
Cerimónia de entrega de kits escolares 

No passado dia 2 de setembro, decorreu a 6.ª edição do projeto Pedroso e Seixezelo – Regresso às Aulas, 

contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia Marina Ascensão. 

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. 

Posteriormente, no dia 8 de setembro, foi entregue em cada Escola Básica o restante material para que no 

início do novo ano letivo, as escolas distribuíssem a cada aluno o seu kit de material. 





Entrega de tapetes desinfetantes para o novo ano letivo 

No passado dia 14 de setembro, a Junta de 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo entregou um 

tapete desinfetante a cada uma das escolas da 

Freguesia. 

Mais uma iniciativa de apoio ao início de um ano 

letivo diferente e muito exigente para toda a 

comunidade escolar. 

Entrega de diplomas aos alunos da Escola Secundária 

Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 

A Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves - Valadares, voltou a distinguir os melhores alunos.No 

passado dia 9 de setembro, a Junta de Freguesia recebeu alguns alunos da Escola Secundária Dr. Joaquim 

Gomes Ferreira Alves, residentes em Pedroso e Seixezelo, que foram distinguidos com o diploma de 

Excelência no ano letivo 2018-2019.A Junta de Freguesia ofereceu um diploma e cheque prenda aos alunos 

reconhecidos. 



Inauguração das novas instalações do Colégio Internato Claret 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, marcou presença na cerimónia de inauguração das novas 

instalações do 1.º ciclo do Colégio Internato Claret. 

Cinema Fora do Sítio 

No passado dia 11 de setembro, decorreu o Cinema Fora do Sítio, em Pedroso e Seixezelo. 

Uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, com o apoio da Junta de Freguesia de Pedroso e 

Seixezelo e em parceria com a Fundação INATEL, cumprindo com todas as normas da DGS, foi possível 

assistir ao filme “O Espião”. 



Reabilitação de pisos 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, numa parceria com a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, 

procedeu à reabilitação do piso do Largo de Borreles e da Rua Aldeia Galega. 

 

Largo de Borreles 

Rua da Aldeia Galega 



 

Entrega de kits ao domicílio 

No passado dia 11 de setembro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo entregou novamente kits de 

maternidade ao domicílio.  

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

geral@pedroso-seixezelo.pt / telefone: 227 842 106Posteriormente a entrega do kit à mamã será agendada 

assim que for oportuno. 

POSTO DE ENFERMAGEM DE PEDROSO E SEIXEZELO 

O Posto de enfermagem de Pedroso e Seixezelo tem sido mais um marco nos serviços de proximidade da 

Freguesia. Um serviço gratuito que contempla a prestação de cuidados primários de enfermagem (pensos 

rápidos e administração de medicação com prescrição médica, entre outros) e que funciona no Espaço 

Multiusos do Edifício Sede, em Pedroso e no Edifício da Junta, em Seixezelo. 

Pedroso (espaço multiusos): 

Terças, Quartas e Sextas: 18h00 às 19h30 

Sábados: 09h30 às 11h00 

Seixezelo (edifício da Junta): 

Segundas e Quintas: 17h30 às 19h00 
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