Visita aos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos
Na noite de 31 de dezembro, decorreu a tradicional visita aos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, com o
objetivo de cumprimentar e agradecer aos bombeiros que estavam de piquete na última noite do ano.

Pedroso e Seixezelo – Apoio Solidário
No âmbito do projeto “Pedroso e Seixezelo - Apoio Solidário”, a Junta de Freguesia procedeu a
assinatura de protocolos com as entidades parceiras do projeto para o ano de 2022.
Neste momento, o projeto já conta com a colaboração das seguintes instituições:
Centro Ótico dos Carvalhos, Clínica Dentária Albertina Alves, Clínica Dentária Dental GN, Clínica
Dentária Venda Nova, Clínica Médico Dentária Dentisti P, Farmácia Central dos Carvalhos, Farmácia
do Outeiro e Farmácia Moreira.
Uma resposta social que visa ajudar pessoas carenciadas da Freguesia, permitindo o acesso gratuito
a tratamentos dentários, oculares e a medicamentos.

Entrega das chaves – Paróquia de Seixezelo
No dia 15 de janeiro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, entregou ao Padre Augusto
Batista, a chave do portão de acesso ao terreno da paróquia de Seixezelo, na Rua da Igreja, em
Seixezelo.
Com a colocação do portão e da escadaria o acesso ao terreno é garantido e cumpre-se uma
promessa feita em 2009 pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de
Seixezelo.

Assinatura de protocolos
No dia 10 de janeiro a Junta de Freguesia assinou o protocolo de apoio financeiro com a Centelha
Criativa, relativo à 1.ª edição da Vila Natal de Pedroso e Seixezelo.
No dia 18 de janeiro, assinou o protocolo com os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, no âmbito
do prémio vencedor da 1.ª edição do projeto Orçamento Participativo de Pedroso e Seixezelo.

Vencedor da 4.ª edição do Eco-decorando Pedroso e Seixezelo
Na 4.ª edição do projeto Eco-decorando tivemos como vencedores as seguintes escolas: Escola
Básica dos Carvalhos e Escola Básica de Leirós.
Um agradecimento a todas as escolas básicas que participaram em mais um edição deste projeto
de sucesso.

Substituição de paralelos nas passadeiras
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo informa que já se encontra concluída a renovação das
passadeiras na Alameda da Saudade, em Pedroso.
Numa parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Junta de Freguesia iniciou a
substituição de duas passadeiras pintadas em asfalto pela colocação de cubo branco e cinza.

Ligação à rede de águas pluviais
Encontra-se concluída a ligação à rede de águas pluviais na Rua de S. Bento, em Pedroso.
Um objetivo há muito aguardado pela população local.
Esta intervenção foi da responsabilidade das Águas de Gaia, em coordenação com a Junta de
Freguesia de Pedroso e Seixezelo.

7.ª Edição da Petrus Run
de Pedroso e Seixezelo
Continuam a decorrer as inscrições para mais
uma edição da Petrus Run.
No dia 27 de março, vem correr connosco.
Inscreve-te!

Entrega de kit de maternidade
Ao longo do mês de janeiro, 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

