previstas ao abrigo deste Contrato-Programa abran-
gem na sua maioria intervenções nas coberturas, fachadas e 
infraestruturas técnicas, bem como a reabilitação de espaços 
não habitacionais adequando-os às normas e recomendações 
técnicas atuais e a reabilitação de frações habitacionais.

A execução das intervenções programadas no contrato-pro-
grama agora assinado está previsto concretizar-se no triénio de 
2018 a 2021. 

Divulgação das 
obras nos lotes C1 
a C7 do Bairro dos 
Alfinetes”

O Gabinete de Bairro dos Alfinetes, em parceria com a Bibliote-

ca de Marvila e a Junta de Freguesia de Marvila iniciou, no ano 

passado, a promoção de um conjunto de iniciativas junto da 

população dos Lotes C1 a C7 do Bairro dos Alfinetes.

Com a edificação da Biblioteca Municipal de Marvila e a pre-

visão da requalificação desses edifícios ao abrigo do Contra-

to-Programa 398, estavam reunidas as condições “ideais” para 

iniciar um trabalho com a comunidade local.

Assim, em Junho e Julho foram realizados vários contatos por-

ta-a- porta aos residentes dos lotes C1 a C7, que tiveram como 

objetivo informar sobre o encontro que se iria realizar na Bi-

blioteca de Marvila e sobre as temáticas que aí se pretendiam 

abordar, deixando folhetos de divulgação sobre a empreitada e 

a intenção das entidades envolvidas trabalharem em conjunto 

com eles em prol de um melhor espaço para viver.

Durante a reunião que decorreu na Biblioteca de Marvila, foram 

esclarecidos os conteúdos da empreitada de requalificação 

recentemente iniciada e apelou-se à mobilização dos mora-

dores para a participação e envolvimento em prol da melhoria 

dos espaços exteriores adjacentes aos lotes, bem como em 

prol da melhoria dos espaços comuns dos mesmos. 

trata-se de um conjunto habita-
cional de 7 prédios com imagem 
exterior deteriorada e apro-
priação dos lotes e espaços ex-
teriores deficitária.

a carência habitacional na ci-
dade de lisboa é uma realidade 
que urge ultrapassar, utilizan-
do o património municipal para 
o efeito, em conjugação com 
outros instrumentos, nomea-
damente a parceria com outras 
entidades públicas.
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PROGRAMA DE
REQUALIFICAÇÃO

DE BAIRROS
MUNICIPAIS
DE LISBOA

bairro do condado
Decorreram no Bairro do Condado obras de requalificação, que incluíram: Reabilitação de elementos estruturais (estruturas em 
betão), reabilitação de fachadas, reabilitação do pavimento das galerias, melhoria do acesso ao interior dos edifícios e às zonas 
comuns, colocação de portas corta-fogo, reabilitação de coberturas e reabilitação de infraestruturas existentes

EMPREITADA: Empreitada 10/GEBALIS/2016 -  Obras de Reabilitação e Conservação no Bairro doCondado

FREGUESIA: Marvila

LOTES INTERVENCIONADOS: Lotes 561, 562, 569, 570, 571, 572  

Cofinanciado por:
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Ação de sensibili-
zação “Não me ati-
res o teu lixo” no 
Casal dos Macha-
dos

Limpeza de gara-
gens da Quinta do 
Cabrinha
No dia 20 de junho a GEBALIS reuniu-se com a Pró-comis-
são da Quinta do Cabrinha, Junta de Freguesia de Alcântara, 
Projeto Alkantara, Bip Zip, Memórias do Casal Ventoso e CML,  
com o objectivo de debater sobre a necessidade de  desinfes-
tação e limpeza das garagens do bairro Quinta do Cabrinha. 

Como resultado da reunião e graças à colaboração de todos 
os envolvidos,  foram efetuados trabalhos de varredura, lava-
gem e desinfestação dos 2 pisos, colocação de iluminação, 
desentupimento dos escoadores e fecho dos acessos ao piso 
-2 , emparedamentos e soldadura de portas de escadas. 

