Gaia Orçamento Participativo + JOVEM 2020
No dia 6 de fevereiro, decorreu nas instalações do Clube Hóquei dos Carvalhos, uma sessão de GOP + Jovem
2020. Uma excelente iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que colocou os
jovens a pensar, a escutar e a interagir.
A sessão contou com a presença do vereador Elísio Pinto, responsável pelo pelouro da Juventude, e do
Presidente da Junta de Freguesia Filipe Lopes.

Preparação para os Jogos Juvenis de Gaia
As modalidades de xadrez, de ténis de mesa e ginástica, 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.

6.ª Edição da Petrus Run
Até dia quatro de março, não perca a
oportunidade de se inscrever para participar na
6.ª edição da Petrus Run, que irá decorrer no dia
8 de março.

Cemitério de Seixezelo
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo continua a desenvolver obras de melhoramento no cemitério de
Seixezelo.

Pedroso e Seixezelo
nas Marchas Populares
Todos os anos a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
organiza as Marchas Populares. Para a edição deste ano, a
Junta de Freguesia incentivou os seus seniores, crianças e
jovens da Freguesia a inscreverem-se e a representar
Pedroso e Seixezelo.
Os ensaios irão decorrer todas as sextas-feiras, das 18h00
às 19h30, no Centro Social e Paroquial S. Pedro de
Pedroso.

Sessão de esclarecimento
sobre o Eco-Freguesias XXI
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, no
passado dia 18 de fevereiro, participou na sessão
de esclarecimento promovida pela ABAE
(Associação Bandeira Azul da Europa), no âmbito do
Eco-Freguesias XXI, realizada na Fábrica de Santo
Tyrso.
Após o reconhecimento de Pedroso e Seixezelo no
ano de 2019, como uma das 52 Eco-Freguesias em
Portugal, continuamos a trabalhar para manter esta
distinção e implementar novos projetos.

