
1

NÚMERO 147

ABR 2015

BOLETIM INFORMATIVO DA GEBALIS- GESTÃO DO ARRENDAMENTO SOCIAL EM BAIRROS MUNICIPAIS DE LISBOA, EM, SA

O Boletim “O Meu Bairro” tem uma nova 
rúbrica: RECORDAR...
Para estrear este espaço escolhemos 
recordar, pela voz de Joselito, os tempos 
de glória do tão afamado “Poço da 
Morte”, esse espetáculo mítico da Feira 

Popular que preenche as recordações de 
todos os lisboetas.
Nas próximas edições do Boletim poderá 
ser a sua história a ser recordada!
Se teve uma profissão original, se 
participou de algum momento importante 

da vida da Cidade ou se a sua história de 
vida está profundamente ligada à vida do 
seu Bairro contacte-nos: 
gcrp@gebalis.pt | 21 751 1000 | ou 
presencialmente no Gabinete de Bairro 
da GEBALIS da sua zona de residência.

Em 2015 Lisboa é a Capital 
Europeia do Voluntariado
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Declaração 
do IRS 2014

Para a grande maioria das pessoas, a 
entrega das declarações de IRS pode 
causar alguma tensão, pela atenção que 
se tem que dar aos ‘pequenos detalhes’ 
a preencher, tais como anexos, quadros, 
alíneas, etc.
Para ajudar e tornar mais simples o 
processo de preenchimento da declaração 
do IRS, a Associação de Defesa do 
Consumidor (DECO) criou uma aplicação 
gratuita, a que deu o nome de ‘IRS sem 
custo’, para que os contribuintes possam 
simular a entrega e, posteriormente, 
submeterem diretamente a declaração 2

Conselho de Administração da GEBALIS

A APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima - é uma organização nacional, sem fins lucrativos, de 
solidariedade social. A APAV tem como missão apoiar as vítimas de crime, familiares e amigos, prestando-lhes 
serviços de qualidade, gratuitos e confidenciais, e contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas, 
sociais e privadas, centradas no estatuto da vítima.

Lisboa ser a Capital Europeia do 
Voluntariado, durante o ano de 2015, é 
algo que deve encher de orgulho todos 
os lisboetas, pela confiança depositada, 
pelo caminho já percorrido e pelas 
capacidades demonstradas.
A GEBALIS tem desde 2008 na sua 
estrutura um projeto de voluntariado 
empresarial, denominado “GEBALIS 
Solidária”. O facto de termos sido 
convidados para nos juntarmos a esta 
efeméride, faz-nos pensar que, estamos 
entrosados com a Cidade e a sociedade 
no seu todo e por isso o nosso contributo 
é válido e reconhecido. E não estamos 
sós.
É com agrado que registamos com 
agrado que em Lisboa existem algumas 
instituições como a ENTRAJUDA que 
fomenta a solidariedade, mobilizando 
voluntários e acima de tudo estando 
concentrados em criar vínculos entre 
quem quer dar e ajudar e quem precisa 
de receber.
É por isso que a GEBALIS apoia e 
incentiva a constituição de organizações 
como a Associação Lusofonia Cultura 
e Cidadania (Ameixoeira Criativa) que 
fazem um trabalho muito meritório em 
prol de quem precisa, de uma forma 
muito altruísta.
E é tendo também em conta aquilo que 
será mais favorável para os munícipes, 
que a Câmara Municipal de Lisboa está 
a proceder à revisão dos regulamentos 
municipais na área da habitação, com 
o objetivo de avaliar alguns aspetos da 
sua aplicação prática dos últimos anos, 
bem como fazer a adaptação ao Regime 
Legal de Arrendamento Apoiado – 
Lei 81/2014 de 19 de Dezembro, que 
entretanto entrou em vigor no dia 1 de 
Março.



