EDUCAÇÃO
Projeto “A Escola vai à Junta”
No dia 21 de março, realizou-se no salão nobre da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo a fase final da
2º edição do projeto “A Escola Vai à Junta”.
Um projeto inovador e de grande adesão por parte de toda a comunidade escolar, que reuniu as crianças das
escolas EB1 da Freguesia.
As propostas vencedoras de
cada escola, foram apresentadas à mesa de Assembleia de
Freguesia, sendo eleita uma
proposta vencedora para
colocar em prática por parte
do executivo de Pedroso e
Seixezelo.
Mais um projeto de sucesso,
com enorme capacidade de
argumentação e excelentes
propostas vindas dos alunos.

GOP + Jovem
Decorreu nas instalações do
Clube Hóquei dos Carvalhos,
uma sessão de GOP + Jovem
2019. 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
d o v e r e a d o r E l í s i o Pi n t o ,
responsável pelo pelouro da
Juventude da Câmara Municipal.

Eco-Decorando Pedroso e Seixezelo
A 2ª edição do projeto Eco-Decorando Pedroso e Seixezelo decorreu no mês de abril, e contou com a
participação da escola EB 2/3 Padre António Luís Moreira e o Colégio Internato Claret. O desafio era decorar
rotundas da Freguesia, com enfeites alusivos ao 25 de Abril.
O grande vencedor foi a escola EB 2/3 Padre António Luís Moreira, com a decoração da rotunda dos
bombeiros.

Gala “Melhor Escola”
No mês de maio realizou-se mais uma gala “Melhor Escola”, promovida pelo Jornal Gaiense.
As instituições da Freguesia de Pedroso e Seixezelo conquistaram os seguintes prémios: Escola Secundária
dos Carvalhos conquistou o 1º prémio geral, o Colégio Internato Claret foi distinguido com o prémio de
melhor reportagem e melhor grafismo.

Encerramento do ano letivo
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença nas festas de final de ano letivo de todas as
escolas do 1º ciclo (com exceção da escola da Sra do Monte que não realizou festa).

Alunos finalistas vão
ao Oceanário
A Junta de Freguesia de Pedroso
e Seixezelo acompanhou a
viagem de todos os alunos
finalistas do 1º ciclo do
Agrupamento de Escolas de
Carvalhos ao Oceanário de
Lisboa, oferecida pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia.

Campo de Férias
A Freguesia de Pedroso e Seixezelo está a organizar a 2ª edição
do campo de férias, que decorre nas instalações do Lar Juvenil
dos Carvalhos.
No decorrer do mês de julho, agosto e até dia 13 de setembro,
os seus filhos poderão desfrutar de umas férias divertidas ao ar
livre, com vários tipos de atividades.

Assinatura de protocolos
Com o objetivo de promoção da Freguesia e o apoio às coletividades locais, a Junta de Freguesia de Pedroso
e Seixezelo, celebrou protocolos com as seguintes instituições:
- Associação Cultural e Recreativa de Pedroso: apoio às atividades 2019;
- Rancho Folclórico As Trigueirinhas do Pisão: apoio às atividades 2019;
- Rancho Folclórico Nossa Senhora do Monte: apoio às atividades 2019;
- Clube Hóquei dos Carvalhos: 6º Torneio Internacional Coelhinho da Páscoa;
- Grupo Desportivo Colégio Internato dos Carvalhos: realização da Final Four – Campeonato de Iniciados;

Petrus Run
No dia 24 de março realizou-se a 5ª edição
da Petrus Run, em Pedroso. Um evento
desportivo de sucesso, que acolheu cerca de
1000 atletas, de vários clubes desportivos e
de várias zonas do país.

