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GEBALIS promove Semana Verde 
2019

SABIA QUE...

Lisboa acolherá Gym 
For Life Mundial 2021

A 30 de Abril a candidatura 
de Lisboa, em parceria com 
a Federação Portuguesa de 
Ginástica, foi escolhida, por 
unanimidade, para a orga-
nização da próxima edição 
do Gym For Life Mundial em 
2021, um evento de Ginástica 
Para Todos que juntará cer-
ca de 3000 participantes na 
capital portuguesa.

O World Gym for Life Challen-
ge, designação oficial inter-
nacional, é um concurso de 
ginástica, que acontece de 
4 em 4 anos e conta com a 
presença de ginastas de to-
das as idades.

Entre os dias 13 e 17 de julho 
de 2021, o Altice Arena será o 
palco principal desta grande 
competição, ue se estenderá 
às ruas da capital que irão re-
ceber também exibições que 
as encherão de cor, alegria e 
movimento.

Este será mais um evento que 
estará inserido no programa 
“Lisboa Capital Europeia de 
Desporto 2021”, que pre-
tende promover a prática do 
desporto e do exercício físico 
em todas as faixas etárias.
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Relatório e Contas 
GEBALIS 2018 
aprovado

Foi aprovado, no dia 26 de abril, em reunião do executivo mu-
nicipal o Relatório e Contas 2018 da GEBALIS que poderá 
consultar em  www.gebalis.pt. Os números aqui publicados 
são o reflexo claro do empenho e eficácia da empresa em 
2018.

GEBALIS aposta  na 
inovação tecnoló-
gica com Programa 
SOL Housing

Obras de 
Requalificação do 
Bairro da Horta 
Nova

A participação da GEBALIS no SOL (Smart Open Lisboa) Hou-
sing tem-se revelado muito profícua. Terminada que está a fase 
de bootcamping, onde decorreram as reuniões com as startups 
previamente selecionadas, cujo âmbito de intervenção está di-
retamente relacionada com a área de negócio da GEBALIS, a 
próxima fase é a preparação dos projetos piloto.

Foram sete as startups que apresentaram projetos, três delas 
portuguesas, vocacionados para soluções tecnológicas apli-
cáveis no âmbito da manutenção e conservação do património 
municipal - monotorização de consumos dos espaços comuns, 
gestão de projetos de obras e domótica- e na área da arquitetu-
ra da escolha - intervenções comportamentais.

Esta fase decorrerá até dia 26 de abril e a fase seguinte, de ex-
perimentação, até dia 26 de junho. 

No âmbito das obras de requalificação nos 39 Lotes no bairro 
da Horta Nova, ao abrigo do Programa “Aqui há mais Bairro”, 
a GEBALIS realizou reuniões com moradores, representantes 
e padrinhos dos lotes (projeto PULSAR), Junta de Freguesia 
de Carnide e Comissão de Acompanhamento das Obras de 
Reabilitação e Conservação do Bairro da Horta Nova, num to-
tal de 12, até à presente data, para apresentação das obras, 
esclarecimentos e auscultação.

A presença, participação e envolvimento de todos nestas 
reuniões foram fundamentais para o êxito desta requalifica-
ção através da qual se pretende alcançar maior conforto, ha-
bitabilidade, segurança, harmonia arquitetónica e qualidade 
de vida.



BAIRRO DO REGO

Vão ter início as obras de requalificação do Bairro do Rego, que incluiram: intervenção das coberturas e fachadas, aumento de se-
gurança nos edifícios e intervenção nas redes técnicas.

EMPREITADA: 8/Gebalis/2018 - Obras de reabilitação e conservação no Bairro do Rego

FREGUESIA: Avenida Novas

LOTES INTERVENCIONADOS: Edifícios da Avenida das Forças Armadas n.º 113, 115, 117, 119, 121 e 123.

A GEBALIS consignou a obra no mês de Maio de 2019.

PROGRAMA DE 
REQUALIFICAÇÃO 

DE BAIRROS 
MUNICIPAIS DE 

LISBOA
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BOLETIM “O MEU BAIRRO”: 17 anos de e da história da GEBALIS e dos bairros municipais

PASSADO E PRESENTE

Desde a sua primeira edição, lançada em dezembro de 2002, 
o Boletim “O Meu Bairro”, tem sido o canal de comunicação 
da GEBALIS de excelência, permitindo que o trabalho desen-
volvido ao longo destes anos e as conquistas alcançadas, 
grande parte delas fruto de atividades realizadas em parceria, 
fossem partilhados com os mais variados públicos, desde re-
sidentes nos bairros sob a sua gestão, instituições e associa-
ções parceiras e munícipes da cidade de lisboa.