No âmbito do projeto BIP/ZIP “Somos Todos Bensaúde”, um 
arraial popular animou a comunidade do bairro com o mesmo 
nome, com uma grande festa no dia 6 de julho.

O “Arraial Bensaúde” envolveu sobretudo dezenas de crianças 
residentes no bairro, mas também os pais, avós e toda a co-
munidade em geral, com epicentro no campo de jogos que foi 
recentemente requalificado pela Junta de Freguesia de Olivais.

A iniciativa foi promovida numa relação de parceria entre todas 
as entidades que intervêm no Bairro Bensaúde, nomeadamen-
te a Junta de Freguesia dos Olivais, GEBALIS, IAC – Instituto de 
Apoio à Criança, Associação Jorge Pina, Associação Mulheres 
Sem Fronteiras, Pastoral dos Ciganos e outros parceiros do 
grupo comunitário.

Um dos pontos altos desta festa foi o desfile da Marcha Popu-
lar Bensaúde, composta pelas crianças do bairro. 

O vogal da Junta de Freguesia dos Olivais, Duartte Carreira, 
manifestou apreço por todos os parceiros e todos os que co-
laboram neste projeto BIP/ZIP, com especial destaque para 
“alguns moradores que estiveram connosco, porque o arraial 
teve uma componente lúdica e festiva, com as marchas, dan-
ças e atividades, mas também a componente de restauração, 
com as habituais sardinhas, bifanas, sumos e cerveja, assegu-
rados pelos moradores. O facto de estes moradores se terem 
associado também como organizadores da festa, deixa-nos 
muito satisfeitos”. Projecto Vi-LAR 

promove limpeza 
de lotes na 
Ameixoeira
No âmbito das atividades da 2ª Edição do Projeto Vi-Lar, que 
se iniciaram em dezembro de 2017, decorreu em junho a “Se-
mana da Pintura”, a atividade mais esperada pelos moradores 
que ansiavam por  ver os espaços comuns dos seus lotes re-
novados. Foram dois dias de trabalho intenso, em que os mo-
radores e a equipa do Gabinete de Bairro pintaram os lotes 10 
e 8. 

Em grande espírito de equipa e grande organização demons-
trada pelos moradores do Lotes 8 e 10, dos tetos, às paredes, 
até aos corrimãos, tudo ficou pintado.  

No âmbito da ação de sensibilização, “Não Me Atires O Teu Lixo”, 
que decorreu a 08 de janeiro de 2018, foi lançado o desafio à 
GEBALIS, no sentido de salvaguardar 62 crianças com idades 
compreendidas entre os 4 meses e os 6 anos, que frequentam 
o Espaço Crescer, equipamento da Associação Vida Abundante 
(IPSS), localizado no Bairro do Casal dos Machados, freguesia 
do Parque das Nações. 

A ação decorreu da necessidade de alertar os moradores dos 
prédios circundantes ao Espaço Crescer, no sentido de não ati-
rarem lixo pelas janelas, uma vez que o mesmo acaba por cair no 
recreio deste espaço, local as crianças brincam, correndo estas 
inúmeros riscos.

A GEBALIS aceitou o desafio e realizou uma obra de proteção 
da área do recreio, com construção de um telheiro, protegendo 
desta forma as crianças que frequentam o Espaço.  

Arraial “ Somos To-
dos Bensaúde”
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Quais os principais desafios que tem de enfrentar no seu 
dia-a-dia como Presidente da Junta de Freguesia de Al-
cântara?

Numa freguesia que se pretende de todos e para todos o 
grande desafio será o da participação. Com competências 
tão diversas como o espaço público, ação social ou a pro-
moção do Desporto, o trabalho desenvolvido pelas Juntas 
de Freguesia chega e é visível a cada vez mais pessoas.