para as Finanças, evitando que tenha 
que repetir todo o processo no portal das 
Finanças.
A aplicação é um portal online que 
permitirá que os contribuintes possam 
simular, preencher e entregar as 
declarações de impostos às Finanças, 
bastando responder a cerca de quatro 
ou cinco questões para que o IRS 
seja preenchido. Este método facilita o 
processo e ajudará também o contribuinte 
na escolha do modelo de tributação mais 
adequado e vantajoso automaticamente. 
Permite também que, após a entrega 

da documentação, o contribuinte possa 
acompanhar o estado do seu IRS através 
dos alertas por SMS ou emails enviados 
pela DECO.
Após a inscrição, é-lhe enviado por 
email uma senha de acesso e com um 
pequeno programa para instalar, com as 
informações para que possa proceder à 
instalação do ficheiro. 
Caso o contribuinte pretenda entregar 
a declaração em papel, pode fazer o 
preenchimento através da aplicação e 
depois imprimir. Contudo, não se pode 
esquecer de comprar os impressos.

IMPORTANTE:
A 1 de Abril, inicia-se o período oficial 
de entrega da declaração de IRS pela 
Internet para quem só tem rendimentos de 
trabalho por conta de outrem (categoria A) 
e/ou de pensões (categoria H). 
Para quem é trabalhador independente 
ou acumula rendimentos de outras 
categorias, como por exemplo, rendas de 
imóveis ou mais-valias de investimentos, 
tem de esperar pelo mês de Maio para 
entregar a sua declaração, se entregar 
pela internet, ou pelo mês de Abril, se 
entregar em papel. 3

ENTRAJUDA

Marta Vinhas

Voluntária 
Coordenadora da área 
dos Projetos Solidários 
da Entrajuda

O que é a Entrajuda? 
A ENTRAJUDA é uma instituição ao serviço 
de outras instituições de solidariedade que 
lutam contra a pobreza que tem como 
objetivos: 
• Dotar as instituições de um conjunto 
de instrumentos e recursos de gestão e 
de organização capazes de potenciar a 
eficiência dos seus meios e a eficácia dos 
seus resultados; 
• Mobilizar e facilitar o envolvimento de 
pessoas e empresas que pretendam 
associar-se a este trabalho.
A ENTRAJUDA nasceu em 2004, fruto 
da experiência no terreno adquirida no 
Banco Alimentar e da constatação que 
a capacitação das instituições sem fins 
lucrativos ao nível da organização e gestão 
tem um impacto enorme na qualidade 
dos serviços prestados ou no número de 
pessoas necessitadas que deles podem 
beneficiar.

Em que consiste propriamente o Projeto 
Entrajuda e quais os seus objetivos? 
O objetivo da ENTRAJUDA é ajudar 

cada instituição de solidariedade social 
a tornar-se mais eficiente e eficaz sem 
perder nunca a sua vocação; contribuir 
para a concretização da missão específica 
de cada instituição através de processos 
de mudança que concorram para a sua 
capacitação ao nível da organização e da 
gestão. 
A ENTRAJUDA concretiza a sua missão 
promovendo a solidariedade, mobilizando 
voluntários e criando vínculos entre quem 
quer dar e ajudar e quem precisa de 
receber. 
Nessa linha tem diversas áreas de 
apoio das quais destacamos pela sua 
relevância: o Banco de Bens Doados e de 
Equipamentos, a Bolsa do Voluntariado ou 
os Projetos Solidários.

Como tem sido a receção das 
instituições a este projeto?
A receção das instituições tem sido muito 
positiva pois recorrem à ENTRAJUDA, aos 
seus serviços e produtos cada vez com 
maior frequência.

Qualquer instituição de qualquer zona 
do país pode recorrer ao projeto? 
A ENTRAJUDA tem âmbito nacional, 
embora existam respostas, como a 
formação, que se concentram em Lisboa e 
no Porto. 

Quais as principais dificuldades das 
instituições? 
As maiores dificuldades situam-se ao nível 
da gestão e organização não otimizando as 
práticas de processos. 

O que vos tem surpreendido mais neste 
projeto?
A extraordinária adesão dos voluntários 
que se dedicam com grande generosidade 
mas muito comprometimento.