Foram inúmeras as iniciativas e actividades publicadas, algu-
mas relacionadas com intervenção comunitária, potenciado-
ras de práticas de inclusão que respondem a valores comuni-
tários, como a cooperação, a cogovernação, a comunicação, 
a solidariedade e a participação de todos os envolvidos, res-
peitando a diversidade e a multiculturalidade existentes nos 
bairros. 

Outras, como as desenvolvidas no âmbito dos programas pro-
movidos pela GEBALIS, tais como o Programa “Guardiões do 
Jardim” e da Semana Verde, exploraram a vertente ambiental 
e pedagógica, numa perspetiva de sensibilização para os va-
lores e atitudes centrados no respeito pela Natureza e pela 
preservação dos seus recursos.

Houve também uma especial atenção na divulgação das 
obras e projectos realizados com o objectivo da melhoria das 
condições de habitabilidade dos residentes, tais como o Pro-
jecto Life e as obras efectuadas ao abrigo do Programa de 
Requalificação dos Bairros Municipais “ Aqui Há Mais Bairro” 

O boletim foi também o veículo através do qual a GEBALIS 
disponibilizou aos residentes  informações relacionadas com 
a gestão dos espaços exteriores e habitacionais.
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BOLETIM “O MEU BAIRRO”: 17 anos de e da história da GEBALIS e dos bairros municipais

O FUTURO

A GEBALIS comemora este ano 24 anos de existência. Nestes 
últimos anos assistimos a uma evolução significativa e positi-
va da atuação da empresa junto dos 66 bairros geridos, com 
impacto na vida quotidiana de cerca de 61 400 residentes. 

Todos os anos multiplicam-se os projetos de intervenção co-
munitária, promovidos pela empresa ou em parceria com ou-
tras instituições e de  intervenções no património edificado. A 
GEBALIS cresceu na sua intervenção.

A dimensão da atuação da empresa e o seu impacto nos bair-
ros da cidade  necessitam de mais espaço de divulgação, para 
que todos os residentes se revejam nas notícias publicadas.

Desta forma, os canais de comunicação da empresa passarão 
por um processo de ajustamento às necessidades atuais de 
promoção e de informação ,sobre as inicitivas levadas a cabo 
pela GEBALIS.

Assim, e porque a GEBALIS quer manter este contacto men-
sal com os residentes nos bairros sob sua gestão, a partir do 
próximo mês, com o recibo de renda, será disponibilizada in-
formação mais resumida e simplificada com as principais notí-
cias e os eventos planeados do mês e também divulgando  os 
serviços prestados pela GEBALIS. Em suma, num minuto, os 
residentes ficarão a par das principias notícias do mês.

O Boletim “O Meu Bairro” continuará a estar disponível em 
suporte digital no site www.gebalis.pt. e poderá subscrever a 
nossa Newsletter e recebê-la no seu email.

De forma a podermos promover de forma mais detalhada o 
trabalho desenvolvido pela GEBALIS planeamos lançar uma 
nova publicação com conteúdos mais alargados, mais foto-
grafias, mais histórias dos que vivem e trabalham nos bairros 
municipais e que por certo serão do agrado dos residentes.
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Quem dá o nome 
à minha rua

Apresentação dos Noivos de 
Santo António 2019

No dia 3 de maio foram apresentados no Mu-

seu de Lisboa - Santo António, os dezasseis 

casais que que no dia 12 de junho irão unir 

os seus destinos nos Casamentos de Santo 

António 2019.

A iniciativa contou com a presença da Verea-

dora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, que deu 

as boas-vindas a todos estes jovens e dos 

Casais de Ouro, abençoados em 1969 pelo 

Santo Popular que ainda hoje é uma marca 

na tradição da cidade e serve de inspiração 

a um dos momentos mais altos das festas, as 

Marchas de Lisboa.

Junta de Freguesia de Alcântara 
promove Feira da Saúde

No dia 12 de maio decorreu no Instituto Su-

perior de Agronomia, uma atividade promovi-

da pela Junta de Freguesia de Alcântara, que 

representou o culminar de múltiplas ações 

que esta entidade desenvolve na área da 

Saúde e pretendeu ser um evento motivador 

do estilo de vida saudável.

