
ï'J

ç\.

(^
í̂. ^^ ^40B

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

Ao Digmo.
Conselho da Medalha de Alvalade

Exmos. Senhores Membros do Conselho da Medalha de Alvalade,

O Clube de Rugby São Miguel (CRSM) é uma associação desportiva sem fins lucrativos,
nascida no histórico Bairro de São Miguel, da freguesia de Alvalade, em Lisboa, a 31 de

Março de 1970, numa iniciativa surgida entre um grupo de jovens estudantes do ensino
secundário e universitário que se reuniam na antiga pastelaria Trevi para aí discutirem o
râguebi e as incidências de cada fim-de-semana. É justo dizer-se que este clube é desde a
sua fundação a expressão mais feliz da reunião de uma cidadania plena, abrangente e
popular, rapidamente se tendo tornado uma referência na formação e promoção do rugby
em Portugal.

Atualmente, o Clube de Rugby de São Miguel conta com cerca de 375 atletas federados de
ambos os sexos, promovendo ainda a prática desportiva regular do rugby junto de cerca de
700 crianças do 1.° ciclo do ensino básico, através dos projetos desenvolvidos em parceria
com a Junta de Freguesia de Alvalade junto das escolas de 1.° ciclo (programa "Desporto
Júnior") e com a Câmara Municipal de Lisboa, no quadro do projeto "Mexe Comigo", que se
desenvolve predominantemente nos bairros de iniciativa municipal.

Ao longo dos seus 50 anos de história, que deverão ser assinalados no próximo dia 31 de
março, o Clube de Rugby de São Miguel conquistou vários títulos regionais, nacionais e
ibéricos, tendo sempre reclamado para si um papel no seio da comunidade em que se
insere, favorecendo sinergias com diversas entidades sediadas na Freguesia.

De harmonia com o previsto na alínea a) do n.° 2 do art. 3.° do Regulamento da Medalha da
Freguesia de Alvalade, é a este Conselho da Medalha que cabe receber as propostas de
atribuição de Medalhas e emitir parecer prévio fundamentado.
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JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

Face ao atrás exposto, tenho a honra de propor a atribuição da medalha de mérito da
Freguesia de Alvalade, nos termos do previsto no art. 7.° do regulamento da Medalha
da Freguesia de Alvalade, ao Clube de Rugby de São Miguel.

Lisboa, aos 20 de abril de 2020.

O Presidente da Junta de Freguesia deAlvalade.
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José António Borges
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