
Nova edição Petrus Run  

A Petrus Run está de volta a Pedroso e Seixezelo! A 7.ª edição desta prova está de regresso em 2022, e 

brevemente estarão disponíveis todas as informações complementares. 

Dia 13 de março, vamos voltar a correr todos juntos! 

 



 

Aniversário The Movement  

No dia 28 de outubro, a Associação de Dança e Cultura The Movement celebrou o seu 5.ª 

aniversário.  

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença na apresentação aos pais do trabalho 

desenvolvido pelos alunos. 

Assembleia Geral das Associações de Pais  

No mês de outubro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença nas Assembleias 

Gerais das Associações de Pais das Escolas Básicas de Carvalhos e de Figueiredo. 



Gop + Jovem 2021  

No dia 13 de novembro, a Câmara Municipal 

de Vila Nova de Gaia homenageou os 

vencedores do Gaia Orçamento Participativo 

Jovem 2021. 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo 

alcançou uma vitória em cada uma das 

categorias em concurso: Tecnologia e 

Empreendedorismo, Criatividade, Cultura e 

Desporto e Meio Ambiente e Susten-

tabilidade. 

 

Rastreio Posto de Enfermagem de Pedroso e Seixezelo  

No dia 13 de novembro, decorreu na Praça da Saudade (junto ao cemitério de Pedroso) um rastreio 

de glicemia, ensino sobre os sinais e sintomas a ter em consideração e qual a melhor forma de 

prevenção da doença. 

Esta iniciativa insere-se nas atividades de sensibilização do Dia Mundial da Diabetes e foi 

promovida pelo Posto de Enfermagem de Pedroso e Seixezelo. 

No final da tarde realizou-se uma aula de ginástica, promovida pela Academia Sénior e pelo prof. 

Márcio Paiva. 



Inauguração de viatura de emergência  

No passado dia 7 de novembro, foi inaugurada a ambulância de emergência oferecida pela Junta 

de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, aos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos.  

Ao longo da cerimónia foi também anunciado a aquisição de quatro desfibrilhadores, sendo um 

deles oferecido pela Junta de Freguesia, no âmbito da 1.ª edição do projeto Orçamento 

Participativo de Pedroso e Seixezelo. 



Abertura da Rua Padre Tomás Aquino Silvares  

Resultado de uma parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, encontra-se neste 

momento a proceder à reabertura da Rua Padre Tomás Aquino Silvares. Esta intervenção integra 

também a repavimentação de toda a rua, procedendo à requalificação de toda a área envolvente, 

preparando a construção do novo Centro de Saúde. 

Esta intervenção permite uma maior fluidez do trânsito na zona envolvente, aliviando os 

constrangimentos sentidos no Largo França Borges e proporcionando melhores condições de 

circulação a toda a população. 

Reabilitação Capela Senhora da Saúde  

Numa parceria com a Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia, a Junta de Freguesia de Pedroso 

e Seixezelo encontra-se a reabilitar o telhado 

da Capela da Senhora da Saúde, bem como o 

arranjo e pintura dos tetos e das paredes do 

interior. 



Roteiro pelas empresas  

A Junta de Freguesia continua a realizar o “Roteiro pelas Empresas”, com o objetivo de criar uma 

maior proximidade com as empresas da Freguesia, conhecendo um pouco da realidade de cada 

uma e os desafios que atualmente enfrentam. 

Ao longo de todo o mês de novembro foram visitadas as seguintes empresas:  

 

 

 

Maio Verde

União de Transportes dos Carvalhos

Constantino Fernandes Oliveira & Filhos, S.A.



Formações IEFP  

No mês de novembro, iniciaram-se duas formações promovidas pelo Gabinete de Inserção 

Profissional da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, em parceria com o IEFP. 

No dia 8 de novembro arrancou a formação de primeiros socorros físicos e psicológicos, e no dia 17 

de novembro iniciou-se a formação de inglês. 

 

 

 

Entrega de kit de maternidade  

Ao longo do mês de novembro, a Junta de 

Freguesia entregou kits de maternidade para os 

bebés de Pedroso e Seixezelo.  

Poderá continuar a realizar a sua inscrição no 

projeto através dos seguintes meios:  

E-mail: geral@pedroso-seixezelo.pt 

Telefone: 227 842 106 



O projeto “Revelando Pedroso e Seixezelo” está de volta! Para esta 2.ª edição, temos em concurso 

as seguintes categorias: Natal, Clássicos e Natureza. 

De 1 a 10 de dezembro, poderá concorrer a uma das três categorias e habilitar-se a uma dos 

prémios que temos para si. 

Esta iniciativa visa promover a inovação e envolvência da comunidade, apelando à sua criatividade. 