Entendemos que a proximidade da população é essencial 
para um eficaz direcionamento dos recursos da freguesia. 
Com uma crescente preocupação por parte dos fregueses 
com temas como a Mobilidade, Ambiente e Espaços Verdes, 
torna-se necessário conciliar a realidade de uma freguesia 
construída com poucas ou nenhumas preocupações urba-
nísticas com as legítimas ambições de quem hoje procura 
assegurar que o Espaço Público seja algo do qual se possa 
desfrutar.

Esta gestão é feita diariamente, no contacto com os Alcanta-
renses, com os comerciantes, com as IPPS´s e Coletividades. 
Na procura das melhores soluções para problemas antigos 
procuramos sempre ouvir todos os envolvidos e interessa-
dos.

Somos hoje também confrontados com uma nova realida-
de na cidade de Lisboa. Os preços praticados no imobiliário 
tornam impossível para a maioria de nós comprar ou arren-
dar casa na cidade. Para além disso, pessoas que moram há 
décadas nas suas residências, estão a ser despejadas em 
virtude de uma lei cega que não protege os elementos mais 
frágeis da nossa sociedade. Esta é uma questão que é ur-
gente resolver e para a qual todos somos chamados a dar o 
nosso contributo.

Quais os desafios de futuro?

O grande desafio para Alcântara nos próximos anos será o 
de continuar a recuperação de uma Freguesia que durante 
anos foi esquecida e negligenciada. A renovação do Espa-
ço Público com a requalificação e criação de novas zonas 
de lazer para a população, a reabilitação de equipamentos 
existentes que não garantem hoje em dia as melhores con-
dições para a sua utilização. 

Temos ainda outros projectos dos quais se destacam: a Uni-

versidade Sénior; um serviço de apoio domiciliário a idosos; e 

o projecto Intervir, que junto dos jovens promove bons hábi-

tos e comportamentos.

A intervenção em infraestruturas como o Pavilhão Des-
portivo da Ajuda, os Polidesportivos do Cabrinha e do 
Chinquilho, as Piscinas Municipais do Alvito, ou a Ca-
pela de Santo Amaro são intenções que estão neste 
momento a ser concretizadas em conjunto com a CML.

Também a renovação de diversos arruamentos tornan-
do-os seguros e confortáveis, bem como a criação de 
novos locais para estacionamento, ou a criação de uma 
ligação pedonal entre Monsanto e o Rio Tejo, são algo 
que se pretende realizar nos próximos anos.

Contamos ainda, com a GEBALIS, ter para muito breve a 
requalificação do Bairro da Quinta do Cabrinha. Depois 
de alguns reveses no processo formal de contratação 
das obras a realizar, contamos que o mesmo esteja em 
breve terminado, possibilitando assim o arranque das 
tão esperadas obras.

Nas atividades que desenvolve, em conjunto, com a 
GEBALIS o que mais destaca?

A Junta de Freguesia, na atividade que desenvolve, tem 
uma rede de parceiros estratégicos que acompanham e 
dão suporte nas mais variadas áreas de atuação.

Parceiros como a GEBALIS são uma base de susten-
tação e de conhecimento do “terreno” e das pessoas 
envolvidas.

Temos contado com a preciosa ajuda da GEBALIS em 
diversos Projetos nomeadamente nos BIP ZIP da Câ-
mara Municipal de Lisboa bem como noutros em que a 
Junta de Freguesia está envolvida, sobretudo ao nível 
do Espaço Público, da Educação e da Ação Social.

Apenas podemos agradecer a disponibilidade, o empe-
nho e a dedicação dos colaboradores da GEBALIS na 
procura de soluções para os problemas das áreas que 
administra.

Davide Amado

Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara   
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OBRAS DE REMODELAÇÃO DA 
CASA ABRIGO ALCIPES

No âmbito das comemorações dos 10 anos 
da Casa de Abrigo Alcipes, foram realizadas 
obras de remodelação com vista à melhoria 
das condições deste equipamento social.

