
Iluminação de natal 

A iluminação de natal já chegou à Freguesia de Pedroso e Seixezelo.A rotunda junto ao Mosteiro de Pedroso 

e o início da Rua da Igreja em Seixezelo, estão agora muito mais iluminadas. 



Decoração nos edifícios da Junta  

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. 

Natal nas escolas 

Perante a impossibilidade de realizar as edições dos projetos “A Escola vai à Junta” e “Eco-Decorando 

Pedroso e Seixezelo”, a Junta de Freguesia decidiu oferecer um presente a todos os alunos do pré-escolar e 

do 1.º ciclo das escolas da Freguesia. 





Natal nas IPSS 

No âmbito da entrega de presentes de natal que a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo realizou junto 

das Escolas Básicas da Freguesia, nos dias 16 e 17 de dezembro procedeu à entrega de brinquedos aos 

meninos e meninas do Centro Social e Paroquial S. Pedro de Pedroso e no Jumbo Jardim Infantil. 

Serviço de Transporte MOB + 

A partir do dia 26 de novembro, a Junta de Freguesia tem ao dispor da população de Pedroso e Seixezelo um 

transporte gratuito porta-a-porta.A implementação deste projeto contou com o apoio da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Gaia. 



Distribuição das Revistas Pedroso e Seixezelo Com Vida 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo informa que já se encontra em distribuição a revista e 

postal de mais uma edição de Pedroso e Seixezelo Com Vida. Brevemente na sua caixa de correio poderá 

encontrar a revista com o balanço dos projetos em curso desenvolvidos pela Junta de Freguesia, bem como 

um postal de boas festas com as datas das reuniões públicas do executivo para o ano de 2021. 

Oferta de Impermeáveis 

A Junta de Freguesia em parceria com o Bricomarché dos Carvalhos, entregou a todas as escolas do 1.º ciclo 

impermeáveis para que os auxiliares/porteiros possam realizar o seu trabalho com as devidas condições. 



Pavimentação de piso 

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

encontra-se a pavimentar a Rua do Caniço, em Pedroso. 

Colocação de cobertura 

Numa parceria da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, da Câmara Municipal de Gaia e do Futebol 

Clube Pedroso está a decorrer obras de colocação de uma cobertura para a bancada do campo de jogos do 

Futebol Clube Pedroso. 



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: 

Centelha Criativa

Grupo Desportivo do Colégio Internato

Clube Hóquei dos Carvalhos

Grupo Desportivo Juventus de Pedroso 



Associação Cultural e Recreativa 
As Lavradeiras de Pedroso

Rancho Folclórico As Trigueirinhas do Pisão 

Futebol Clube Pedroso 

Clube Spiridon de Gaia

Rancho Folclórico e Cultural Nossa Senhora do Monte

Associação Desportiva da Raposa 



Entrega cabazes – Pedroso e Seixezelo Solidário 

A Junta de Freguesia de Pedroso e 

Seixezelo assinalou o natal, entregando em 

casa de cerca de 70 famílias carenciadas 

cabazes alimentares, brinquedos e livros 

para as crianças.  Agradecemos às 

empresas parceiras do projeto “Cabaz de 

Natal”, nomeadamente,  Bartolomeu 

Costa Seguros, Dohm, Hospital Veterinário 

de Gaia, Mota & David Lda e Procalçado. 

Agradecemos também a todas as pessoas 

que participaram na recolha solidária de 

brinquedos e livros, que faremos chegar às 

crianças mais desfavorecidas. 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
dos Carvalhos 

Associação Musical de Pedroso 

Conferência São Vicente Paulo 



Recolha de natal solidária 

Numa época em que o espírito solidário marca a vida de todos nós, as empresas DOHM e a Procalçado, 

sediadas em Pedroso e Seixezelo fizeram uma angariação de bens alimentares junto dos seus colaboradores, 

com o objetivo de contribuir e ajudar as famílias mais carenciadas da Freguesia a terem uma consoada mais 

confortável. 

Obrigado a todos que contribuíram e tornaram esta iniciativa ainda mais especial. 

Entrega de bens alimentares – empresas da Freguesia 

A empresa Bartolomeu Costa Seguros (Tranquilidade – Grupo Henerali) e o Hospital Veterinário de Gaia 

entregaram à Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo cabazes de alimentos que posteriormente foram 

entregues às famílias mais carenciadas na Freguesia. 

Obrigado a todas as entidades que contribuíram para este gesto solidário. 



Recolha de brinquedos e livros 

No passado dia 18 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. 

Oferta Farmácia Central ao Centro Social e Paroquial 
S. Pedro de Pedroso

No passado dia 17 de dezembro, a Junta de Freguesia 

de Pedroso e Seixezelo acompanhou a Farmácia 

Central dos Carvalhos ao Centro Social e Paroquial S. 

Pedro de Pedroso, que procedeu à entrega de 

produtos de higiene para os seniores. 

Oferta de bens alimentares ao Centro Social e Paroquial 
S. Pedro de Pedroso

No passado dia 18 de dezembro, a Junta de Freguesia de 

Pedroso e Seixezelo entregou ao Centro Social e Paroquial S. 

Pedro de Pedroso alguns bens alimentares. 



Projeto Juntos por Si 

Face à atual evolução da pandemia, a Junta de Freguesia de 

Pedroso e Seixezelo reforçou as respostas criadas para a 

comunidade: 

- Compra e entrega ao domicílio de bens alimentares;

- Compra e entrega ao domicílio de medicamentos;

- Pagamento de despesas (água, luz, telecomunicações, etc);

- Pagamento das pensões ao domicílio.

De 12 a 19 de dezembro, decorreram as votações na 

página de Facebook no âmbito da 1.ª edição do 

projeto “Revelando Pedroso e Seixezelo”. 

A fotografia vencedora em cada categoria foi a que 

alcançou mais “gostos” durante o período da votação. 

No dia 23 de dezembro, os vencedores receberam o 

prémio num momento simbólico que decorreu na 

Junta de Freguesia. 

No passado dia 14 de dezembro procedemos à entrega dos prémios no âmbito do projeto Eco Famílias, 

integrado na candidatura da Freguesia à renovação do certificado de Eco Freguesia. 

Um agradecimento especial a todas as famílias que participaram no projeto e parabéns aos vencedores. 

1.º lugar: Adriano Sanahuja

2.º lugar: Kisy Glória Uyeki Cirne Guedes

3.º lugar: Ana Maria Gonçalves da Costa

4.º lugar: António Semblano

5.º lugar: Maria Moreira



Formação Vida Ativa Costura Criativa 

Terminou no passado dia 11 de dezembro, a formação vida ativa “Costura Criativa” , numa parceria da 

Junta de Freguesia com o IEFP. Uma formação de 200h, em que as alunas desenvolveram os 

seus conhecimentos de costura e aplicaram de forma criativa nos seus trabalhos. 



No passado dia 11 de dezembro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo entregou kits de maternidade 

ao domicílio. Poderá continuar a realizar a sua inscrição no projeto, através dos seguintes meios: Email: 

geral@pedroso-seixezelo.pt Telefone: 227 842 106   


