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Com vista ao aumento da satisfação 
dos residentes nos bairros municipais 
geridos pela GEBALIS, entendeu-se 
proceder a uma alteração no horário de 
atendimento telefónico nos Gabinetes 
de Bairro, aumentando assim o período 
disponível para esse efeito.
Assim, vigora o seguinte horário:

Atendimento Telefónico
De Segunda a Sexta-feira, das 9h às 
13h, no período da manhã e das 14h às 
17.30h, no período da tarde.

Atendimento Presencial
De Segunda a Sexta-feira, das 14h às 
17.30h, apenas no período da tarde.

Alteração do horário de atendimento telefónico
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Cuidados 
a ter com      
animais de 
estimação

Ter animais em casa é sempre uma 
mais-valia, uma vez que são óptimos 
companheiros para toda a família, em 
especial para as crianças.
Porém, são necessários alguns cuidados 
para garantir o bem-estar de todas as 
partes de forma a que o animal doméstico 
seja mais um elemento da família.
Como escolher o animal certo
Antes de tomar a decisão de adquirir um 
animal de estimação obtenha informações 
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Conselho de Administração da GEBALIS

Bairro pode ser definido como um 
conjunto urbano onde os edifícios são 
construídos de acordo com um projecto. 
Este conceito nasce com a Revolução 
Industrial, para responder à grande 
necessidade de habitações para as 
pessoas que vinham trabalhar nas 
fábricas.
No início do século XX começam a surgir 
na malha urbana de Lisboa bairros 
de casas económicas destinados às 
classes mais desfavorecidas.
Mais recentemente, devido a grandes 
acontecimentos e obras que se 
verificaram em Lisboa e que tiveram 
implícitas alterações de algumas zonas 
da cidade, tais como a Expo 98, Euro 
2004 e a construção da ponte Vasco da 
Gama e respectivos acessos, surgiram 
novos bairros que estão sob a gestão da 
GEBALIS, essencialmente localizados 
na zona oriental da cidade e Alta de 
Lisboa.
Actualmente, Lisboa tem no seu território 
um conjunto alargado de bairros 
com uma grande heterogeneidade 
de pessoas e grande densidade 
populacional, que faz destes territórios 
um misto de curiosidade e riqueza que 
dificilmente se consegue encontrar 
noutras zonas do país.
Lisboa está lentamente a reconquistar 
moradores e a ganhar uma nova vida, 
e a GEBALIS, com o seu trabalho, 
pretende promover a qualidade de vida, 
a integração social e a autonomia das 
populações residentes, tornando os 
bairros geridos, nas vertentes social, 
patrimonial e financeira, em unidades 
sustentáveis e com forte sentimento 
de pertença, dando uma nova vida à 
cidade.

Desde o dia 3 de Dezembro que 
estão abertas as candidaturas para o 
arrendamento acessível de mais 12 
habitações municipais, no âmbito do 
Programa de Renda Convencionada.
A informação sobre estas habitações 

está disponível no site da internet: 
rehabitarlisboa.cm-lisboa.pt. 
As candidaturas estarão abertas de 3 de 
Dezembro de 2013 a 15 de Janeiro de 
2014. Para mais informações consulte: 
www.cm-lisboa.pt

Programa Renda 
Convencionada

Atribuição de pelouros 
ao novo executivo 
municipal
Após a realização da tomada de posse 
dos eleitos para os distintos órgãos do 
Município de Lisboa, o Presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa procedeu 
à distribuição dos pelouros ao novo 
executivo municipal, composto por 11 
vereadores socialistas (três de movimentos 
independentes), quatro sociais-democratas 
e dois comunistas. 
Os pelouros encontram-se distribuídos do 
seguinte modo:
Presidente
António Costa
Vice-Presidente, Finanças, Recursos 
Humanos e Turismo
Fernando Medina
Habitação e Desenvolvimento Local
Paula Marques
Urbanismo e Espaço Público
Manuel Salgado
Ambiente, Estrutura Verde e Energia
José Sá Fernandes

