
 

 

EXPOCIC 2022  

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, participou na sessão de abertura e visitou a EXPOCIC 2022, 

promovida pelo Colégio Internato dos Carvalhos.  

Uma excelente oportunidade de prestar contas, informar e escutar a população de Pedroso e Seixezelo. 



 

Corpo Nacional de Escutas    

O Agrupamento de Escuteiros encontra-se a promover fins de semana com os alunos do 1.º ciclo das 

Escolas Básicas de Pedroso e Seixezelo.   

 

 

Entrega prémio Eco-Decorando - Natal  

A Junta de Freguesia visitou a Escola Básica de Leirós e a Escola Básica dos Carvalhos e procedeu à 

entrega dos prémios relativos à edição do Eco-Decorando – Natal 2021.   



Eco-Decorando – 25 de abril   

A 5.ª edição do projeto Eco-Decorando Pedroso e Seixezelo decorreu no mês de abril, e contou com 

a participação da escola EB 2/3 Padre António Luís Moreira e o Colégio Internato Claret. O desafio 

era decorar rotundas da Freguesia, com enfeites alusivos ao 25 de abril.  

O grande vencedor desta edição foi a escola EB 2/3 Padre António Luís Moreira.  

 

Visita dos alunos do Jumbo Jardim Infantil    

No passado dia 19 de abril, as meninas e os meninos da sala dos 5 anos do Jumbo Jardim Infantil 

visitaram a Junta de Freguesia e entregaram a todos os colaboradores um pequeno laço azul, 

simbolizando o mês na Prevenção dos Maus-Tratos na infância.   

 



 

 

Jogos Juvenis de Gaia    

Os Jogos Juvenis de Gaia estão de volta! 

A equipa responsável pela dinamização 

deste evento desportivo, ao longo de 

todo o mês de abril visitou as Escolas 

Básicas de Pedroso e Seixezelo, com o 

objet ivo de dar a conhecer as 

diferentes modalidades em competição 

e inscrever os atletas interessados. 

No próximo mês de maio, irão decorrer 

os treinos de preparação para as 

diferentes modalidades em competição.  

 

 

 

 

Assinatura protocolo Petrus Run    

A Junta de Freguesia assinou o protocolo 

com o Clube Spiridon de Gaia e o Clube 

Atletismo Os Gaienses para apoio à 

realização da Petrus Run 2022.  



 

7.ª Edição Petrus Run    

No passado dia 27 de março, realizou-se a 7.ª edição da Petrus Run. O regresso desta grande prova 

desportiva na Freguesia, contabilizou mais de 900 atletas, entre corrida (10km) e caminhada 

(5km). A caminhada solidária deste ano foi dedicada à Ucrânia. Cada inscrição na caminhada, 1€ 

reverteu para o povo ucraniano. 

 

 

 

Donativo Ucrânia     

Com o objetivo de continuar a prestar apoio à situação da guerra na Ucrânia, a Junta de Freguesia 

procedeu novamente à entrega de alguns dos bens necessários que foram doados à Junta.   

 

 

 

 

 

 



 

Formações IEFP     

No dia 7 de abril, iniciaram formações de “Cuidadores Formais e Não Formais”, “Cozinha Saudável” 

e “Auto Maquiagem e Nails Art”. 

A Junta de Freguesia, em parceria com o IEFP, proporciona a requalificação profissional aos 

formandos que participam.   

 



 

Apresentação da Diamante Eventos     

No dia 9 de abril, a Junta marcou presença no Espetáculo de apresentação da empresa Diamante 

Eventos, sediada em Pedroso e Seixezelo. 

O objetivo deste espetáculo foi dar a conhecer grupos que compõem parte do portfólio da empresa 

e a sua área de atuação.   

Comemorações 25 de Abril      

No dia 25 de abril, realizou-se mais um evento das comemorações do 25 de abril, no salão nobre da 

Junta de Freguesia. 

Uma cerimónia que homenageou personalidades da Freguesia, que no ano de 2021 destacaram-se 

nas diferentes áreas. 

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 

Eduardo Vítor Rodrigues.  

A Associação Musical de Pedroso brindou-nos uma vez mais com um belíssimo momento musical.  



 

Caminhada Solidária 25 de abril     

Decorreu a tradicional Caminhada Solidária de Abril, inserida nas atividades dinamizadas no âmbito 

das Comemorações do 25 de abril. 

A iniciativa deste ano contou com a presença de mais de 220 pessoas, e o valor angariado reverteu 

na totalidade para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.  

111.º Aniversário da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos      

No passado dia 24 de abril realizou-se a cerimónia de comemoração do 111.º aniversário da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, e a Junta de Freguesia marcou 

presença, neste reconhecimento do excelente serviço prestado à comunidade.  



Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários 

de Vila Nova de Gaia      

No passado dia 25 de abril, a Junta de Freguesia esteve presente na missa por alma dos sócios 

falecidos da Associação Humanitária dos Bombeiros do quadro de Honra de Vila Nova de Gaia, que 

ocorreu na capela de São Bartolomeu Carvalhos. 

De seguida, marcou presença no almoço do 9.º aniversário da Associação do Quadro de Honra dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Gaia.  

 

 

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. 

No mês de abril a Junta de Freguesia 

visitou a Associação Mutualista Nossa 

Senhora da Esperança, em Seixezelo.  



 

Cartão do Bebé e Cartão Sénior de Pedroso e Seixezelo       

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo tem vindo a aumentar os parceiros no âmbito do 

cartão do bebé, um futuro. Relembramos que podem usufruir deste cartão gratuito, as crianças 

nascidas a partir de 1 de janeiro de 2019 e tem que ter os pais recenseados na Freguesia. 

Durante o mês de março, a Junta de Freguesia lançou mais um projeto, o cartão sénior de Pedroso 

e Seixezelo. Um cartão gratuito, dirigido a pessoas com 60 ou mais anos de idade e recenseados na 

Freguesia. 

Para realizar a inscrição no cartão do bebé e/ou cartão sénior terá de se dirigir aos serviços 

administrativos, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. 

Os parceiros aderentes destes projetos podem ser consultados em www.pedroso-seixezelo.pt  






