
CULTURA 

Cinema ao Ar Livre de Pedroso e Seixezelo 
No dia 31 de agosto, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, promoveu a 5.ª edição do evento Cinema 

ao Ar Livre.  

Mais de 800 pessoas, dirigiram-se à Senhora da Saúde e assistiram ao filme Alladin. 



Contos Medievais 
Nos dias 6, 7 e 8 de setembro, a Freguesia de Pedroso e Seixezelo recebeu mais uma edição do evento 

“Contos Medievais”. 

Durante três dias a Senhora da Saúde, recebeu o “Regresso do Rei”, recriando um ambiente medieval. 

O evento foi resultado de uma parceria da Junta de Freguesia, da Expandeconquistas e da Confraria da 

Nossa Senhora da Saúde. 

 



Desfolhada do Resto 
Com o objetivo de cumprir a tradição, a Junta de Freguesia, marcou presença nas desfolhadas do resto da 

Associação Recreativa As Lavradeiras de Pedroso, do Rancho Folclórico e Cultural de Nossa Senhora do 

Monte e do Rancho Folclórico As Trigueirinhas do Pisão. 

SAÚDE 

Um dia pela Saúde 
No dia 7 de setembro, realizou-se a 5.ª edição do evento “Um dia pela Saúde”. 

O Posto de Enfermagem da Junta de Freguesia, marcou presença com a Enfermeira Catarina Oliveira. A 

edição deste ano contou com mais de 500 rastreios realizados, revelando mais um ano de sucesso do 

evento, onde estiveram presentes os parceiros habituais: Farmácia Central dos Carvalhos, Centro Ótico dos 

Carvalhos, Joana Pinho (nutricionista), Zaira Sousa (psicóloga), Madugym, Ginásio VIV e Confeitaria Monte 

Doce. 



EDUCAÇÃO 

Campo de Férias Pedroso e Seixezelo 
De 1 de julho a 13 de setembro, decorreu a 2.ª edição do Campo de Férias de Pedroso e Seixezelo. Foram 11 

semanas, onde cerca ed 250 crianças tiveram a oportunidade de aproveitar as férias escolares de forma 

divertida e radical. 

Visita ao Agrupamento 501 – Escuteiros 
No dia 31 de agosto, foi realizada uma visita ao Agrupamento 501 de Pedroso. A visita foi realizada no 

âmbito da Juventude da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, e contou com a presença do vereador Elísio 

Pinto e do Presidente da Junta de Freguesia Filipe Silva Lopes. 



Prémio 2.ª edição “A Escola vai à Junta”  
No âmbito do projeto “A Escola vai à Junta”, foi entregue na Escola Básica das Vendas, o prémio referente à 

conquista da 2.ª edição do projeto que decorreu no ano letivo 2018-2019. 

Pedroso e Seixezelo no Regresso às Aulas  
No dia 3 de setembro, decorreu no salão nobre da Junta de Freguesia, em Pedroso, a 5.ª edição do projeto 

“Pedroso e Seixezelo – Regresso às Aulas”. 

Uma iniciativa que visa ajudar as famílias da Freguesia no arranque do novo ano letivo, oferecendo um kit 

de material escolar a todos os alunos do 1º ciclo e um kit de material a cada uma das salas do pré-escolar. 



Pedroso e Seixezelo no Regresso às Aulas – entrega de kits escolares  
No dia 9 de setembro, a Junta de Freguesia esteve nas escolas básicas a entregar os kits escolares para os 

alunos do 1.º e 4.º ano e do pré-escolar.  

Uma iniciativa que contemplou mais de 650 alunos e que tem como objetivo ajudar diretamente as famílias 

da Freguesia. 

 



Dia Mundial da Alimentação na EB1 das Vendas  
A Junta de Freguesia marcou presença nas comemorações do dia Mundial da Alimentação, realizado na 

Escola Básica das Vendas. 

Entrega Diplomas Escolares  
O Agrupamento de Escolas de Carvalhos voltou a distinguir os melhores alunos, com a entrega de diplomas 

de Honra e de Excelência.  

A Junta de Freguesia marcou presença felicitando os alunos com um diploma, e oferecendo um cheque 

prenda a todos os alunos do quadro de excelência. 



EMPREGO 

I Feira de Emprego 
No dia 18 de outubro, decorreu a I Feira de Emprego de Pedroso e Seixezelo, no Clube Hóquei dos 

Carvalhos. 

A 1.ª edição do projeto “Insere-te” contou com a presença de 22 empresas e dezenas de ofertas de 

emprego, onde foram entregues mais de 720 candidaturas. 