Cultura
Catarina Vaz Pinto
Higiene Urbana, Unidades Territoriais, 
Serviços Operacionais e Cemitérios
José Duarte Cordeiro
Direitos Sociais
João Carlos Afonso
Economia, Educação, Inovação e 
Modernização Administrativa
Graça Fonseca
Desporto, Obras e Sistemas de 
Informação
Jorge Máximo
Relações Internacionais, Relação com o 
Munícipe e Protecção Civil
Carlos Castro
Os vereadores sem pelouro atribuído são: 
Coligação Sentir Lisboa- Fernando Seara, 
Teresa Coelho, António Prôa e João 
Gonçalves Pereira.
Coligação Democrática Unitária- João 
Ferreira e Carlos Moura. 



e opiniões, fale com veterinários e 
criadores. Ao escolher o bicho certo, 
evitará problemas como a falta de 
cuidados e abandono.
Adaptação das crianças ao animal
Deixe que a aproximação seja gradual, 
desde os primeiros dias. Permita que ele 
cheire a criança para perceber que é um 
membro da família. Assim, facilitará a 
adaptação e evitará ciúmes.
Garantir o respeito pelo animal

Mesmo os animais mais meigos podem 
reagir de forma instintiva caso se sintam 
agredidos. Portanto, ensine as crianças a 
tratarem o animal com carinho.
À hora das refeições
O ideal é servir os alimentos ao animal 
longe do alcance das crianças, para que 
estas não o interrompam.
Supervisionar as brincadeiras
As crianças não devem ser deixadas 
sozinhas com o animal, principalmente 

os bebés, pois este dificilmente o atacará, 
mas é natural que se defenda. 
Em caso de acidentes
Se a criança for mordida pelo animal, o 
melhor que tem a fazer é lavar bem o 
local com água e sabão e procurar um 
médico. 
Não agrida o animal
Muitos dos ataques são reacções de 
defesa do animal ao ser agredido pela 
criança. 3

Cristina Morais
Coordenadora do 
Projecto

AVAAL - 
Associação 
para a 
Valorização 
Ambiental da 
Alta de Lisboa

Como surge a ideia de criar o Projeto 
Refaz-te?
A ideia surge da vontade de reunir 
saberes e conhecimentos de pessoas 
deste território, com ofícios já menos 
procurados e em desuso, de que a 
AVAAL foi tendo conhecimento ao longo 
do tempo. Idealizou-se assim o Refaz-te, 
um projecto onde pudéssemos, a partir 
destas competências e da reutilização de 
materiais, criar produtos adaptados aos 
nossos dias.

Em que consiste propriamente o 
Projecto e quais os seus objetivos?
Consiste na criação de um novo serviço, 
através da implementação de uma 
oficina de reciclagem e reutilização, que 
pretende promover o desenvolvimento 
de actividades em torno das “velhas” 
profissões. Procuramos profissionais 
residentes na Alta de Lisboa, e não só, com 
competências específicas, para criar peças 
de design que sejam vendáveis em feiras, 
lojas e mercados. A oficina é também 
um local de aprendizagem, tendo cada 
profissional a oportunidade de divulgar 
a sua experiência através de formações, 
originando oportunidades para nichos de 
micro-negócios.

Como tem sido a recepção da população 
a este projeto?
Ainda é cedo para saber, pois iniciámos 
há pouco tempo as primeiras formações 
e os trabalhos com profissionais de 
marcenaria, costura e tecelagem. Só após 
a realização destas formações e depois 
dos resultados dos primeiros profissionais 
é que poderemos avaliar melhor como é 
que a população está a aderir.

Têm estado a receber pessoas de outras 
zonas da cidade ou a maioria é da Alta 
de Lisboa?
A origem das pessoas interessadas 
no nosso projecto têm sido bastante 
diversificada e equilibrada entre pessoas 
do território e de vários pontos de Lisboa. 
Este equilíbrio tem-se verificado tanto no 
interesse manifestado para se tornarem 
formadores, como no papel de formandos.