Está previsto o crescimento do projeto?  
De que modo?
Prevemos lançar respostas inovadoras 
que congreguem o que já existe, unindo 
esforços e respostas, como por exemplo o 
projeto Dar e Receber.
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Reaproveitamento e transformação através 
da inovação são as palavras-chave do 
projeto “Ameixoeira Criativa”. 
Este projecto, aprovado pelo BIPZIP 
(Programa de Intervenção dos Bairros 
e Zonas de Intervenção Prioritários de 
Lisboa) da Câmara Municipal de Lisboa 
nasceu com uma máquina de costura e, 
desde logo, começou a dar estilo e cor 

ao Bairro da Ameixoeira. Esta iniciativa 
tem criado um espaço de aprendizagem, 
intercâmbio de experiências e 
desenvolvimento de competências onde 
pessoas da comunidade fazem formação 
nas áreas da costura, artesanato e 
do empreendedorismo recorrendo à 
reutilização e reaproveitamento de 
materiais considerados de “desperdício”.

O novo desafio é tornar -se sustentável, 
prestando serviços de costura a preços 
acessíveis à população local e a residentes 
de outras áreas de Lisboa.
O atelier está aberto ao público de 2ª a 
6ª feira das 10h às 18h com uma ampla 
oferta de serviços de arranjos, roupas sob 
encomenda e confecção de cortinados 
entre outros. Visite!

Ameixoeira Criativa abre atelier

Há arte no Bairro do Condado

No Bairro do Condado assinalou-se o 
arranque do projeto “Há Arte no Bairro”, 
com uma pequena apresentação desta 
iniciativa, seguida de uma visita guiada 
pelas peças mais emblemáticas de graffiti 
e street art da zona oriental da Cidade que 
foi do agrado de todos os presentes.
A ideia deste projeto é da GEBALIS e do 
Centro Social e Paroquial São Maximiliano 
Kolbe (CSPSMK) em parceria com a GAU 
– Galeria de Arte Urbana, contemplando 
diversas ações de sensibilização sobre 
arte urbana, visitas guiadas e workshops, 
culminando na pintura de um mural 

coletivo recorrendo à arte urbana, numa 
das suas principais artérias, que envolverá 
a população residente e em particular os 
jovens utentes do CSPSMK.
O projeto “Há Arte no Bairro” decorre do 
fecho dos vãos das janelas e das portas do 
espaço não habitacional localizado na Av. 
João Paulo II, Lote 561, 1.º piso, de modo a 
evitar intrusões constantes e salvaguardar 
a segurança dos residentes no edifício.
Constata-se que em alguns bairros 
municipais abundam desenhos, rabiscos e 
frases, que em nada valorizam a imagem 
dos edifícios e a sua integração na malha 

urbana. Sendo a inclusão social destes 
territórios um objetivo, a arte urbana foi 
identificada como uma estratégia de 
atuação. Existe por parte da GEBALIS a 
intenção de trazer para os bairros mais 
intervenções artísticas que envolvam e 
motivem os residentes.
O artista convidado para acompanhar este 
projeto, é o criador nacional SMILE, que 
colabora com a GAU desde a sua fundação 
e cuja carreira se tem vindo a destacar no 
panorama nacional tanto pelo seu talento 
artístico, como pela preocupação social 
que revela nos seus projetos.
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Filha de mãe trapezista, contorcionista 
e fadista e pai ilusionista, palhaço, 
apresentador e empresário, neta de 
artistas de circo, Julieta diz com orgulho na 
alma que é descendente de uma grande 
geração ligada ao circo e ao teatro.
No circo nasceu e no circo gostava de 
morrer. O circo está desde sempre consigo, 
foi embalada na tromba de um elefante 
e enquanto a mãe fazia exercícios de 
trapézio, já ela dava cambalhotas na pista.
O seu primeiro número foi a cantar em cima 
de uma cadeira o paso doble “Campanera”, 
de Joselito. O público gostou e aplaudiu de 
pé, depois disso, nunca mais parou. Tinha 
7 anos quando cantou e ganhou a Grande 
Noite do Fado. Concorreu com um fado que 
o seu avô, guitarrista e homem de grandes 
dons, lhe ensinou meia hora antes. 
Andou de escola em escola, em regime 
itinerante tendo feito a antiga 4.ª classe, 
sem nunca ter reprovado ano nenhum. 
“Contrariamente ao que muita gente pensa 
os artistas de circo são muito cultos, 
pois é normal falarem várias línguas e 
conhecerem costumes de várias culturas, 
pois num circo é fácil haver artistas de 
várias nacionalidades”.
Começou a trabalhar a sério, com o irmão 
António Romeu Ferreira, de nome artístico 
“Manduca”, que era o melhor equilibrista 
do mundo. “Já não tem mais prémios 
para receber”, diz cheia de orgulho. 
Com ele fazia a dupla Romeu e Julieta – 
Equilibristas Olímpicos, com um número de 
forças combinadas. Foi a primeira mulher 
“suportora” (era ela que ficando no tapete, 
suportava o peso do irmão).
A maternidade e alguns problemas 
musculares obrigaram-na a largar o 
número.