A concretização das obras tornou-se uma 
realidade através da criação de várias par-
cerias mecenáticas, que se disponibilizaram 
a apoiar este projeto e também do apoio de 
alguns parceiros formais, nomeadamente da 
GEBALIS.

Estas obras de remodelação incluiram a reabi-
litação integral das seis Instalações sanitárias,  
a substituição do pavimento de todos os es-
paços comuns e a melhoria de acessibilida-
des, com a construção de pequenas rampas 
de acesso ao espaço. 

Lisboa é Capital Verde 
Europeia 2020
No passado mês de junho, Lisboa foi distinguida como prémio de a Capital 
Verde Europeia 2020. A distinção foi anunciada pelo Comissário Europeu do 
Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas e é o reconhecimento do trabalho que 
Lisboa tem vindo a desenvolver durante a última década no sentido de uma 
cidade mais verde e amiga das pessoas. É a primeira vez que uma capital do Sul 
da Europa conquista esta distinção, geralmente atribuída às cidades do Norte 
da Europa. 

Anualmente, cerca de  30 a 40 cidades da Europa candidatam-se a receber 
esta distinção - que premeia os esforços e os resultados alcançados em áreas 
como a ecologia, eficiência energética e da política de resíduos ou a susten-
tabilidade social da cidade - passando por um longo e exigente processo de 
candidatura e seleção.

Este ano, o júri valorizou especialmente os esforços para a construção de uma 
cidade mais amigável das pessoas, com destaque para a pedonalização de am-
plas zonas da cidade e o forte crescimento das áreas verdes, bem como os 
avanços conseguidos e os compromissos assumidos em áreas como a eficiên-
cia energética e a boa gestão da água.

O anuncio do prémio foi efetuado numa cerimónia que decorreu na cidade ho-
landesa de Nijmegen, que este ano detém o galardão. 

Maria de Conceição de Matos Ferreira da Silva (Lisboa, 29 de Setembro de 
1890 — Lisboa, 18 de Setembro de 1952) foi uma actriz portuguesa.

Estreou-se profissionalmente no Teatro Nacional D. Maria II na peça Judas 
(1907). Casou-se em Lisboa em 1913 com o actor Francisco Mendonça de 
Carvalho, com quem fundou a empresa teatral Maria Matos - Mendonça 
de Carvalho, de quem teve uma filha, a também actriz Maria Helena Matos, 
casada com o actor Henrique Santana.

No cinema participou em películas de sucesso como O Costa do Castelo 
(1943) e A Menina da Rádio (1944), entre outros. 

Quem dá o nome 
à minha rua

maria matos 

bairro do charquinho

CINECONCHAS 2018
 
Estreou no dia 28 de Junho e prolongou-se 
durante três semanas, até dia 14 de Julho, na 
Quinta das Conchas, o CINECONCHAS 2018.

Ao longo deste tempo, às quintas, sextas e 
sábados, decorreram sessões que se inicia-
vam às 21h45. 

Como sempre, o certame, cuja entrada é livre, 
teve uma programação de qualidade e dire-
cionada a todos os públicos. 

“Baby Driver: Alta Velocidade” e “Cinema Pa-
raíso” foram alguns dos filmes exibidos na 
edição deste ano.

O CineConchas é organizado pelo Cen-
tro Social da Musgueira em parceria com a 
EGEAC e é o maior evento de cinema ao ar 
livre de Lisboa.

Saiba mais sobre o CineConchas no site 
www.cineconchas.pt, ou na página de face-
book em www.facebook.com/cineconchas. 
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Como surgiram a Federação Portuguesa de Sumo e a 
União Portuguesa de Karaté?

Sumo- Fundada no ano de 1996, surgiu por iniciativa do 
Mestre Jaime Pereira e de Humberto Nuno de Oliveira, 
amantes de artes marciais em relevância o Karaté. 

