Reabilitação do piso na Capela S. Bartolomeu
A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia em parceria com a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo,
reabilitou o piso na Capela de S. Bartolomeu. Neste momento, as obras de reabilitação encontram-se
concluídas.

Instalação de elevador no edifício sede

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo continua com as
obras de instalação de um elevador no edifício sede. Esta obra
contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, e
permitirá o acesso entre pisos a pessoas com mobilidade
reduzida, bem como a reorganização dos serviços e atividades
que decorrem na Junta.

Entrega de lembrança
Perante a impossibilidade de realizar o tradicional baile de finalistas dos alunos do 12.º ano, a Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia, ofereceu uma pequena lembrança a todos os alunos do 12.º ano das Escolas
da Freguesia.
De forma, a assinalar este momento, foi entregue uma coluna de som portátil a cada aluno.

Gala “Melhor Escola”
No dia 27 de junho, a Junta de Freguesia esteve presente na Gala “Melhor Escola”, do jornal O Gaiense,
representado pelo vogal da Junta Joaquim Pinheiro.

Entrega de equipamentos
A Junta de Freguesia entregou ao Jumbo Jardim Infantil dezenas de máscaras de proteção e dois
termómetros infra-vermelhos.

Férias Escolares de Verão de Pedroso e Seixezelo
Numa parceria da Cooperativa Viver Pedroso, da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo e da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia, anunciamos as Férias Escolares de Verão de Pedroso e Seixezelo. Uma
iniciativa no âmbito do Gaia Aprende +, que irá decorrer de 29 de junho a 25 de setembro, das 8h00 às
19h00.
Poderão ser inscritas todos as crianças/jovens, que em 26 de junho de 2020, tenham idade compreendida
entre os 6 e os 15 anos de idade e cujos pais (ou pelo menos um deles) sejam recenseados na União de
Freguesias de Pedroso e Seixezelo.
As inscrições, terão um custo de 45€ por semana (almoço incluído), sendo necessária a inscrição mínima de
1 semana.
Para mais informações: geral@viverpedroso.pt e 227 842 106.

Reunião com as coletividades
No passado dia 19 de junho, decorreu no Auditório Claret, uma reunião com as coletividades da Freguesia
de Pedroso e Seixezelo, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues e o
Presidente da Junta Freguesia de Pedroso e Seixezelo Filipe Silva Lopes.

Concurso Eco-Família
Em 2019, Pedroso e Seixezelo foi classificada como uma das 52 freguesias de Portugal com o título de EcoFreguesia.
De forma ao reforço de boas práticas ambientais, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo aderiu ao
projeto “Eco Famílias”, inserido nas iniciativas no âmbito do Eco Freguesias XXI.
Desafiamos as famílias de Pedroso e Seixezelo a participar e a habilitar-se a um dos cinco prémios que
definimos para os vencedores.
O concurso irá decorrer de 18 de maio a 30 de junho. acedendo ao site do Eco-Freguesias e participando no
concurso referido poderá habilitar-se a:
1.º prémio – voucher no valor de 100€ para utilizar no Intermaché dos Carvalhos;
2.º prémio – voucher no valor de 75€ para utilizar num restaurante da Freguesia;
3.º prémio – voucher no valor de 50€ para utilizar numa papelaria da Freguesia;
4.º prémio – voucher no valor de 40€ para gastar no horto da Freguesia;
5.º prémio – cabaz de produtos biológicos, produzidos na Freguesia, no valor de 30€.

Entrega de kits ao domicílio
A Junta de Freguesia continua a distribuir kits de maternidade ao domicílio. Poderá realizar a sua inscrição
no projeto, através dos seguintes meios:
Email: geral@pedroso-seixezelo.pt / telefone: 227 842 106
Posteriormente a entrega do kit à mamã será agendada assim que for oportuno.

Formação Vida Ativa “Animação Infantil” e “Informática Avançada”
No passado dia 17 de julho iniciou mais uma Formação Vida Ativa “Animação Infantil” e “Informática
Avançada”, numa parceria da Junta de Freguesia com o IEFP.
O espaço para a realização da formação com toda a segurança, foi cedido pela Associação Musical de
Pedroso.