Julieta Ferreira ainda hoje se considera 
uma mulher do circo. Gosta de dizer que 
nasceu na fábrica dos sonhos, com muita 
luz e fantasia. 
Com uma vida dedicada ao espetáculo, 
fomos conhecer como tem sido a vida 
desta artista, que ainda se diz saltimbanca, 
e que mora na Ameixoeira.

Quando lhe perguntamos onde nasceu, 
responde que isso não interessa nada, 
pois é nómada “sou filha do mundo”, 
saltimbanca, não sendo por isso, importante 
o local onde nasceu. 
Por acaso, nasceu em Marrazes, no Distrito 
de Leiria, pois era onde a caravana estava 
parada.

Foi artista de circo itinerante até ter casado, 
em 1976. Depois disso, para ficar mais 
perto do marido, que não era do circo, 
dedicou -se em exclusivo ao fado e passou 
a fazer espetáculos no Coliseu de Lisboa, 
Casinos, etc.
Mais tarde, quando se separou do marido, 
juntou-se novamente aos pais no Parque 
dos Artistas em Carnide. Quando a zona 
foi desmantelada para a construção da 
Casa do Artista, foi-lhe atribuído um fogo 
municipal no Bairro da Ameixoeira.
Hoje em dia, desempregada, faz alguns 
espetáculos de solidariedade ligados ao 

fado. “Gostava de voltar às minhas origens 
e morrer numa caravana. No circo todos 
são uma grande família, quando há uma 
panela de sopa, dá para todos. Antigamente 
a pista era também o local onde haviam 
os grandes acontecimentos, era aí que 
se comia e no final dos espetáculos havia 
sempre uma grande cafeteira com café 
com leite, quente, que era bebido em 
conjunto. Havia sempre muito convívio e 
amizade, que era muito bonito.”
Julieta gosta de relembrar que muitos 
dos bons artistas de circo do mundo, são 
de origem portuguesa, no entanto, dadas 
as dificuldades e faltas de apoio todos 
trabalham no estrangeiro. A título de 
exemplo, lembra que ainda agora no último 
Festival do Mónaco, o prémio carreira foi 
para um português, Ângelo Muñoz (primo 
da atriz Eunice Muñoz), que chegou a ser 
o melhor palhaço do mundo.
Julieta Ferreira gosta de ser chamada de 
Fadista do Circo. “No sangue tenho o circo 
e o fado no coração”. Mas isso não importa, 
“eu quero é trabalhar e ouvir aplausos, 
porque eles são o meu oxigénio”.
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Junta de Freguesia de Santa 
Clara – Formação

A Junta de Freguesia de Santa Clara 
encontra-se a promover formação nas 
áreas de cidadania e empreendedorismo.
As sessões decorrem sempre aos 
Sábados das 9.30h às 12.30h e das 14h 
às 17.30h.
O calendário é o seguinte: 
Empreendedorismo – 2, 9 e 16 de Maio 
e Cidadania – 23, 30 de Maio e 6 de 
Junho
As inscrições estão abertas, têm um 
custo de 5 euros, e devem ser efetuadas 
na Junta de Freguesia – Largo do 
Ministro.
Para mais informações visite www.jf-
santaclara.pt ou contacte o 21 756 74 
20.