Qual a adesão que estão a ter por 
parte da população mais jovem na 
participação nas diferentes oficinas que 
estão a realizar?
As actividades com os mais jovens é um 

dos nosso objectivos, tanto mais que a 
nossa oficina está instalada numa escola 
do 1.º ciclo e pretendemos envolver os 
alunos. Por outro lado, como só agora 
iniciámos a divulgação do projecto, ainda 
não temos o número de participantes para 
compreender a faixa etária mais abrangida. 
Temos a certeza que sendo a oferta tão 
variada irá dar resposta a vários gostos e 
idades.

O que vos tem surpreendido mais nesta 
curta experiência?
A vontade de várias pessoas de se tornarem 
formadoras do projecto. Tivemos imensos 
contactos, de pessoas capacitadas com 
saberes de  “antigas profissões” que se 
mostraram disponíveis a ingressar no 
projecto. 

Está previsto o crescimento do 
projecto? De que modo?
Pretendemos integrar mais profissionais, 
para colaboração regular e também 
o número e temáticas das formações 
disponibilizadas ao território.



“Dia Saudável” com a 
Rede L&M
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Ano Internacional da Cooperação 
pela Água 

Sábado Dançante no Bairro dos 
Ourives 

No âmbito da comemoração do Ano 
Internacional da Cooperação pela Água 
a CML - DSESA/GPIC – Divisão de 
Sensibilização e Educação Sanitária 
e Ambiental/Gabinete de Projectos de 
Intervenção Comunitária promoveu uma 
actividade alusiva a este tema, que 

decorreu no passado dia 5 de Dezembro 
no Bairro das Olaias/Portugal Novo, a 
qual consistiu numa apresentação sobre 
a Água, um Jogo Ambiental e um Peddy 
Papper.
A apresentação decorreu nas instalações 
da Pastoral dos Ciganos e o Peddy Paper 

teve início no Largo Roque Laia terminando 
perto do Gabinete de Bairro da GEBALIS. 
A actividade contou com a participação de 
três grupos de 4/5 jovens residentes no 
Bairro, que no fim receberam um brinde 
(cedido por cada instituição parceira) e um 
Diploma de Participação.

No passado dia 30 de Novembro de 2013, 
o Grupo de Parceiros do Bairro Quinta do 
Ourives, no qual a GEBALIS se integra, 
promoveu um “Sábado Dançante” aberto 
aos residentes no Bairro dos Ourives.
O evento realizou-se no Pavilhão dos 
Onze Unidos e contou com as actuações 

do Grupo Coral do Centro de Dia de São 
Bartolomeu do Beato – SCML e do Grupo 
de Dança do Projecto Gerações – JFB. 
Os presentes tiveram ainda a oportunidade 
de apreciar a exposição dos trabalhos 
de pintura e fotografia, realizados pelos 
utentes do Espaço Saberes – SCML. 

O evento encerrou com o sorteio de um 
Cabaz de Natal, contribuindo desta forma 
para a satisfação de uma família do Bairro.
Todos os participantes levaram para casa 
boa disposição e alegria e a recordação 
de uma tarde muito animada e plena de 
convívio.
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No passado dia 16 de Novembro realizou-se a V edição da 
iniciativa “Dia Saudável”, nos Bairros Casal dos Machados e 
Quinta das Laranjeiras. 
Este dia tão especial começou com um pequeno-almoço 
saudável e foi animado pelos BateBatuque e Capoeira Olipandó. 
Seguiu-se a caminhada/corrida de atletismo com a participação 
de crianças, jovens, adultos e idosos. Este ano o desporto para 
deficientes marcou presença com uma demonstração de Boccia 
a cargo da Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes. 

Por fim os participantes reuniram-se no Centro de Dia da Quinta 
das Laranjeiras para o habitual almoço com sopas e fruta, onde 
puderam provar a sopa da pedra, o creme de legumes, a canja 
e o caldo verde. 
Os atletas Leandro Ferreira, Susana Santos, Flávio Santos, 
Andreia Pinto, André Rodrigues, Filipa Costa, Armindo Santos e 
Emília Garcia foram os vencedores, premiados com o 1.º lugar.  
Parabéns a todos por terem participado em mais um “Dia 
Saudável” promovido pela Rede L&M.
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Árvores de Natal comunitárias nos 
Bairros Alfinetes e Armador

Como já vem sendo tradição, também 
este ano a Junta de Freguesia de Marvila 
colocou à disposição dos seus fregueses 
árvores de Natal comunitárias, desafiando 
as instituições que estão instaladas nos 
territórios a juntarem-se e enfeitarem as 
respectivas árvores.
O Projecto “Nós Tratamos do Nosso 
Jardim”, a decorrer no Bairro dos Alfinetes, 
também foi convidado a participar nessa 
decoração. 
Para responder a esse convite, foram 
recolhidos os testemunhos dos moradores 
da Rua Carlos Gil, sobre o que achavam do 
projecto e do estado do seu bairro.

