NATAL EM PEDROSO E SEIXEZELO
Ao longo de todo o mês de dezembro a Junta de
Freguesia de Pedroso e Seixezelo celebrou o
natal nas suas instalações.
A secretaria do edifício sede – Pedroso e a
secretaria de Seixezelo estiveram decoradas
para receber os seus utentes nesta quadra
natalícia.
O espaço Multiusos também entrou no espírito
e tinha uma árvore de natal decorada pela
turma do Atelier das Artes da nossa Academia
Sénior.
Por fim, o espaço da saúde materna, no edifício
em Pedroso também teve ao longo de todo o
mês elementos de natal nas suas instalações.
To d a a d e c o r a ç ã o d e s t a s a l a f o i d a
responsabilidade das formandas do curso de
artesanato, promovido pelo GIP de Pedroso e
Seixezelo que está a decorrer na Freguesia.

CULTURA
Praça de Natal de Vila de Nova de Gaia
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença na visita oficial à Praça de Natal de Vila Nova
de Gaia.
Uma iniciativa que irá decorrer até dia 1 de janeiro e disponibiliza a todos os visitantes diversas atividades.

2.º Encontro dos Bombeiros do Quadro de Honra do Distrito do Porto
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença no 2.º encontro dos Bombeiros do Quadro
de Honra do Distrito do Porto, que se realizou na nossa Freguesia.

Almoço de Natal dos Seniores de Seixezelo
No passado dia 14 de dezembro, realizamos o habitual almoço dos seniores de Seixezelo. Uma tradição que
tem prevalecido ao longo dos anos.

Concerto de Natal Solidário
No passado dia 27 de dezembro, realizou-se no Mosteiro de Pedroso, o Concerto de Natal Solidário. Uma
parceria da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, a Associação Musical de Pedroso, a Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia, a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Gaia e a Paróquia de S. Pedro de Pedroso.
Um belíssimo momento musical, que contou com a presença do Coro Polifónico de Pedroso e da Classe de
Canto Coral.
O Concerto de Natal, contou ainda com a participação do Coro da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo.

EDUCAÇÃO
Eco-Escolas – Agrupamento de Escolas de Carvalhos
No dia 5 de outubro, a Junta de Freguesia e o Agrupamento de Escolas de Carvalhos visitaram todas as
escolas para o hastear das bandeiras “Eco-Escolas”.
Uma iniciativa inserida nas comemorações do “Global Action Days”.

3.ª Edição do projeto Eco-Decorando Pedroso e Seixezelo
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo desafiou novamente as Escolas do 1.º ciclo da Freguesia e o
Jardim Infantil Jumbo, a decorar Pedroso e Seixezelo.
A 3.ª edição do projeto Eco-Decorando, com o tema “enfeites de natal”, deu uma nova vida a vários espaços
públicos da Freguesia recorrendo à utilização de materiais maioritariamente recicláveis.
Do dia 13 de dezembro a 3 de janeiro, estão a decorrer as votações na página de facebook da freguesia.

A Escola vai à Junta – Final da 1.ª fase do projeto
O prazo para finalizarem a 1.ª fase da
3.ª edição do projeto “A Escola vai à
Junta”, terminou no passado dia 17 de
dezembro, com o encerramento das
aulas do 1.º período.
O projeto “A Escola vai à Junta” é uma
iniciativa da Junta de Freguesia de
Pedroso e Seixezelo dirigida às escolas
básicas da Freguesia, que culmina com
a realização de uma Assembleia de
Freguesia, em que os alunos
desempenharão o papel dos eleitos
locais.

Campo de Férias de Natal
Com o objetivo de proporcionar atividades divertidas aos mais novos e no seguimento do sucesso do campo
de férias de verão, pela primeira vez a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo apresentou o campo de
férias de natal.
Ao longo de 10 dias foram inúmeras as atividades, nomeadamente 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.

ACADEMIA SÉNIOR
Atuação da turma de instrumentos musicais nos Bombeiros
No passado dia 1 de dezembro, a Turma de Instrumentos Musicais da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo
marcou presença no 2.º encontro dos Bombeiros Voluntários do Quadro de Honra do Distrito do Porto, que se
realizou na nossa Freguesia. No decorrer da tarde brindaram todos os presentes com um belíssimo momento
musical.

Atuação do Grupo Coral da Casa da Cultura de Avintes
No passado dia 3 de dezembro, o Grupo Coral da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo atuou no evento
solidário “Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”, na Casa da Cultura de Avintes. Uma iniciativa do
projeto “Konta Komigo”.

Jantar de Natal da Academia Sénior
No passado dia 18 de dezembro, a Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo realizou o seu jantar de natal.
A iniciativa contou com a presença de mais de 200 alunos.

AÇÃO SOCIAL
Recolha de brinquedos e livros
No passado dia 20 de dezembro, a Junta de
Freguesia de Pedroso e Seixezelo entregou à
PROCURA – Missões Claretianas, parte dos
brinquedos e livros que as famílias da Freguesia
fizeram chegar à Junta.
Com este gesto de solidariedade da comunidade
de Pedroso e Seixezelo vamos fazer sorrir muitas
crianças de São Tomé e Príncipe.

Pedroso e Seixezelo Solidário
A Junta de Freguesia de Pedroso e
Seixezelo assinalou o natal,
entregando em casa de 70 famílias
carenciadas cabazes alimentares,
brinquedos e livros para as crianças.
Parte dos alimentos foram comprados
pela Junta de Freguesia em parceria
com o Hospital Veterinário de Gaia e
a empresa Mota & David Lda, os
restantes foram doados pela Cruz
Vermelha Portuguesa. Relativamente
aos brinquedos e livros, uma parte foi
adquirida pela Junta de Freguesia e
outra parte foi angariada através da
recolha solidária que decorreu em recipientes próprios para o efeito, devidamente identificados nos
edifícios da Junta, em Pedroso e Seixezelo.

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 20 de dezembro realizou-se uma cerimónia de apoio financeiro a várias instituições da freguesia,
permitindo que as mesmas continuem a desenvolver as suas atividades.

OBRAS
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.

DESPORTO
Entrega da comparticipação aos BVC da Petrus 2019
A Junta de Freguesia, o Clube de Atletismo Os Gaienses e o Clube Spiridon de Gaia entregou aos Bombeiros
Voluntários dos Carvalhos a comparticipação solidária da caminhada inserida na Petrus Run 2019.

Preparação Jogos Juvenis de Gaia 2020
A modalidade de xadrez, continua a desenvolver 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 Petrus Run – Inscrições abertas
A próxima edição da Petrus Run irá decorrer no dia 8 de março de 2020.
A 1.ª fase de inscrições na prova já se encontra a decorrer, tendo um valor de 8€ por atleta, para inscrições
até ao dia 12 de janeiro de 2020.
Uma excelente oportunidade para se inscrever e usufruir de preços especiais.

EMPREGO E FORMAÇÃO
Formação para ativos empregados
No passado dia 10 de dezembro, iniciou na Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, uma formação em
línguas (inglês e espanhol) para ativos empregados.
Uma iniciativa do Gabinete de Inserção Profissional de Pedroso e Seixezelo.

