
 

 

Comemoração do Dia do Desporto   

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença no Dia Desportivo, organizado pela Procura - 

Missões Claretianas.  

 



Jogos Juvenis de Gaia     

Os Jogos Juvenis de Gaia estão de volta! Ao longo de todo o mês de maio decorreram os treinos de 

preparação nas diferentes modalidades em competição nos Jogos Juvenis de Gaia 2022.   

 

 



 

Participação na “Feira Rural”   

No passado dia 29 de abril, a Academia 

Sénior de Pedroso e Seixezelo esteve 

presente no Centro Cívico de Gaia, na 

Feira Rural, promovida pela Academia 

Sénior de Gaia. 

Ao longo de todo o dia, tivemos uma 

barraquinha a vender produtos agrí-

colas. Na parte da tarde, tivemos a 

participação do Grupo Coral da Aca-

demia Sénior, que nos brindou com uma 

maravilhosa atuação após dois anos.  

 

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.   

 



 

Entrega de medalha     

No dia 4 de maio, foi entregue a Medalha de Honra da 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo ao José Ferreira Pinto 

(presidente do Conselho de Administração da 

Procalçado). 

Esta medalha insere-se no reconhecimento realizado nas 

Comemorações do 25 de Abril, mas que por motivos de 

saúde impossibilitou o homenageado de receber a sua 

medalha.   

 

Certificação SGS     

Nos dias 28 e 29 de abril, decorreu a auditoria à Junta 

de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, pela entidade 

SGS. 

A Junta de Freguesia é certificada em todos os serviços, 

pela norma da Gestão da Qualidade desde o ano de 

2017. 

O resultado da auditoria foi muito positivo, 

comprovando a boa gestão diária e excelente qualidade 

dos serviços à disposição da comunidade. 

 



 

Visita à Junta de Freguesia     

No passado dia 19 de maio, as crianças 

da creche do Centro Social e Paroquial 

de S. Pedro de Pedroso foram dar os 

bons dias à Junta de Freguesia de 

Pedroso e Seixezelo.  

 

 

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 maio a Junta de Freguesia visitou a empresa Costa e Almeida – Ambiente.  

 



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    

 

 

 

 

 

 

 



 

Um bebé…um futuro!      