Ao mesmo tempo que foram recolhidos os 
testemunhos, foram tiradas fotos individuais 
que depois foram impressas e plastificadas 
e aplicadas em material resistente à chuva 
e ao vento para serem colocados na árvore 
de Natal. 
No dia 4 de Dezembro, numa iniciativa 
muito participada, a árvore ficou coberta 
de rostos e sorrisos bonitos em jeito de 
partilha do que há de melhor nos Bairros 
geridos pela GEBALIS, as pessoas.
Também o Grupo Comunitário do Bairro do 
Armador e o Clube das Famílias se uniram 
para a decoração da tradicional árvore 
de Natal comunitária que todos os anos 

presenteia a comunidade residente no 
Bairro. À semelhança dos anos anteriores, 
esta actividade, promovida pela Junta 
de Freguesia de Marvila, contou com a 
participação das diversas instituições que, 
aliando a originalidade à sustentabilidade 
ecológica, contribuíram com enfeites 
concebidos a partir de materiais recicláveis 
pelos seus utentes, das várias faixas 
etárias, mostrando que a criatividade não 
tem idade.
Através desta iniciativa, o Grupo 
Comunitário do Bairro do Armador deseja a 
todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio 
de Esperança.



ALL AGE - Centro de 
Actividades Lúdicas para 
séniores
 
Foi inaugurado na Rua Agostinho 
Lourenço, n.º 1, junto à Av. Gago 
Coutinho, no Areeiro, o ALL AGE, 
um centro de actividades lúdicas, 
para idosos, cujo objectivo é apoiar, 
acompanhar e garantir maior 
estabilidade física e psicológica, 
oferecendo a possibilidade de ocupar 
os tempos livres com as mais diversas 
atividades.
O Centro é dinamizado em Clubes:
-Clube das Atividades de Lazer, cultural, 
convívio, organização de eventos, 
na vertente dos jogos e actividades 
de potencialização cognitiva ou de 
memória;
-Clube da Motricidade desenvolvendo 
as áreas do movimento, do relaxamento 
e da postura;
-Clube da informática para a utilização 
dos computadores e outras formas de 
comunicação virtual 
-Clube da artes plásticas, 
-Clube do teatro e da literatura, 
-Clube da jardinagem e da culinária 
O horário de funcionamento é das 9h às 
19h, podendo o utente utilizar o serviço, 
com a frequência do mês completo, 
parte do dia por mês, ou um dia por 
semana durante o mês. 
Para mais informações contacte: 21 848 
04 55.
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No dia 21 de Novembro a GEBALIS, e a 
Câmara Municipal de Lisboa (UCT | UIT 
Oriental), apresentaram aos residentes 
do Bairro do Condado, as obras de 
conservação e qualificação que estão a 
decorrer neste Bairro.
A sessão realizou-se no auditório da 
Escola Superior de Actividades Imobiliárias 
(ESAI) e contou com a participação de 
45 pessoas entre residentes, lojistas e 
instituições locais tendo sido apresentadas 
as intervenções concretas que vão ocorrer 
nos edifícios e espaço público do Bairro, 
permitindo ainda o esclarecimento de 
algumas dúvidas colocadas.
A primeira empreitada, das duas que estão 
previstas, teve início em Outubro e abrange 
os lotes 540, 542 e 544 contemplando 
algumas intervenções nos edifícios e zonas 
comuns dos edifícios não estando previstas 
reparações no interior das habitações.
A intervenção no espaço público 
envolvente prevê a criação de mais 
estacionamento, reparação de zonas 
degradadas e ajardinadas e melhoramento 
das acessibilidades e segurança.
Esta requalificação financiada ao abrigo 
do PIPARU - Programa de Investimento 
Prioritário em Acções de Reabilitação 
Urbana, decorre no âmbito do Programa 

