
Ao Digmo. 

Conselho da Medalha de Alvalade 

 

 

 

Exmos. Senhores Membros  

do Conselho da Medalha de Alvalade, 

 

Maria Beatriz Marques da Silva, nasceu a 7 de Junho de 1950. 

É medica pediatra e desde 2001 exerceu funções de Coordenadora da Equipa de Saúde Escolar 

da UCSP de Alvalade, de Coordenadora do Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco de 

Alvalade, de Orientadora de Estágios de Pediatria e ainda de elemento de ligação da Equipa de 

Intervenção Precoce do ACES Lisboa Norte até Junho de 2020, momento em que se 

aposentou. 

Anteriormente, esteve integrada no Ministério da Educação, mas pela aplicação do Decreto-lei 

n.º210/2001de 28 de Julho deixou de prestar funções nos Serviços Sociais dos referido 

Ministério, pelo que o Conselho de Direcção destes serviços deliberou atribuir-lhe um louvor 

público salientando a sua competência, a responsabilidade e o zelo que pautaram o seu 

desempenho para assuntos na vertente da educação para a saúde. Os seus conhecimentos 

técnicos/científicos na área da medicina pedagógica e o dinamismo que imprimiu ao seu 

trabalho junto dos Centros de Educação para a Infância (CEPI) deixaram uma marca junto do 

pessoal docente e não docente, assim como resultados na qualidade do serviço prestado que 

muito beneficiou os utentes destes centros infantis. 

Foi com esta filosofia de intervenção na saúde e cidadania que pautou toda a sua intervenção 

na população escolar abrangida pelo Centro de Saúde de Alvalade. 

Enquanto Coordenadora, privilegiou sempre o trabalho na comunidade e valorizou muito o 

trabalho com os parceiros. 

No seu incansável trabalho com a população escolar conseguiu abranger o Agrupamento de 

Escolas Rainha D. Leonor e o Agrupamento de Escolas de Alvalade, trabalhando assim, com 

todas as faixas etárias desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário da Freguesia. Foram 

muitas as acções efectuadas no âmbito da educação para a saúde e cidadania, sempre de 

acordo com o processo educativo dos docentes e alunos. Podemos salientar as área da 



Alimentação Saudável; Prevenção de consumos aditivos; Afectos; Hábitos de Saúde; 

Relaxamento; Higiene do Sono; Murtas em Rede; Sobre Rodas, entre muitos outros. 

Desde 2013, 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. 

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 Beatriz Silva, 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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