A iniciativa, de entrada, gratuita e realizada 

ao ar livre,  destinou-se a pessoas de todas 

as idades que puderam participar em várias 

atividades, tais como modalidades despor-

tivas, rastreios diversos, promoção de novos 

projetos na área da saúde, atividades de ani-

mação e de literacia para as crianças e pais, 

incluindo espaço amamentação e fraldário, 

bem como uma área reservada à alimentação 

saudável com variadas ofertas de restaura-

ção e produtores agrícolas.

Nascido em Faro, a 24 de outubro de 1929, foi um político português.

Em 1978, com apoio do CDS e do PSD, seria eleito presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, conseguindo a reeleição em 1983 e em 1985, com 
maioria absoluta.

Foi o autor da remodelação da Rua Garrett. Como autarca, destacou-se 
ainda pelo combate às barracas (dando origem a um forte investimento 
camarário em habitação social) e ao lixo que infestava o chão da cidade 
(instalando milhares de caixotes do lixo em postes de iluminação).

Participou na fundação da Fundação Cidade de Lisboa, em 1989.

NUNO KRUz ABEcASIS

AlTA DE lISBOA

Casalinho da Ajuda 
acolhe Projeto Ajuda 
2020 E7G
O Bairro Municipal do Casalinho da Ajuda já conta com o Projeto Ajuda 2020 
– E7G, a decorrer numa sala da Escola EB1 Homero Serpa.

Este projeto tem como principal objetivo promover hábitos e estilos de vida 
saudáveis, sustentáveis e normativos, combater o insucesso escolar, a baixa 
literacia digital e os comportamentos de risco, nas crianças e jovens (6 aos 25 
anos) residentes no Bairro do Casalinho da Ajuda e zonas adjacentes.

Este é um projeto do Programa Escolhas e conta com um consórcio empe-
nhado em fazer a diferença e oferecer novas oportunidades, tendo como ele-
mentos: Fundação Sporting, Sporting Clube de Portugal, Academia de Jovens 
do Casalinho da Ajuda, Agrupamento de Escolas Francisco Arruda, CPCJ-Lis-
boa Oriental, Fundação Liga, GEBALIS, Junta de Freguesia da Ajuda e Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Todas as atividades são gratuitas e só é preciso estar inscrito para participar.
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2019
6 a 10 de Maio

Programa Guar-
diões do Jardim 
promovem Semana 
Verde 2019
Celebrar a natureza e promover a adoção de atitudes ecolo-
gicamente conscientes  são os principais objetivos das ativi-
dades promovidas pela GEBALIS durante a SEMANA VERDE 
2019.

A edição da Semana Verde de 2019, decorreu entre os dias 
6 e 10 de maio e foi composta por 5 temas de atelier, nos 
quais as entidades interessadas inscreveram-se, tendo sido 
selecionadas as cinco primeiras inscrições, correspondentes 
a instituições dos bairros da Graça, Armador, Alta de Lisboa, 
Galinheiras e Bom Pastor.

As atividades envolveram cerca de 180 crianças e contaram 
com a seguinte rede de Parceiros: Centro de Promoção So-
cial Rainha D. Leonor (SCML), Nuclisol Jean Piaget do bairro 
do Armador,Centro Social da Musgueira, Nuclisol Jean Pia-
get - UDI Galinheiras e Cafinvenções - Associação Cultural, 
Artística e Educativa.

No Centro de Promoção Social Rainha D. Leonor, as crianças 
aprenderam a fazer uma árvore com pedaços de casca, fo-
lhas e flores que encontraram caídas no chão do recreio. 

No Jardim de Infância da Nuclisol do Bairro do Armador, os 
mais pequenos puderam constatar que afinal comemos mui-
tas partes das plantas.

Ao Centro Social da Musgueira, a Semana Verde levou o ate-
lier no qual as crianças aprenderam a fazer relvinhas, que de-
coraram com fitas, laços coloridos, olhos, etc. 

Copos ganharam vida no UDI Jean Piaget Nuclisol Galinhei-
ras, quando foram alegremente decorados pelos pequeninos 
com autocolantes coloridos, nos quais foram plantadas se-
mentes de ervilha para germinar.

Mais uma vez a iniciativa Semana Verde tentou levar às crian-
ças das instituições participantes um pouco do mundo vege-
tal com brincadeiras e experiências. 
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TODOS utilizamos,  

TODOS estimamos!

ELEVADORES NO NOSSO 
BAIRRO

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 endereço: 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 .