Quando a modalidade atingiu elevada projeção e aceitação 
a nível europeu decidiram introduzir o mesmo em Portugal. 

Constituída em 17 de dezembro 1996 com publicação no 
Diário da República a 4 de fevereiro de 1997. 

UPOKA - Foi constituída a 20 de fevereiro de 1986 com pu-
blicação de Diário da República a 3 abril de 1986. 

Ambas são associações sem fins lucrativos que têm por ob-
jetivo promover regulamentar e dirigir a prática do Sumo e 
ministrar o ensino do Karaté estilo Goju Ryu, a nível nacional .

A Federação Portuguesa de Sumo e a UPOKA são parceiros. 

Quais são as principais características destas artes mar-
ciais?

O combate de Sumo acontece num ringue, e os atletas usam 
um adereço chamado Mawashi à cintura. 

As regras no Sumo são muito simples: perde o primeiro com-
batente que saia do ringue ou que toque no chão com uma 
parte do corpo que não seja a sola dos pés. 

A parte mais conhecida do Karate é o Kumite (Combate) 
mas é no Kata (Forma) que está a sua verdadeira essência, 
definindo-se como um “combate real contra oponentes ima-
ginários”.

Dividindo-se em muitos estilos diferentes, este estilo, o Go-
ju-Ryu, é o mais antigo reconhecido enquanto tal e visa o 
equilíbrio entre técnicas fortes (Go) e suaves (Ju).

O que na vossa opinião pode ser considerado como fator 
de sucesso para modalidade e porque a recomendam?

O Sumo e o Karaté são tanto artes marciais como desportos. 

Representam para os seus adeptos mais do que desporto 
de combate, uma técnica de defesa pessoal, uma prática sa-
lutar para a saúde, propondo também uma séria e profunda 
filosofia.

São artes magníficas como desporto viril, visam um domínio 
do corpo e espírito para o enriquecimento da personalidade, 
não promovem a agressão mas sim o equilíbrio, o bom sen-
so, a humildade e o respeito pelos outros.

Possuem valores extraordinários, pois são muito mais do 
que desportos, tem virtudes e etiqueta, formam as pessoas 
preenchendo o carácter de qualidades como a paciência, 
modéstia, honestidade, respeito pelos outros e força de es-
pírito. 

As pessoas que fazem estas modalidades ganham se-
gurança em si mesmas, aprendem a conviver em outro 
contexto, com respeito, e ganham referências pessoais e 
sociais que enriquecem por pertencer a um grupo que 
positiva e faz crescer como pessoas no mundo. 

O fator de sucesso como em qualquer arte marcial é 
treino e a persistência.

 A razão do sucesso é porque tornamos as nossas aulas 
divertidas e excitantes. Já sabemos há muito tempo que 
se as pessoas gostarem do que estão a fazer aprendem 
mais depressa.

Quais as próximas atividades previstas pela federa-
ção?

Sumo: 22º Campeonato do Mundo de Sumo (World 
Sumo Championship) em Taipei Taiwan a 20-22 de julho, 
com uma delegação de 2 pessoas em representação de 
Portugal.

Karate: Delegação de 6 pessoas em representação de 
Portugal no Campeonato do mundo de Okinawa Japão 
(First Okinawa Karate International Tournament ) pela 
UPOKA através da sua filiada CEFIDEC.  

Inscrições e mais informações 

Início em Setembro (Classes no período da manhã e da 
tarde). Podem praticar em ambas as modalidades dos 6 
anos em diante.

Professor: Mestre Jaime Pereira 9º Dan, Treinador de 
Grau IV.

A mais alta graduação do karaté nacional, formado no 
japão, introdutor do estilo Goju-Ryu em Portugal, coad-
juvado com instrutores cintos negros 7º Dans e 5º Dans, 
acreditados pela FNK-P e IPDJ.

