
Ao Digmo. 

Conselho da Medalha de Alvalade 

 

 

 

Exmos. Senhores Membros  

do Conselho da Medalha de Alvalade, 

 

Filomena Cardigos, nasceu nos anos 50, em Nisa. 

Fez a sua formação inicial como professora do 1º ciclo no Magistério Primário do Fundão, e em 

1972 iniciou a sua aventura como professora. Durante 48 anos dedicou a sua vida aos alunos. 

Na década de 80 atravessou o oceano, rumo aos Estados Unidos da América, onde aprendeu e 

desenvolveu novas metodologias pedagógicas e adquiriu diferentes experiências de ensino. 

Em 2003, foi professora e Coordenadora de Escola na Escola Básica nº 24 do Bairro de São 

Miguel e mais tarde na Escola Básica 23 Eugénio dos Santos, ambas na Freguesia de Alvalade. 

Deixou uma marca indelével que atravessou escolas e os espíritos de muitos professores e 

alunos.  

Foi colaboradora do Instituto de Avaliação Educativa onde exerceu funções pedagógicas entre 

2002 e 2004. 

Em 2013 aceitou o desafio de ser Coordenadora de Departamento e Adjunta da Direção do 

Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor. Foi responsável pela gestão e organização das 

Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância junto do Agrupamento.  Com o seu carisma e 

humanidade, procurou desenvolver o seu trabalho no sentido de proporcionar o crescimento e 

a mudança.  

Desde esse ano, data da reorganização administrativa e momento em que as Freguesias de 

Lisboa ganharam nova dimensão territorial e também novas atribuições legais -

designadamente no âmbito das Escolas Básicas - trabalhou de forma regular, solidária e 

colaborativa com a Junta de Freguesia de Alvalade. 

 Aos 69 anos aposenta-se e nesta recente viagem não tem planos para a vida, aguarda os 

planos que a vida tem para lhe dar, mantendo-se uma aliada da Freguesia e do Agrupamento 

Rainha D. Leonor. O contributo que deu a esta Freguesia, que tocou diretamente diversas 



gerações de crianças, de pais, de professores, de auxiliares, foi um contributo insubstituível 

para o bem da comunidade Alvaladense. 

 

De harmonia com o previsto na alínea a) do n.° 2 do artigo 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.  

 

Face ao atrás exposto, temos a honra de propor a atribuição da Medalha de Mérito da 

Freguesia de Alvalade, nos termos do previsto no artigo 5.º do Regulamento da Medalha da 

Freguesia de Alvalade, a Filomena Cardigos, pelos serviços de excecional relevância prestados 

à Freguesia de Alvalade.  

 

 

Lisboa, aos 10 de Agosto de 2021.  

 

 

 

O Vogal da Junta de Freguesia de Alvalade. 

 

 

Ricardo Varela 

 

O Vogal da Junta de Freguesia de Alvalade. 

 

 

Pedro Bastos 
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