Apoio ao preenchimento do 
IRS no Lumiar

Desde o dia 9 de Março que a Junta 
de Freguesia do Lumiar está a apoiar 
gratuitamente os seus fregueses no 
preenchimento das declarações de IRS.
Se está interessado nesta colaboração 
diriga-se ao Ciberespaço (Alameda das 
Linhas de Torres, 277), de 2ª a 6ª feira, 
entre as 14h e as 17h.
Poderá encontrar ainda neste local um 
catálogo com as instituições sociais 
da freguesia, visando sensibilizar as 
pessoas para contribuírem com 0,5% do 
imposto para entidades locais

GEPE Lumiar e Santa Clara

Os Grupos GEPE – Grupos de 
Entreajuda para a Procura de Emprego, 
resultantes da parceria realizada entre a 
SCML e o IPAV (Instituto Padre António 
Vieira), são grupos informais compostos 
por pessoas desempregadas ou à 
procura do 1.º emprego, cujo objectivo 
comum é a procura de emprego.
O GEPE de Santa Clara e Lumiar reúne 
no Espaço do CLIP à 2ª feira das 16h 
às 17h30. A participação é voluntária 
e gratuita. Inscrições via email: gepe.
diaslnorte @scml.pt ou presencialmente.

Fruto de inúmeras reclamações que se 
prendiam com os sucessivos furtos de 
janelas e atos de vandalismo às portas 
das zonas comuns dos lotes localizados 
no Bairro da Ameixoeira, foram levadas a 
cabo diversas intervenções de reabilitação 
nestas áreas. Assim, foi feito um 
levantamento das necessidades nas zonas 
comuns dos lotes da Rua António Vilar, Rua 

Raul Carvalho e Avenida Glicínia Quartim e 
foram substituídas as janelas em todos os 
pisos das zonas comuns, portas de entrada 
aos lotes e colocadas grelhas metálicas 
nos últimos pisos para evitar a entrada de 
água para a caixa de escadas do prédio. 
Na zona 4 as intervenções encontram-se 
concluídas, e na zona 6 prosseguem a bom 
ritmo.

Requalificação no 
Bairro da Ameixoeira

Um exemplo de estima

São muitas as vezes que nas edições 
do Boletim “O Meu Bairro” se mostram 
exemplos do impacto do vandalismo nos 
fogos sob gestão da GEBALIS. 
Quer no interior dos fogos municipais, 
quer nos espaços comuns e elevadores, 
são muitas as situações em que os danos 
causados por tais atos de vandalismo 
atingem valores muito elevados, não só 
financeiramente mas com o prejuízo que 
causam na vidas dos habitantes.
Sempre que encontramos exemplos de 

boas práticas na manutenção dos fogos 
não hesitamos em publicar. 
Dá gosto ver esta casa no Bairro do 
Ourives, ocupada durante muitos anos e 
que foi entregue em excelentes condições 
de conservação e de higiene. Não só para 
quem nela viveu tantos anos como para 
os familiares que entregaram as chaves 
à GEBALIS é de louvar a estima tida por 
esta casa. Estimar as habitações é antes 
de mais cuidar e respeitar as pessoas que 
nelas vivem.

antes depois



Campolide 
presente nas 
Olisipíadas 
2015

Com o intuito de promover a prática da 
atividade física e do desporto, associada 
a hábitos de vida saudável, junto das 
crianças e a população jovem, a Câmara 
Municipal de Lisboa organiza os Jogos 
da Cidade – As Olisipíadas. Com esta 
iniciativa pretende-se que a participação 
seja um incremento à aquisição de valores 
educativos e sociais fundamentais ao 
crescimento como cidadãos e também à 
aquisição de hábitos de vida saudáveis 
associados à prática desportiva, essencial 
para a saúde e o bem-estar. 
Assim, no passado dia 20 de Fevereiro, 

três jovens do projeto jovens do projeto 
Campolide@Decide-E5G representaram 
a Freguesia de Campolide na Cerimónia 
de Abertura e na Fase Local da modalidade 
de Ténis de Mesa. A Luciana Blasquez, o 
Elei Almeida e o Miguel Maia mostraram-
-se empenhados e com muito fair-play 
o que, em conjunto com uma grande 
prestação, os catapultou para a fase final 
da modalidade que irá decorrer nos dias 
30 e 31 de Maio no Estádio Universitário 
de Lisboa. Os restantes jovens esperam 
ainda pelo dia em que decorrerão as 
provas das suas modalidades. 7

