
1.ª EDIÇÃO CAMPO DE FÉRIAS DE NATAL 

No dia 3 de janeiro terminou a 1.ª edição do Campo de Férias de Natal de Pedroso e Seixezelo.  

Implementado com o objetivo de proporcionar atividades divertidas aos mais novos, o Campo de Férias 

disponibilizou aos mais novos inúmeras atividades didáticas relacionadas com o natal, bem como idas ao 

cinema, ao Parque Biológico de Gaia, aos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, à Piscina Aurora Cunha e ao 

Museu Teixeira Lopes. 



ECO-DECORANDO PEDROSO E SEIXEZELO 

De 13 de dezembro a 3 de janeiro, decorreu na página de facebook da Freguesia as votações da 3.ª edição 

do projeto Eco-Decorando. Com a temática “enfeites de natal”, as escolas do 1.º ciclo da Freguesia e o 

Jardim Infantil Jumbo, voltaram a dar uma nova vida a vários espaços públicos de Pedroso e Seixezelo, 

recorrendo à utilização de materiais recicláveis. 

O grande vencedor da 3.ª edição do Eco-Decorando foi a Escola Básica de Figueiredo, com a rotunda junto 

ao novo Quartel dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos. 

CANTAR AS JANEIRAS 

A Junta de Freguesia de Pedroso e 

Seixezelo, cumprindo a tradição, 

recebeu nas suas instalações os 

alunos da Escola Básica de Mexedinho 

para cantar as janeiras. 



TURMA DO GRUPO CORAL 
No dia 7 de janeiro, o Grupo Coral da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo surpreendeu o executivo da 

Junta de Freguesia para cantar as janeiras. 

6ª EDIÇÃO DA PETRUS RUN 

A divulgação da 6.ª edição da Petrus Run, que irá decorrer no dia 8 de março de 2020, já está um pouco por 

todo o concelho de Vila Nova de Gaia. 



JOGOS JUVENIS DE GAIA 2020 
Após as férias de natal a modalidade de xadrez e de ténis de mesa, continuam com os seus treinos para os 

Jogos Juvenis de Gaia 2020.  

Com determinação e empenho, os jovens de Pedroso e Seixezelo vão desenvolvendo as suas aptidões para 

alcançar bons resultados. 

APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO CONCERTO 

DE NATAL SOLIDÁRIO 

Com o objetivo de promoção da Freguesia e apoio às coletividades locais, a Junta de Freguesia de Pedroso e 

Seixezelo, vai celebrando protocolos de apoio financeiro com as instituições e coletividades da Freguesia. 

No dia 30 de dezembro a Junta de Freguesia celebrou um protocolo de apoio financeiro com a Associação 

Musical de Pedroso, para ajudar à realização do Concerto de Natal Solidário. 



PEDROSO E SEIXEZELO APOIO SOLIDÁRIO 

No âmbito do projeto Pedroso e Seixezelo Apoio Solidário, a Junta de Freguesia celebrou protocolos com 

farmácias, óticas e clínicas dentárias da Freguesia. 

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

medicamentos e tratamentos em contexto de doença ou decorrentes do processo de envelhecimento. 

Assim sendo, no âmbito das Farmácias Solidárias foram assinados protocolos com a Farmácia Central, a 

Farmácia do Outeiro e a Farmácia Gonçalves. Na resposta aos cuidados oculares, foi assinado um protocolo 

com o Centro Ótico dos Carvalhos e por fim nos cuidados dentários, a Junta de Freguesia celebrou contrato 

com a Clínica da Venda Nova, Clínica Dental GN e com a Clínica Albertina Alves. 





REABILITAÇÃO DAS PASSADEIRAS EM PARALELO 
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, numa parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

procedeu à substituição de paralelos pintados a brancos por paralelos brancos, de forma a tornar as 

passadeiras visíveis e evitando a sua constante pintura. A última intervenção realizada foi na Rua Venda de 

Baixo, junto à Escola Básica da Senhora do Monte. 

ESCOLA BÁSICA DA SENHORA DO MONTE 
Numa parceria com a Associação de Pais da Escola Básica da Senhora do Monte que disponibilizou o 

material, a Junta de Freguesia procedeu à reabilitação integral das casas de banho. 



LAVADOURO DE FIGUEIREDO 
Com o objetivo de facilitar o usufruto da população, a Junta de Freguesia procedeu à requalificação total 

do Lavadouro de Figueiredo. 


