
 

 

Jogos Juvenis de Gaia   

No dia 26 de junho, a Junta de Freguesia marcou presença na cerimónia dos Jogos Juvenis de Gaia 2022. 

A Freguesia de Pedroso e Seixezelo foi a 2.ª com maior número de atletas inscritos, marcando presença no 

maior número de modalidades.  

Pedroso e Seixezelo conquistou dois prémios FairPlay e foi a Freguesia que subiu mais vezes ao pódio (17 

vezes).   

 



 

V Gala – Escola de Futebol do Benfica      

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença na V Gala da Escola de Futebol do 

Benfica, em Vila Nova de Gaia.    

 

 

Torneio das Velhas Guardas    

Iniciou-se no passado dia 5 de julho, a 1.ª Jornada do Torneio das Velhas Guardas, no pavilhão do 

Clube Hóquei dos Carvalhos. 

Mais um evento desportivo que está de regresso, que tem como objetivo promover a atividade 

física e o convívio. 

O grande vencedor da edição deste ano foi o Grupo Desportivo Juventus de Pedroso.   

 



 

Caminhada Solidária do Jumbo Jardim Infantil     

No dia 9 de julho, a Junta de Freguesia marcou presença na 5.ª Caminhada Solidária do Jumbo – 

Jardim Infantil. 

 

 



I Duatlo de Pedroso e Seixezelo      

O 1.º Duatlo Cross de Pedroso e Seixezelo será no próximo dia 5 

de outubro, pelas 10h00. Brevemente teremos mais 

informações!  

 

 

Atuação Grupo Coral      

No dia 15 de junho, o Grupo Coral da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo esteve presente na 

festa da Escola EB 2/3 de Gondomar.  

 

 

Jantar de professores da Academia Sénior      

De forma a assinalar o encerramento do ano 

letivo 2021-2022, no dia 29 de junho, decorreu o 

jantar de final de ano letivo com os professores 

da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo. 

Um agradecimento a todos os professores que 

continuam a contribuir para o sucesso deste 

projeto, que dispõe de um serviço de excelência 

à comunidade.  



 

 

Lanche de final de ano letivo      

No passado dia 1 de julho, realizou-se o lanche de final de ano letivo da Academia Sénior de 

Pedroso e Seixezelo, com a presença dos alunos e dos professores. 

 

       

Inscrições ano letivo 2022-2023 

Encontram-se a decorrer as inscrições para o ano 

letivo 2022-2023, da Academia Sénior de Pedroso 

e Seixezelo. 

Poderá inscrever-se nas seguintes valências: 

Atelier das Artes, Atelier de Pintura, Dança, 

Ginástica, Grupo Coral, Hidroginástica, 

Hidroterapia, Informática, Inglês, Instrumentos 

Musicais, Natação e Oficina de Teatro. 

Para realizar a sua inscrição, poderá dirigir-se à 

secretaria da Junta de Freguesia, no horário 

habitual de funcionamento.   

 

 

 



 

 

Agricultura Biológica  

Numa parceria com o IEFP e a empresa Maio Verde, 

encontra-se a decorrer uma formação de 

Agricultura Biológica.  

 

Entrega de material escolar   

No dia 24 de maio, e no âmbito do projeto “Pedroso e 

Seixezelo - Regresso às Aulas”, a Junta de Freguesia de 

Pedroso e Seixezelo entregou na Escola Básica das Alheiras 

um kit de material escolar à nova turma de pré-escolar 

que iniciou as aulas no 3.º período.  

Apresentação projeto – EB Carvalhos    

A Junta de Freguesia marcou presença na apresentação do 

projeto “Ambiente Saudável = Criança Feliz”, 

desenvolvido pela Associação de Pais da Escola Básica dos 

Carvalhos, em parceria com a Junta de Freguesia. 

No próximo ano letivo, este projeto será implementado 

em todas as Escolas Básicas da Freguesia.   



 

Entrega diplomas – Agrupamento de Escolas de Carvalhos     

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo 

entregou diplomas do Quadro de Honra e 

Excelência referentes ao ano letivo 2020-2021, 

aos alunos do Agrupamento de Escolas de 

Carvalhos. 

Visita Oceanário Lisboa    

A Junta de Freguesia acompanhou a viagem de 

finalistas organizada pela Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia para os finalistas do 4.º ano das 

Escolas Básicas do município. 

A viagem foi ao Oceanário de Lisboa. Um dia 

diferente, que certamente ficará na memória dos 

mais pequenos!  

Projeto “Escola Vai à Junta”     

No dia 27 de maio, a Junta visitou os alunos do 

4.º ano do Colégio Claret, vencedores da edição 

deste ano do projeto “Escola Vai à Junta”. 

Brevemente serão iniciadas as obras de execução 

da proposta apresentada. 

 



 

Entrega diplomas – Agrupamento de Escolas de Canelas      

No dia 13 de julho, a Junta de Freguesia marcou 

presença na cerimónia do Quadro de Honra e 

Excelência do Agrupamento de Escolas de 

Canelas, onde são premiados os alunos 

residentes em Pedroso e Seixezelo.  

Festas de final de ano letivo 2021-2022      

A Junta de Freguesia marcou presença nas festas de final de ano das Escolas Básicas do 

Agrupamento de Escolas de Carvalhos e do Jumbo Jardim Infantil.  



Festa/Encontro Bebés de Pedroso e Seixezelo       

Realizou-se a 1.ª Festa/Encontro dos Bebés de Pedroso e Seixezelo. 

Este encontro resulta do projeto “Um Bebé…Um Futuro” criado em 2019, onde já são 

contabilizados mais de 400 bebés de Pedroso e Seixezelo.  



