5.º Aniversário da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo
No passado dia 5 de outubro, a Academia Sénior celebrou o seu 5.º aniversário.
Devido à situação que estamos a vivenciar não foi possível realizar a tradicional gala. Ainda assim,
continuamos a recordar e a congratular os mais de 400 alunos e professores envolvidos neste enorme
projeto.

Renovação Salão Nobre em Pedroso
Continuam a decorrer as obras de renovação do salão nobre do edifício da Junta de Freguesia, em Pedroso.
Com o apoio da Câmara Municipal de Gaia, teremos uma renovação integral do espaço que apoia e dignifica
muitas iniciativas da Freguesia.
De seguida, teremos a renovação do salão nobre em Seixezelo.

Reforço das medidas preventivas
Para segurança e saúde de todos, a Junta de Freguesia procedeu
ao reforço das medidas preventivas para fazer face à situação
atual.
Além das alterações do horário de atendimento dos serviços das
secretarias, a partir do dia 28 de setembro os utentes,
encontrarão uma nova forma mais simples e prática de desinfetar
as mãos à entrada dos edifícios.

Pavimentação de piso
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
encontra-se a pavimentar a Rua da Lomba, que permitirá a ligação à Rua da Igreja, em Seixezelo.

Tomada de posse do novo
pároco
No passado dia 27 de setembro, decorreu a cerimónia
de tomada de posse do novo pároco da Paróquia de S.
Pedro de Pedroso, o Padre João Carlos.
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, dá as
boas vindas ao novo pároco e agradece ao Padre
Abílio Ramos pelo trabalho desenvolvido nos últimos
quatro anos.

Gaia é Fado
No passado dia 16 de outubro, a Junta de Freguesia
recebeu a Beatriz Silva que representará a Pedroso e
Seixezelo na final do “Gaia é Fado”, promovido pelo
jornal O Gaiense.

Entrega de tapetes de desinfeção
No passado dia 20 de outubro, a Junta de Freguesia entregou tapetes desinfetantes ao Jardim Infantil
Jumbo, em resposta à solicitação da instituição.
Um apoio que pretende fazer a diferença neste ano letivo diferente e muito exigente para toda a
comunidade escolar.

UM BEBÉ…UM FUTURO
Perante a situação que continuamos a viver, a Junta de
Freguesia continua a entregar kits de maternidade ao
domicílio. Assim no passado dia 8 de outubro, os papás
dos bebés Eduardo, Duarte, Artur, Laura, Núria,
Catarina e Gabriel receberam o seu kit.

ASSINATURA DE PROTOCOLOS COM OS AGRUPAMENTOS
No passado dia 20 de outubro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo procedeu à assinatura dos
protocolos de higiene e limpeza com o Agrupamento de Escolas de Carvalhos (Eng. Domingos Oliveira) e o
Agrupamento de Escolas Júlio Dinis (Prof. Eduardo Fonseca), para o ano letivo de 2020-2021.

ROTEIRO PELAS COLETIVIDADES
Mantendo a realização de protocolos anuais com as coletividades, a Junta de Freguesia de Pedroso e
Seixezelo está a promover um Roteiro pelas coletividades, com o objetivo de assinar protocolos de apoio
financeiro e debater assuntos relacionados com as coletividades.
Até ao momento, já foram assinados protocolos com as seguintes coletividades:

Jaca Futebol Clube

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 501

Atlético Futsal de Pedroso

Sociedade Columbófila Carvalhense

Associação de Dança e Cultura The Movement

Grupo Desportivo Venda de Baixo

Grupo Motard Lobo & Companhia

