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Conselho da Medalha de Alvalade 

 

 

Exmos. Senhores Membros  

do Conselho da Medalha de Alvalade, 

 

Maria João Cascalheira de Sousa Ferreira nasceu no dia 20 de junho de 1961, em Lisboa. 

Conclui o primeiro ciclo na Escola Básica de Santo António na atual Freguesia de Alvalade. 

Em 1984. obteve a licenciatura em Educação Física e Desporto na Faculdade de Motricidade 

Humana. 

Fez parte da equipa que deu início ao Projeto Desporto Escolar na cidade de Lisboa, que se 

desenvolveu nas escolas de 2° e 3° ciclo, e que visa a oferta de atividades desportivas como 

complemento curricular e ocupação de tempos livres. Teve responsabilidades na 

implementação de modalidades com o Basquetebol, o Atletismo, o Voleibol e o Cortebol 

desenvolvidas pelos alunos num regime de liberdade e de escolha, integradas. Neste âmbito 

organizou de forma regular o intercâmbio entre grupos de alunos de diferentes escolas e 

procurou promover a requalificação dos espaços desportivos escolares. 

Foi atleta federada, na modalidade de Atletismo no Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de 

Portugal e no Centro Desportivo e Universitário de Lisboa.  

Colaborou com a Junta de Freguesia do Campo Grande no sentido de proporcionar às crianças 

do 1º Ciclo aulas de Educação Física e diversas outras atividades desportivas, gratuitamente. 

Sempre as entendeu como forma de promover a atividade física e a cultura desportiva em 

meio escolar, contribuindo assim para o bem-estar e para a felicidade das crianças envolvidas. 

Em 2012 deu início a um projeto que consistia em proporcionar aulas semanais de Educação 

Física às crianças em idade Pré-Escolas nos Jardins de Infância da Escolas Básicas Teixeira de 

Pascoais e São João de Brito do Agrupamento de Escolas de Alvalade. Fê-lo de forma voluntária 

e gratuita até à data do seu falecimento. 

 

Ainda nestas duas escolas foi responsável pela realização de vários projetos desportivos, 

nomeadamente a organização: do Corta-Mato Escolar, das comemorações do Dia Mundial da 



Criança, de diversos Torneio Interescolas de futebol, das celebrações no âmbito desportivo do 

Dia do Agrupamento, assim como a mobilização das crianças pata a participação nas 

Olisipíadas. 

Foi uma das fundadoras do projeto Escola de Futebol 101 Alvalade, criado em 2011, que visa 

proporcionar de forma gratuita aulas de futebol destinadas às crianças da Escola Básica 

Teixeira de Pascoais. Em 2020 o projeto formalizou-se, tendo sido Maria a primeira presidente 

do Clube de Futebol 101 Alvalade. Desde 2011 até à data do seu falecimento mais de 1000 

crianças participaram de forma regular neste projeto. 

Desde 2013, colaborou com a Junta de Freguesia de Alvalade na organização de diversas 

atividades e eventos desportivos de onde se destacam as várias edições do Corta-Mato Pré-

Escolar, realizado no Parque José Gomes Ferreira, envolvendo todas as crianças inscritas nos 

Jardins de Infância da Freguesia. 

Maria João Ferreira faleceu a 15 de abril de 2021. 

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  Bons Serviços da 

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

Freguesia de Alvalade, a Maria João Ferreira, 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 


		2021-08-11T11:58:23+0100


		2021-08-11T13:14:49+0100