15.ª Edição do Festival da Cereja - Seixezelo        

De 26 a 29 de maio, realizou-se a 15.ª edição do Festival da Cereja, no Parque das Corgas, em 

Seixezelo. Um evento recheado de boa gastronomia, música e muita animação.  



7.ª Edição da Festa do Caneco - Pedroso         

De 7 a 12 de junho de 2022, no Complexo Desportivo de Pedroso, decorreu a 7.ª edição da Festa do 

Caneco. Um evento de referência para a Freguesia de Pedroso e Seixezelo, que atraiu inúmeras 

pessoas para assistir aos concertos com nomes de referência.  



 

Homenagem ao Ex-Combatente          

No dia 10 de junho, homenageou-se todos os Ex-Combatentes da Freguesia. 

Como é habitual realizou-se no Mosteiro de Pedroso a eucaristia em memória dos Ex-Combatentes, 

seguindo-se um porto de honra na Praça dos Combatentes, onde foi inaugurada uma placa alusiva e 

identificativa do local. 

A cerimónia contou com a presença da Dra. Célia Correia, vereadora da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia.  

Festa das Missões           

No dia 2 de julho, a Junta de Freguesia marcou presença na Festa das Missões, organizada pela 

Procura – Missões Claretianas.  



          

 

Festa da Família 

No dia 2 de julho, a Junta de Freguesia 

de Pedroso e Seixezelo marcou 

presença na Festa da Famí l ia, 

organizada pelo Centro de Pastoral de 

Santa Marinha.  

 

Festival de Folclore da Associação Cultural e Recreativa 

As Lavradeiras de Pedroso             

Decorreu o 35.º Festival de Folclore de Pedroso, organizado pelo Rancho As Lavradeiras de Pedroso. 

A sessão de receção aos grupos convidados decorreu no salão nobre da Junta de Freguesia em 

Pedroso, onde foi assinado o protocolo de apoio financeiro à coletividade.  

 



Festival de Folclore Nossa Senhora do Monte              

No dia 16 de julho, decorreu o 36.º Festival de Folclore de Nossa Senhora do Monte, organizado 

pelo Rancho Folclórico e Cultural Nossa Senhora do Monte. 

No decorrer da sessão de receção aos grupos convidados foi assinado o protocolo de apoio 

financeiro à coletividade. 

Festival de 

Folclore As Trigueirinhas do Pisão               

No dia 24 de julho, decorreu o 26.º Festival de Folclore, organizado pelo Rancho Folclórico As 

Trigueirinhas do Pisão. 

No decorrer da sessão de receção aos grupos convidados foi assinado o protocolo de apoio 

financeiro à coletividade.  



 

Concentração Motard Lobo & Companhia                

No dia 9 de junho, a Junta de 

F r e g u e s i a d e Pe d r o s o e 

Seixezelo marcou presença na 

25.ª Concentração do Grupo 

Motard Lobo & Companhia.  

 

Assinatura de protocolos                

A Junta de Freguesia procedeu à assinatura do protocolo de apoio financeiro com associações e 

individualidades da Freguesia: 

•Atleta Gonçalo Couto Vale e Silva, para a prática de 

equitação; 

• Clube Hóquei dos Carvalhos, para apoio à realização 

da 7.ª edição do Torneio Internacional Coelhinho do 

Páscoa; 



• Jumbo Jardim Infantil, para colaboração na 

realização da Caminhada Solidária; 

• PROCURA - Missões Claretianas, para a realização de 

teatro infantil “O Mundo dos Porquês”; (49) 

• Associação de Pais da Escola Básica dos Carvalhos, no âmbito de 

apoio ao projeto Ambiente Saudável = Criança Feliz. 

 

Repavimentação 

da Rua da Igreja                 

Em parceria com a Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia e as Águas de Gaia, foi 

repavimentado um troço da Rua da Igreja, 

junto ao Mosteiro de Pedroso.  



 

Repavimentação da Rua do Padrão e do Largo França Borges                  

Em parceria com a Câmara Municipal e as Águas de Gaia, iniciaram-se as obras repavimentação da 

Rua do Padrão e do Largo França Borges.  

Obras S. Bartolomeu                  

Numa parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, está a ser reabilitado as casas de 

banho do Parque de São Bartolomeu Carvalhos. 

Estas intervenções têm como objetivo o melhoramento contínuo do espaço, de forma a potenciar 

uma viagem agradável a quem ao longo do ano visita o espaço.  

 



Aposentação de funcionário                   

No final do mês de maio, o funcionário Laurentino Oliveira passou à aposentação após 46 anos de 

serviço e dedicação à comunidade. 

A Junta de Freguesia e o seu executivo atual agradecem o empenho e a dedicação do Sr. 

Laurentino ao longo destes anos.  

Ao longo do mês de julho, decorreu mais uma edição da Colónia Balnear de Pedroso e Seixezelo. 

Um grupo por cada quinzena, de crianças, jovens e seniores foram para a praia da Aguda, em Vila 

Nova de Gaia. 



 

No  mê s  de  j u l h o ,  de co r r eu  a  v o t a ção  

da 2.ª edição do Orçamento Participativo 

exclusivamente na página de facebook da 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo. 

As propostas em votação foram as seguintes: 

Proposta A: Torneio de Atletismo de rua de 

Pedroso e Seixezelo, apresentado pelo Clube 

Spiridon de Gaia; 

Proposta B: Pedroso e Seixezelo – Caminhando 

em prol de uma vida mais saudável e feliz, 

apresentado por Laura Maria Peito Pereira; 

Proposta C: Apoio ao projeto “Ambiente 

Saudável = Criança Feliz”, apresentado pelas 

Associações de Pais das Escolas de 1.º ciclo do 

Agrupamento de Escolas de Carvalhos.  



 

Auscultação à população sobre o futuro de Pedroso e 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 .  