Jogos Juvenis de Gaia
Os Jogos Juvenis de Gaia são uma referência em
eventos desportivos na cidade de Vila Nova de
Gaia e uma vez mais a Junta de Freguesia de
Pedroso e Seixezelo marcou presença em várias
modalidades.
Consulte o boletim informativo especial Jogos
Juvenis e fique a conhecer os prémios alcançados
pelos atletas de Pedroso e Seixezelo.

Jogo de Futsal Solidário
No dia 10 de junho, realizou-se o I Jogo de Futsal
Solidário, organizado pela Junta de Freguesia de
Pedroso e Seixezelo, Atlético Futsal Pedroso e Jaca
Futebol Clube.
Várias pessoas contribuíram e doaram bens
alimentares que posteriormente foram entregues
ao Centro Social e Paroquial de S. Pedro de
Pedroso.

Torneio das Velhas Guardas
De dia 2 a 30 de julho irá decorrer mais uma edição do Torneio das Velhas Guardas, todas as terças-feiras
e sextas-feiras, no pavilhão da escola EB 2/3 Padre António Luís Moreira.

Largo Sr. dos Aflitos
A Junta de Freguesia procedeu à requalificação do
Largo do Sr. dos Aflitos. Uma intervenção que
pretendeu tornar este espaço público mais
agradável e integrado com a zona envolvente.

Rua do Monte Murado
Em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia a
Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo procedeu à
colocação de paralelos na Rua do Monte Murado.

Parque de S. Bartolomeu
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo
procedeu à requalificação do Parque de S.
Bartolomeu. Mais uma importante intervenção
na Freguesia.

Cemitério Novo
As casas de banho do cemitério
novo, em Pedroso, junto à entrada
pela Rua Fábrica das Cavadinhas
foram reabilitadas na sua
totalidade. Uma intervenção a
pensar no bem-estar da população.

Reabilitação do Parque S. Bartolomeu
Com o apoio da Câmara Municipal de Gaia, iniciaramse as obras de beneficiação deste importante parque
da freguesia / concelho.

Reabilitação da Rotunda
do Mosteiro
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo
procedeu à reabilitação da rotunda do Mosteiro.
Uma mudança há muito ambicionada e que veio
reforçar e embelezar o Mosteiro de Pedroso.

Novo website da Freguesia de Pedroso e Seixezelo
A comunicação e informação aos habitantes de Pedroso e Seixezelo sempre foi e será um dos pilares da ação
do executivo da Freguesia.
Assim sendo, e perante o objetivo de melhorar essa mesma comunicação e informação desenvolvemos um
novo website. Com uma imagem mais intuitiva e dinâmica e com acesso a serviços on-line.

Novo logótipo da Freguesia de Pedroso e Seixezelo
A solução encontrada recupera os
símbolos incontornáveis das duas
Freguesias que formam esta União:
- O Mosteiro de Pedroso, marca
reconhecida da arquitetura românica
na Freguesia, recorrendo à
representação das seis ameias que
encimam as suas torres;
- A Cereja como símbolo de uma
tradição secular da Freguesia de
Seixezelo, que na sua representação
incorpora a planta circular das Casas
Castrejas características do milenar Castro Petrosus, que historicamente está ligado às duas Freguesias,
estas, outrora, sob a alçada do Couto de Pedroso.
- O Rio Febros, que nasce na Freguesia de Seixezelo e atravessa a Freguesia de Pedroso, está representado
como elemento aglutinador das duas Freguesias.

ECO-FREGUESIAS
No passado dia 6 de junho, no Mosteiro de Tibães - Braga, a Freguesia de Pedroso e Seixezelo recebeu o
galardão de Eco-Freguesia XXI.
Das 3.092 freguesias existentes em Portugal, 93 freguesias mostraram interesse em formalizar candidatura,
86 freguesias apresentaram candidatura e apenas 52 conquistaram o galardão.
A Freguesia de Pedroso e Seixezelo foi uma delas. Mais uma conquista para Pedroso e Seixezelo.