Lisboa recebe distinção de Capital 
Europeia do Voluntariado 2015

O Centro Europeu do Voluntariado 
atribuiu à cidade de Lisboa a distinção de 
“Capital Europeia do Voluntariado 2015”, 
sucedendo à cidade de Barcelona. 
Entre os critérios de análise de 
atribuição do título, encontram-se os 
níveis de aplicação, por cada município 
concorrente, das políticas incluídas na 
A.P.E.V.- Agenda Política Europeia para 
o Voluntariado, apresentada em 2011. 
Foram assim consideradas questões 
ligadas com o ambiente facilitador para 
o voluntariado, a qualidade do trabalho 
desenvolvido no âmbito deste setor, a 
relevância do voluntariado na sociedade e 
o reconhecimento deste.

O estatuto de Capital Europeia do 
Voluntariado pretende promover o 
voluntariado ao nível das políticas locais, 
dando ênfase às cidades que melhor 
desenvolvem e acolhem estratégias de 
participação e envolvimento de parceiros 
e organizações de voluntários nas suas 
estratégias de intervenção.
No passado dia 5 de Março, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se 
a cerimónia de apresentação pública de 
Lisboa Capital Europeia do Voluntariado que 
contou com o discurso do Vice-Presidente 
do Centro Europeu do Voluntariado, João 
Ferreira, que transmitiu a mensagem da 
Presidente da organização, Eva Hambach, 
e do Vereador dos Direitos Sociais, João 
Afonso. 
Estiveram também presentes, voluntários, 
entidades, o Vereador do Município de 

Barcelona, vereadores da autarquia, 
presidentes de juntas de freguesia, entre 
outras individualidades.
Tendo como lema “Participar Faz 
Diferença”, Lisboa irá dinamizar várias 
iniciativas ao longo deste ano, sendo 
objectivos da “Lisboa Capital Europeia do 
Voluntariado”:
•Promover o Voluntariado na Cidade de 
Lisboa;
•Contribuir para a visibilidade e 
reconhecimento do voluntariado a nível 
local, nacional e internacional;
•Promover sinergias sustentáveis para o 
voluntariado na cidade de Lisboa;
•Dar continuidade à implementação das 
recomendações da APEV – Agenda 
Política Europeia para o voluntariado;
•Promover e dar visibilidade ao concurso 
Capital Europeia do Voluntariado. 
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SOS
112

INTOXICAÇÕES
808 250 143

REGIMENTO
SAPADORES BOMBEIROS
808 215 215

PROTECÇÃO CIVIL
808 230 000

EPAL
213 221 111

EDP
800 505 505

CML
213 227 000

CML- NA MINHA RUA
808 203 232

LOJA DO CIDADÃO
707 241 107

COMISSÃO INFORMAÇÃO 
ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA
800 202 148

SOS SIDA
800 201 040

ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
217 162 969

SOS - VOZ AMIGA
213 544 545

VIOLÊNCIA
800 206 009

APAV
ASSOCIAÇÃO DE APOIO 
À VÍTIMA
707 200 077

LINHA DO CIDADÃO IDOSO
800 203 531

LINHA CONTRA O CANCRO
213 619 542

SAÚDE 24
808 242 424

Circuito de Manutenção da 
Alta de Lisboa

O Parque Oriente, na Alta de Lisboa, 
conta agora com um novo circuito 
de manutenção que permite aos 
utilizadores praticarem exercícios ao 
ar livre. Composto por 12 estações, 
cada uma delas é identificada com um 
número e uma atividade associada ao 
equipamento, que é explicada para que 
se possam realizar de forma autónoma.
Vá ao Parque do Oriente e experimente 
os novos equipamentos!

Movimento para Todos

O Movimento para Todos é uma 
iniciativa local do Bairro da Liberdade 
que pretende promover a atividade 
física saudável.
As aulas são dadas pela Liliana 
(fisioterapeuta) e estão a decorrer nas 
instalações da Associação Portuguesa 
de Doentes de Parkinson, delegação de 
Lisboa (APDPK) no referido bairro.
Horário das aulas: 2ª feiras, das 16h às 
17h
Se está interessado pode inscrever-
-se na APDPK, Bº da Liberdade, Lt 13, 
loja 20 ou pelo telefone 213850041/ 
213850042. As aulas são gratuitas. 


