
Projeto MOB+ 

Brevemente a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo terá um novo serviço de transporte de proximidade 

ao serviço da população, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 



Conselho Municipal da Juventude 

No passado dia 29 de julho, a Junta 

de Freguesia marcou presença no 

segundo Conselho Municipal da 

Juventude 2020. 

O projeto GOP + Jovem, Concurso de 

Banda s de Ga ragem e o D i a 

Internacional da Juventude foram 

alguns dos pontos da ordem de 

trabalho.  

A sessão terminou com a dinâmica 

“Vamos planear Gaia juntos?” da 

Gaiurb Urbanismo Habitação, com o 

objetivo de colocar os jovens como 

parte integrante do processo de 

revisão do Plano Diretor Municipal. 

Férias Escolares de Verão de Pedroso e Seixezelo  

No passado dia 31 de julho, Filipe Silva Lopes, Presidente da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo 

marcou presença no almoço de encerramento de mais uma semana das Férias Escolares de Verão. 



Formação “Operador Jardinagem” 

Iniciou mais uma Formação EFA B3 “Operador de Jardinagem”, numa parceria da Junta de Freguesia com o 

IEFP. 

Formação Vida Ativa “Animação Infantil” 

A sala das mamãs da Junta de Freguesia, em Pedroso, foi decorada pelas alunas da formação Vida Ativa 

“Animação Infantil”. 



Atleta Marco Apura 

No passado dia 9 de agosto, o Pedrosense Marco Apura sagrou-se campeão nacional de C1 em 500 e 1000 

metros, nos nacionais de regatas em linha. 

 

Lançamento do livro “Uma Carícia” 

No passado dia 7 de agosto, a Junta de Freguesia, em Pedroso, recebeu a apresentação do 1.º livro do 

jovem escritor pedrosense Diogo Oliveira. O livro chama-se “Uma Carícia” e a cerimónia de apresentação 

contou com a presença e abertura do presidente da Junta de Freguesia Filipe Silva Lopes. 



Assinatura de protocolo 

No passado dia 30 de julho, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo assinou um protocolo de parceira 

com o programa CLDS 4G, que tem como objetivo promover a inclusão social de grupos populacionais que 

revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território. 

Entrega de kits ao domicílio 

O Diego Ferreira é um bebé de Pedroso e Seixezelo, e os pais quiseram partilhar o momento da entrega do 

seu kit de maternidade. 

Para receber o seu kit poderá realizar a sua inscrição no projeto, através dos seguintes meios:Email: 

geral@pedroso-seixezelo.pt / telefone: 227 842 106 

Posteriormente a entrega do kit à mamã será agendada assim que for oportuno. 



Concurso Eco-Família 

Em 2019, Pedroso e Seixezelo foi classificada como uma das 52 freguesias de Portugal com o título de Eco-

Freguesia. 

De forma ao reforço de boas práticas ambientais, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo aderiu ao 

projeto “Eco Famílias”, inserido nas iniciativas no âmbito do Eco Freguesias XXI. 

Desafiamos as famílias de Pedroso e Seixezelo a participar e a habilitar-se a um dos cinco prémios que 

definimos para os vencedores. 

O concurso irá decorrer de 18 de maio a 30 de junho. acedendo ao site do Eco-Freguesias e participando no 

concurso referido poderá habilitar-se a: 

              1.º prémio – voucher no valor de 100€ para utilizar no Intermaché dos Carvalhos; 

              2.º prémio – voucher no valor de 75€ para utilizar num restaurante da Freguesia; 

              3.º prémio – voucher no valor de 50€ para utilizar numa papelaria da Freguesia; 

              4.º prémio – voucher no valor de 40€ para gastar no horto da Freguesia; 

              5.º prémio – cabaz de produtos biológicos, produzidos na Freguesia, no valor de 30€. 




