
 

 

Assinatura de protocolos        

A Junta de Freguesia procedeu à assinatura do protocolo de apoio financeiro com o atleta Marco Apura, para 

apoio para a prática e desenvolvimento da modalidade de canoagem. O atleta Pedrosense já conquistou 

vários títulos de campeão nacional de canoagem e ambiciona representar Portugal nos Jogos Olímpicos Paris 

2024.       



6.ª edição Eco-Decorando Pedroso e Seixezelo 

– Enfeites de Natal            

No dia 5 de janeiro, terminou a votação da 6.ª edição do Eco-Decorando – Enfeites de Natal. A 

Escola Básica de Figueiredo foi a vencedora da edição, com a decoração da rotunda de Cruzes 

Carrais em Pedroso. 

O prémio já foi entregue à Escola Básica de Figueiredo.    

 

Debate de desenvolvimento sustentável   

 

No passado dia 5 de janeiro, o presidente da 

Junta de Freguesia Filipe Silva Lopes, esteve 

presente na Escola Secundária dos Carvalhos, a 

debater com os alunos do 11.º ano os objetivos 

do desenvolvimento sustentável e de que forma o 

trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia de 

Pedroso e Seixezelo contribui para esses 

objetivos.       

 



 

Tomada de posse         

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença na tomada de posse dos novos órgãos 

sociais da Associação de Pais das Escolas Padre António Luís Moreira e da Secundária dos Carvalhos.     

 

 

Cantar as janeiras – Escola 

Básica de Mexedinho    

Os alunos do 3.º e 4.º ano da Escola Básica 

de Mexedinho vieram cantar as janeiras à 

Junta de Freguesia. 

Obrigada à prof.ª Vanda Meira e aos 

restantes professores que acompanharam 

os alunos e proporcionaram mais uma vez 

este momento.   



Atuação Academia Sénior           

As turmas de Oficina de Teatro e o Grupo Coral da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo, 

estiveram a animar o almoço de natal dos utentes da Associação Mutualista Nossa Senhora da 

Esperança – ANSE Sandim.    

 

 

Grupo Coral canta as janeiras          

No passado dia 13 de janeiro, o Grupo Coral da Academia Sénior esteve presente na Sessão 

Extraordinária da Assembleia de Freguesia, no salão nobre da Junta de Freguesia em Pedroso. 

Os alunos brindaram os presentes com um momento musical de cantar as janeiras, preservando os 

costumes e tradições.   



 

 

 

Grupo de Acólitos da Paróquia de São Pedro de Pedroso            

O grupo de Acólitos da Paróquia de 

São Pedro de Pedroso esteve na 

Junta de Freguesia a cantar as 

janeiras.  

Um gesto simbólico que ajuda a 

preservar as tradições!  

 

 

Grupo Coral da Academia Sénior             

No passado dia 18 de janeiro, o Grupo Coral da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo esteve 

presente a animar os utentes da Clínica da Lomba – DOMUS VI, em Seixezelo. 

Um momento de animação que não deixou ninguém indiferente.       

 



Cantar as janeiras       

As turmas de instrumentos musicais e o grupo coral da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo 

estiveram presentes na Junta de Freguesia a cantar as janeiras. 

Um pequeno gesto que ajuda a preservar as tradições!    

 

Entrega dos prémios da 3.ª edição 

do Revelando Pedroso e Seixezelo   

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo procedeu à entrega dos prémios aos vencedores da 3.ª 

edição do projeto “Revelando Pedroso e Seixezelo”.  



  

 

Preparação para os Jogos Juvenis de Gaia       

Os treinos de preparação para a edição dos Jogos Juvenis de Gaia 

2023 já estão a decorrer. As modalidades de xadrez e de 

ginástica semanalmente estão a preparar os seus atletas para 

desenvolver melhor as suas aptidões.  



   

 

No âmbito do projeto “Pedroso e Seixezelo - Apoio Solidário”, a Junta de Freguesia procedeu a 

assinatura de protocolos com as entidades parceiras do projeto para o ano de 2023. 

Neste momento, o projeto já conta com a colaboração das seguintes instituições: 

Centro Ótico dos Carvalhos, Clínica Dentária Albertina Alves, Clínica Dentária Dental GN, Clínica 

Dentária Venda Nova, Clínica Médico Dentária Dentisti P, Farmácia Central dos Carvalhos, Farmácia 

do Outeiro e Farmácia Moreira. 

Uma resposta social que visa ajudar pessoas carenciadas da Freguesia, permitindo o acesso gratuito 

a tratamentos dentários, oculares e a medicamentos.   

 



A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo tem vindo a aumentar os parceiros no âmbito do 

cartão do bebé, um futuro. Relembramos que podem usufruir deste cartão gratuito, as crianças 

nascidas a partir de 1 de janeiro de 2019 e tem que ter os pais recenseados na Freguesia. 

Durante o mês de janeiro, a Junta de Freguesia lançou mais um projeto, o cartão sénior de Pedroso 

e Seixezelo. Um cartão gratuito, dirigido a pessoas com 60 ou mais anos de idade e recenseados na 

Freguesia. 

Para realizar a inscrição no cartão do bebé e/ou cartão sénior terá de se dirigir aos serviços 

administrativos, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. 

Os parceiros aderentes destes projetos podem ser consultados em www.pedroso-seixezelo.pt .  


