
Iluminação de natal na Freguesia de Pedroso e Seixezelo  

No início do mês de dezembro a iluminação de natal 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 de natal nos edifícios da Junta  

Os edifícios da Junta de Freguesia estão decorados com adereços alusivos ao natal. 

A secretaria do edifício sede - Pedroso e a secretaria de Seixezelo já estão decoradas para receber 

os seus utentes nesta quadra natalícia. 

Exposição de natal da Academia Sénior  

Conforme habitual, o edifício sede da Junta de Freguesia tem exposto os trabalhos dos alunos do 

Atelier de Pintura da Prof.ª Ana Teresa Gonçalves Pinto e da Prof.ª Eduarda Claro, bem como a 

árvore de natal dos alunos do Atelier das Artes da Prof.ª Liliana Sousa. 



Inscrições Petrus Run  

A Petrus Run está de volta a Pedroso e Seixezelo! 

Poderá inscrever-se na 7.ª edição no site da Lap2Go - Petrus Run . 

Até dia 10 de janeiro, a sua inscrição fica apenas por 8€. Não perca esta oportunidade e venha 

testar os seus limites! 

 



2.ª Edição do projeto Revelando Pedroso e Seixezelo  

De 13 a 20 de dezembro, decorreu a votação da 2.ª edição do projeto Revelando Pedroso e 

Seixezelo. 

A fotografia mais votada da categoria de Natureza é de Ana Rita Silva, com 358 votos. 

A segunda fotografia é de Alexandra Feiteira e conquistou 249 votos, por fim, Ivan Patrício 

alcançou 235 votos e conquistou a terceira fotografia mais votada da categoria. 

A fotografia mais votada da categoria de Natal é de Rosa Gonçalves, com 139 votos. 

A segunda fotografia é de Íris Barbosa e conquistou 73 votos, por fim, Miguel Ribeiro alcançou 52 

votos e conquistou a terceira fotografia mais votada da categoria. 

A fotografia mais votada da categoria de Clássicos é de Tânia Mota, com 395 votos. 

A segunda fotografia é de Belisa Fernandes e conquistou 246 votos, por fim, Salvador Ramos 

alcançou 158 votos e conquistou a terceira fotografia mais votada da categoria. 



1.ª Edição da Vila Natal de Pedroso e Seixezelo  

Nos dias 18 e 19 de dezembro, decorreu a 1.ª edição da Vila Natal de Pedroso e Seixezelo, no 

Espaço Cívico da Feira dos Carvalhos. 

Numa parceria da Centelha Criativa e a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, ao longo de 

duas tardes, foi possível proporcionar inúmeras atividades para os visitantes da Vila Natal. Desde as 

barraquinhas alimentares de produtos típicos natalícios, aos produtos de artesanato alusivos ao 

natal, a Vila Natal também proporcionou atividades para os pequenos. Ao longo do período da Vila 

Natal, foi possível visitar e fotografar na Casa do Pai Natal, partilhando os desejos natalícios mais 

divertidos. 



Assinatura de protocolo entre instituições  

No dia 19 de novembro, a Junta de Freguesia 

de Pedroso e Seixezelo assinou um protocolo de 

colaboração com o Agrupamento de Escolas de 

Carvalhos e a Cooperativa de Solidariedade 

Social Viver Pedroso, com o objetivo de 

aumentar a literacia da população na 

Freguesia. 

Entrega diplomas – Agrupamento de Escolas Carvalhos  

No dia 19 de novembro, a Junta de Freguesia marcou presença na cerimónia de entrega dos 

diplomas do Quadro de Valor e Excelência aos alunos que concluíram o 12.º ano da Escola 

Secundária dos Carvalhos. 



Hastear bandeiras do Eco-escolas  

No dia 3 de dezembro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo acompanhou o diretor do 

Agrupamento de Escolas de Carvalhos na entrega da bandeira Eco-Escolas a todas as Escolas do 

Agrupamento de Escolas de Carvalhos.  