Av. Ceuta Sul, Lote 8, Loja 1, Alcântara (depois do Banco 
alimentar , direção Praça de Espanha)

Email: fpsumo@gmail.com; upokarate@gmail.com

 

Pedro Rodrigues

(Vogal da Direcção)   
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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  .

O Dia Nacional das Pessoas Ciganas, 24 de ju-
nho, foi festejado no Bairro Alfredo Bensáude, 
nos Olivais, com um conjunto diverso de ini-
ciativas para crianças e jovens raparigas. 

Constituído por meninas ciganas, residentes 
no bairro, o grupo de Teatro Fórum Faço (p)
Arte, estreou a peça ‘Quem Chamas’ na escola 
Básica Santa Maria dos Olivais. 

Realizaram-se várias atividades lúdicas com 
uma grande afluência de público - constru-
ção de bandeiras do povo cigano, pintura de 
desenhos, leitura de poemas, dança e música 
cigana.

O Projeto Bensaúde Faço (p)Arte é promovi-
do pela Associação Mulheres sem Fronteiras, 
com o apoio da Junta de Freguesia dos Oli-
vais, a Gebalis e  financiado pelo BIP/ZIP Lis-
boa 2017 – Parcerias Locais. Decorre no Bairro 
Alfredo Bensaúde até setembro de 2018 e as 
suas atividades podem ser seguidas em www.
facebook.com/bensaudefacopartebipzip2017. 
ou https://bensaudefacopartebipzip2017.blo-
gs.sapo.pt 

A 15 de Setembro de 2016, a 
Câmara Municipal de Lisboa 
deu início às primeiras demo-
lições das velhas casas de al-
venaria do Bairro da Boavista, 
para dar lugar, numa primei-
ra fase, a 50 novas casas 
de nova geração, que estão 
agora quase concluídos.

Esta intervenção, enquadra-
da no Programa de Reabi-
litação Urbana da Zona de 
Alvenarias do Bairro da Boa-
vista, deu origem a novas ha-
bitações do futuro e amigas 
do ambiente, que cumprem 
um conjunto de requisitos de 
sustentabilidade ambiental, 
estando equipadas com sis-
tema de aquecimento solar 
de água, aproveitamento de 
águas da chuva e reutilização 
de águas cinzentas. 

As novas construções, pro-
jectadas para manter as ca-
racterísticas do bairro, serão 
moradias unifamiliares com 
eficiência energética e adap-
táveis ao crescimento natural 
das famílias que lá residirem. 

No dia 7 de junho assinalou-se o 12º aniversá-
rio da Associação de Moradores do Bairro das 
Amendoeiras, cerimónia que decorreu na Es-
cola Secundária D. Dinis e que contou com a 
presença do presidente da Câmara Municipal 
de Lisboa, Fernando Medina, do presidente 
da Junta de Freguesia de Marvila, António Vi-
deira e da vogal do Conselho de Administra-
ção da GEBALIS, Maria Helena Correia, entre 
outras individualidades.

Durante a cerimónia, Fernando Medina anun-
ciou: “Estamos a trabalhar para fazermos ain-
da neste mandato o novo centro de saúde e 
também para que acabe o concurso do novo 
hospital e que ele vá para o terreno”

Um dos momentos mais esperados da tarde 
foi a revelação do vizinho do ano de 2018, e 
pela primeira vez, a eleição da  vizinha do ano.

José Buginda “o artesão carpinteiro” e Dª 
Amália- “a Sr.ª do 3ºandar”, foram os distingui-
dos, pela sua dedicação à comunidade, por 
aquilo que fazem e por aquilo que represen-
tam para as pessoas que nela habitam. 

Projecto Ben-
saúde Faço (P) 
Arte celebra 
Dia Nacional 
das Pessoas Ci-
ganas

Constru-
ção de 
novas 
habita-
ções no 
Bairro 
da Boa-
vista

12º Aniversário 
da Associação 
de Moradores 
do Bairro das 
Amendoeiras