Mais um projeto dedicado às pessoas, que decorreu em parceria com a Câmara Municipal de Gaia e o IEFP. 



ACADEMIA SÉNIOR 

IV Gala da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo 
No dia 5 de outubro, a Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo celebrou o seu 4.º aniversário, reunindo 

cerca de 400 pessoas, no Auditório Claret. 

A IV Gala da Academia ficou marcada pela atuação das disciplinas de oficina de teatro, de dança, 

instrumentos musicais e o grupo coral. Tivemos ainda expostos os trabalhos das turmas de pintura. 

A Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo é um projeto de sucesso, que muito honra a Freguesia, e que o 

seu crescimento tem sido notório ano após ano. 

 



AÇÃO SOCIAL 

Passeio Sénior Pedroso e Seixezelo 
Nos dias 15 e 22 de setembro, decorreu mais uma edição do tradicional Passeio Sénior da Freguesia, que 

contou com a presença de cerca de 1600 pessoas. 

Com o apoio da Câmara Municipal de Gaia, Pedroso e Seixezelo partiu rumo à Quinta da Dona Adelaide, em 

Valpaços. 

Um dia diferente, que proporcionou aos idosos da Freguesia a oportunidade de convívio. 



Mês do Idoso 
Durante o mês de outubro celebra-se o Mês do Idoso, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia, em parceria com as Juntas de Freguesia. 

Na semana de 14 a 18 de outubro, a Junta de Freguesia, foi coorganizadora do mês de idoso, 

proporcionando diferentes tipo de atividades para os idosos da Freguesia. 

BVC - Viatura VCOT 
No dia 27 de outubro, a Junta de Freguesia marcou presença na cerimónia de inauguração de uma viatura 

de comando tático (VCOT) dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos. 

 



ASSOCIATIVISMO 

Assinatura de protocolos 
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 28 de agosto realizou-se uma cerimónia de apoio financeiro a dois atletas Pedrosenses Carla Silva e 

Marco Apura, que representaram Portugal no Campeonato do Mundo de Dança e no Campeonato do Mundo 

de Canoagem. 

No dia 20 de setembro, celebrou um protocolo de apoio financeiro com o Rancho Folclórico As Trigueirinhas 

do Pisão e o Futebol Clube de Pedroso. 

Por fim, no dia 29 de outubro, realizou-se a assinatura de protocolo de higiene e limpeza com o 

Agrupamento de Escolas de Carvalhos e com o Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, para o ano letivo de 

2019-2020. 

 



MODERNIZAÇÃO 

Purificador de Água  
Após o reconhecimento da Freguesia de Pedroso e Seixezelo como Eco-Freguesia XXI, continuamos a 

trabalhar para ser uma Freguesia mais sustentável e amiga do ambiente. Assim, instalamos no edifício sede 

uma máquina de purificação de água. 

Um pequeno passo para a abolição do plástico nos serviços da Junta de Freguesia. 

OBRAS 

Obras EB1 Figueiredo  
Em parceria com a Câmara Municipal de Gaia e a Associação de Pais, a Junta de Freguesia procedeu à 

construção de novas casas de banho e ampliação do espaço coberto do recreio, na Escola Básica de 

Figueiredo. 



Colocação de prumos  
Em parceria com a Câmara Municipal de Gaia, a Junta de Freguesia procedeu à colocação de prumos de 

forma a preservar e dignificar alguns espaços da Freguesia. 

 

 



Cruzeiro Largo do Padrão - Seixezelo  
Com o objetivo de conciliar e preservar o património, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo renovou 

o cruzeiro do Largo do Padrão, em Seixezelo. 

Contentores do Lixo  
A Junta de Freguesia procedeu à construção de um espaço para acomodação dos contentores do lixo, no 

Largo França Borges – Pedroso e na Rua da Igreja - Seixezelo. 



Lavadouro Feiteira  
Com o objetivo de facilitar o usufruto da população, a Junta de Freguesia procedeu à requalificação total 

do Lavadouro da Feiteira. 

Rebaixamento de Passeios  
A Junta de Freguesia procedeu ao rebaixamento de passeios junto à passadeira, na Rua Cruzes Carrais (junto 

à Escola Básica dos Carvalhos), de modo a permitir a circulação de pessoas com mobilidade reduzida. 



DESPORTO 

Início da época 2019-2020 no Jaca Futebol Clube  
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, marcou presença na cerimónia de apresentação de todos os 

escalões do Jaca Futebol Clube, para a época de 2019-2020. 

Preparação Jogos Juvenis de Gaia 2020  
A modalidade de xadrez, já iniciou 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.