4.ª Edição Eco-decorando Pedroso e Seixezelo  

Na 4.ª edição deste projeto, denominada “Enfeites de Natal”, convidamos todas as Escolas Básicas 

do 1.º ciclo da Freguesia e o Jardim Infantil Jumbo a decorar nove espaços públicos de Pedroso e 

Seixezelo.  

De 10 de dezembro a 6 de janeiro (até às 17h), decorre o período para votação da melhor 

decoração de natal.  

NOTA: Apenas serão contabilizados o número de gostos colocados no álbum acima indicado. 

O vencedor será a ins=tuição/decoração com maior número de gostos. 



 

 

 



Conferência Dia Internacional Contra a Corrupção  

No passado 10 de dezembro, a convite do 

professor José Pedrosa, o presidente da Junta de 

Freguesia Filipe Silva Lopes, participou na 

conferência organizada pelos alunos do 9.º E da 

Escola Secundária dos Carvalhos. A conferência 

contou também, com a presença do orador 

António Henrique Cruz, que abordou a temática 

da corrupção. 

Campo de Férias de Pedroso e Seixezelo  

No dia 20 de dezembro, iniciou-se mais uma edição do projeto Campo de Férias de Natal de 

Pedroso e Seixezelo. 

Uma iniciativa da Cooperativa de Solidariedade Social Viver Pedroso, com o apoio da Junta de 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo e da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 

Para esta semana teremos muitas atividades e as surpresas! Ainda existem vagas disponíveis, 

inscreva o seu educando e venha passar umas férias divertidas connosco. 



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: 

Modsix Shoes

Grön

Hospital Veterinário de Gaia



Formação de Inglês   

No dia 17 de novembro, arrancou uma formação de inglês, em parceria com o IEFP. A formação 

decorre nas instalações do Espaço Multiusos, da Junta de Freguesia, em Pedroso. 

Formação EFA B3 Pro Cuidador de Crianças/Jovens   

No dia 22 de novembro, arrancou uma formação EFA B3 PRO Cuidador de Crianças e Jovens, em 

parceria com o IEFP. 



Natal Solidário   

A empresa Bartolomeu Costa Seguros, o Hospital Veterinário de Gaia, a Dohm, Mota& David, 

Cápsulas do Norte e Carácter Distinto, juntaram-se à Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, 

contribuindo com o seu donativo de natal solidário, que possibilitou a aquisição de vários cabazes 

de alimentos, que posteriormente foram distribuídos pelas famílias mais carenciadas (identificadas 

pelo Gabinete de Ação Social) da Freguesia. 



Entrega cabazes     

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo assinalou o natal, entregando em casa de cerca de 80 

famílias carenciadas cabazes alimentares, brinquedos e livros para as crianças. 

Agradecemos também a todas as pessoas que participaram na recolha solidária de brinquedos e 

livros, que fizemos chegar às crianças mais desfavorecidas. 

Doação de material e brinquedos – Empresa Hôma     

No passado mês de dezembro, a empresa Hôma doou à Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo 

inúmeras prateleiras e brinquedos. Agradecemos o material recebido e informamos que será 

distribuído por quem mais precisa. 



Substituição de paralelos nas passadeiras     

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo continua a proceder à renovação das passadeiras na 

Freguesia. 

Numa parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Junta de Freguesia procedeu à 

substituição de duas passadeiras pintadas em asfalto pela colocação de cubo branco e cinza na Rua 

Fábrica das Cavadinhas. 

Inauguração do Espaço Cívico da Feira dos Carvalhos     

No passado dia 27 de novembro, a Junta de Freguesia marcou presença na inauguração do Espaço 

Cívico da Feira dos Carvalhos. 

Uma obra de referência, que será uma mais-valia para a Freguesia de Pedroso e Seixezelo. 



Inauguração das obras de reabilitação 

do salão nobre de Seixezelo     

No dia 10 de dezembro, foram inauguradas as 

obras do salão nobre, do edifício da Junta de 

Freguesia em Seixezelo. Estas obras de 

requalificação integral do salão nobre, da 

escadaria interior e do hall de entrada, 

permitiram criar melhores condições para 

receber a população. 

Entrega de kit de maternidade 

Ao longo do mês de dezembro, 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:227842106.


