
Concerto Solidário   

No dia 30 de julho, decorreu o Concerto Solidário, organizado em parceria entre a Junta de Freguesia de 

Pedroso e Seixezelo e a Associação Musical de Pedroso. 

O concerto contou com a presença do Coro Polifónico de Pedroso, acompanhado pela orquestra In Motu 

e com a participação do Grupo Coral da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo.  

Um belíssimo momento musical, que ficou marcado pela solidariedade de todos os que contribuíram com 

bens alimentares que posteriormente entregamos no Centro Social e Paroquial S. Pedro de Pedroso.    



 

Entrega de bens 

alimentares - Concerto 

Solidário       

No dia 2 de agosto, a Junta de 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo 

p r o c e d e u à e n t r e g a d o s b e n s 

alimentares angariados no Concerto 

Solidário. Obrigado a todos pelo 

contributo!     

 

 

Grupo Desportivo Juventus 

de Pedroso     

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo 

marcou presença na Gala do Grupo 

Desportivo Juventus de Pedroso.    

 



 

Campanha de Sensibilização     

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia encontra-se a promover uma campanha de sensibilização 

para a recolha dos dejetos animais nas vias públicas e espaços públicos. 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo aliou-se à iniciativa. Junte-se a esta causa e ajude a 

zelar pela saúde de todos!  

 

 

Assinatura de protocolos      

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

individualidades da Freguesia: 

 

 

 

 

Clube Hóquei dos Carvalhos, para apoio à atividade Futebol Clube Pedroso, para apoio à atividade 



Atuação Grupo Coral      

O Grupo Coral da Academia Sénior de Pedroso e 

Seixezelo marcou presença no encontro da 

juventude realizado pelo pelouro da Juventude 

da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.   

 

 

 

Intervenção Jumbo Jardim Infantil       

O Jumbo Jardim Infantil, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e da Junta de 

Freguesia encontra-se a realizar obras nas suas instalações.  

 

 



Repavimentação de piso       

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em parceria com as Águas de Gaia e a Junta de Freguesia 

de Pedroso e Seixezelo, procedeu à repavimentação da Rua do Padrão e do Largo França Borges.   

 

       

 

 



Cartão do bebé e Cartão Sénior 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 .  

 

 

 

 

 