Comemorações 25 de Abril
No dia 25 de abril, realizou-se mais um evento das comemorações do 25 de Abril, no salão nobre da Junta
de Freguesia.
Uma cerimónia que homenageou personalidades da Freguesia, que no ano de 2018 se destacaram nas
diferentes áreas.
A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor
Rodrigues.
A Associação Musical de Pedroso brindou-nos uma vez mais com um belíssimo momento musical.

Caminhada Solidária de Abril
Decorreu a tradicional Caminhada Solidária de Abril. Uma iniciativa da Junta de Freguesia que se insere nas
comemorações do 25 de abril, em que o valor angariado reverteu na totalidade para a Liga Portuguesa
Contra o Cancro.

Homenagem ao Ex-Combatente
No passado dia 10 de junho, decorreu a 6.ª edição da homenagem aos Ex-Combatentes da Freguesia.

Festival da Cereja
De 30 de maio a 2 de junho, realizou-se a 14.ª
edição do Festival da Cereja, no Parque das Corgas,
em Seixezelo. Um evento recheado de boa
gastronomia, música e muita animação.
Consulte o boletim informativo especial e fique a
conhecer um pouco mais da 14.ª edição do Festival
da Cereja.

Festa do Caneco
De 11 a 16 de junho de 2019, no Complexo
Desportivo de Pedroso, decorreu a 6.ª edição da
Festa do Caneco. Um evento de referência para a
Freguesia de Pedroso e Seixezelo, este ano num
novo espaço, que atraiu inúmeras pessoas para
assistir aos concertos com nomes de referência.
Consulte o boletim informativo especial da Festa
do Caneco e fique a conhecer um pouco mais da
6.ª edição.

4.ª Caminhada Solidária Jumbo
A Junta de Freguesia marcou presença em mais um evento da Família Jumbo.
Aproveitamos a ocasião para assinar o protocolo de apoio financeiro com a instituição.

XXIV Concentração Grupo Motard Lobo & Companhia
Entre os dias 12 e 14 de julho, realizou-se mais uma edição da Concentração Motard Lobo & Companhia, no
Complexo Desportivo de Pedroso.
A Junta de Freguesia é uma parceira neste evento, fazendo-se representar com a presença do presidente da
Junta de Freguesia Filipe Silva Lopes.

Festivais de Folclore
No passado dia 13 de julho, decorreu o XXXIV Festival de Folclore de Pedroso, organizado pelo Rancho As
Lavradeiras de Pedroso. O Festival assinalou também o 47º aniversário do Rancho As Lavradeiras de Pedroso.

No passado dia 20 de julho, decorreu o XXV Festival Folclore Rancho Folclórico As Trigueirinhas do Pisão e o
XXXIII Festival de Folclore do Rancho Folclórico e Cultural Nossa Senhora do Monte

Visita a Tábua
No dia 30 de abril, a turma de Oficina
de Teatro da Academia Sénior de
Pedroso e Seixezelo, participou no XXVI
Festival de Teatro Sénior, em Tábua.
Mais um momento espetacular, onde foi
possível assistir à evolução e
aprendizagem dos alunos.

Festival de Desporto
A Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo organizou o V Festival de Desporto promovido pela RUTIS.
Estiveram presentes, para além da nossa Academia Sénior, as de Gondomar e Seia.
De manhã foi realizada uma visita ao Cais de Gaia / Convento Corpus Christi e de tarde decorreram as
atuações no Complexo Desportivo de Pedroso, onde aconteceu um jogo de matraquilhos humanos.

Grupo Coral na Madeira
No passado mês de maio, o Grupo Coral da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo, marcou presença no
Funchal, na Madeira.
A viagem do grupo esteve inserida na participação no Festival de Encontros Corais, organizado pela RUTIS.

Festa Final de Ano Letivo
No passado dia 8 de julho, decorreu o tradicional lanche de final de ano letivo, da Academia Sénior de
Pedroso e Seixezelo.