de Reabilitação e Desenvolvimento 
Integrado “Viver Marvila” e irá contribuir 
para uma melhoria significativa das 
condições de habitabilidade dos edifícios 
e melhoramento das acessibilidades e da 
segurança, nomeadamente em caso de 
necessidade de intervenção de meios de 
prevenção e salvamento utilizados pelos 
Sapadores de Bombeiros. 
Durante a sessão foi salientada a 
necessidade de os residentes terem 
cuidados acrescidos nos acessos às suas 
habitações, uma vez que estão colocados 
andaimes.
Os andaimes estarão colocados enquanto 
decorrem os trabalhos nos espaços 
comuns e fachadas.
Os residentes devem também cumprir as 
indicações existentes no local, asseguradas 
pela empresa de fiscalização sedeada 
no local, de forma a manter os níveis de 
segurança desejados.
No decorrer da obra e com a colaboração 
de algumas instituições com instalações 
no Bairro, estará ainda disponível 
uma pequena exposição itinerante 
com informações sobre as referidas 
intervenções, nomeadamente: projecto, 
cores, materiais, intervenções previstas e 
faseamento. 

Apresentação à 
população das obras 
no Bairro do Condado

Venda de Natal da ARPI, no 
Bairro Alfredo Bensaúde
 
Como já vem sendo tradição, a 
ARPI- Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos, promove nas 
suas instalações no Bairro Alfredo 
Bensaúde, uma venda de Natal.
Esta venda prolongar-se-à até ao dia 
31 de Dezembro e dela fazem partes 
trabalhos artesanais elaborados pelos 
sócios da ARPI.
A Associação promoveu no dia 
14 de Dezembro o seu também 
tradicional almoço-convívio de Natal, 
confeccionado pelos sócios.



O retrato

Organizados pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria 
com a EGEAC, os Casamentos de Santo António (CSA) 
são um dos pontos altos das Festas de Lisboa.
Em 2014, mais 16 jovens casais de Lisboa terão 
oportunidade de se casarem em Lisboa, pelos Casamentos 
de Santo António. 
A CML já se prepara para testemunhar a felicidade de 

mais 32 pessoas a começar a sua vida em casal. As 
inscrições vão decorrer de Janeiro a 7 de Março de 
2014. Boa sorte a todos! Mais informações: http://www.
casamentosdesantoantonio.cm-lisboa.pt/
https://www.facebook.com/casamentosdesantoantonio
Na próxima edição deste “Boletim” será publicada a ficha 
de inscrição. Fique atento!

Casamentos de Santo António - 2014
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Iniciativa “Help Portrait” escolheu o 
Bairro Alfredo Bensaúde

Fundado pelo fotógrafo Jeremy Cowart, 

o “Help Portrait” é uma comunidade de 

fotógrafos profissionais que se juntam, em 

todo o mundo, para fotografarem a sua 

comunidade local. Esta iniciativa, decorre 

em Dezembro, em todo o mundo. 

Em Portugal, o “Help Portrait” realiza-se há 

já cinco anos e há três em Lisboa. 

A edição de 2013 decorreu no Bairro 

Alfredo Bensaúde, no dia 7 de Dezembro, 

no âmbito do trabalho desenvolvido pelo 

Grupo Comunitário. Foram fotografadas 75 

pessoas e oferecidos 22 retratos.

Uma equipa de profissionais de várias áreas 

(maquilhagem, massagem, fotografia, etc.) 

voluntariaram-se para fotografarem as 

famílias do Bairro. Num clima de alegria e 

entusiasmo, os retratos emoldurados foram 

entregues às famílias participantes.

Um agradecimento especial, da GEBALIS, 

à organização e ao Grupo Comunitário.

Maquilhagem e Cabelo Retrato

Massagem de relaxamento

Entrega dos retratos aos participantes Equipa de voluntários Help Portrait

Tratar e imprimir os retratos Emoldurar os retratos
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