Apresentação Futebol Clube Pedroso
A Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença na apresentação da equipa do Futebol Clube de
Pedroso aos sócios e adeptos.

Inauguração da nova sede
No dia 3 de setembro, decorreu a inauguração da nova sede do Grupo Desportivo Juventus de
Pedroso.
Um desejo muito ambicionado pela coletividade, que resultou numa excelente requalificação do
espaço.

Jogos Juvenis de Gaia
No dia 12 de setembro, realizou-se o jantar de agradecimento a todo o staff da Freguesia de
Pedroso e Seixezelo nos Jogos Juvenis de Gaia no ano de 2022.
Brevemente será iniciada a preparação para os Jogos Juvenis de Gaia de 2023!

Torneio das Velhas Guardas
No dia 14 de setembro, realizou-se o jantar do Torneio das Velhas Guardas de Pedroso e Seixezelo.
Um evento desportivo que promove a prática de desporto e convívio!

Futebol Clube de Pedroso
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença na apresentação da equipa feminina
do Futebol Clube de Pedroso.

1.ª Edição da Petrus Handball Cup
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença na final e na entrega dos troféus da
1.ª edição da Petrus Handball Cup, organizada pela Associação Desportiva dos Carvalhos.

Campo de Férias de Pedroso e Seixezelo
No dia 2 de setembro, terminou mais uma edição do Campo de Férias de Pedroso e Seixezelo.
Ao longo de 10 semanas foram inúmeras as atividades desenvolvidas e as memórias criadas.

Cerimónia Pedroso e Seixezelo – Regresso às Aulas
No dia 5 de setembro, decorreu a cerimónia do projeto “Pedroso e Seixezelo – Regresso às Aulas”.
Simbolicamente foi entregue a cada coordenador(a) e representante das associações de pais das
escolas, um kit de material escolar.
Desta forma, assinalou-se o arranque do novo ano letivo na Freguesia de Pedroso e Seixezelo.

Entrega de kits escolares

No dia 9 de setembro, a Junta de
Freguesia de Pedroso e Seixezelo esteve
presente nas Escolas Básicas da
Freguesia, no Colégio Internato Claret e
no Jumbo Jardim Infantil a entregar os
kits de material escolar para os alunos do
1.º ciclo e pré-escolar.
Com o objetivo de ajudar diretamente as
famílias da Freguesia, esta iniciativa
contemplou mais de 700 alunos.

Limpeza dos recintos escolares
Ao longo dos últimos dias, a Junta de Freguesia procedeu à limpeza dos recintos exteriores das
Escolas da Freguesia, colaborando com os agrupamentos no arranque do novo ano letivo que irá
iniciar amanhã dia 16 de setembro.

Reabilitação das casas de banho
No final da procissão de São Bartolomeu Carvalhos,
foram inauguradas as obras de reabilitação das casas
de banho que servem de apoio ao Parque S.
Bartolomeu.
Numa parceria da Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo e
a Comissão de S. Bartolomeu, foi possível renovar e
tornar mais apelativo este local de referência em
Pedroso e Seixezelo.

Inauguração Rua Engenheiro Domingos Oliveira
No passado dia 23 de setembro, decorreu a inauguração da Rua Engenheiro Domingos Oliveira, que
faz a ligação da Nacional 1 à Escola Secundária dos Carvalhos.
Uma obra muito ambicionada pela comunidade escolar, que permite uma melhor e mais fácil
circulação viária para quem circula regularmente na zona.

Evento Um dia pela Saúde
No dia 3 de setembro, realizou-se a 6.ª edição do evento “Um dia pela Saúde”.
O Posto de Enfermagem de Pedroso e Seixezelo marcou presença com a Enf.ª Patrícia Pereira.
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo agradece uma vez mais a presença dos seus parceiros:
Farmácia Central dos Carvalhos, Ginásio VIV, Ginásio Madugym e Confeitaria Monte Doce.
A edição deste ano contou com mais de 120 rastreios realizados, comprovando uma vez mais o
sucesso deste evento.

Assinatura de protocolos
A Junta de Freguesia procedeu à assinatura do protocolo de apoio financeiro com associações e
individualidades da Freguesia:
- Associação Musical de Pedroso, para apoio à realização do concerto solidário;
- Associação Desportiva dos Carvalhos, para apoio à atividade.

Ano letivo 2022-2023
No dia 19 de setembro, iniciaram-se as aulas do novo ano letivo da Academia Sénior de Pedroso e
Seixezelo.
Este projeto da Cooperativa de Solidariedade Social Viver Pedroso, em parceria com a Junta de
Freguesia de Pedroso e Seixezelo, contabiliza mais de 400 alunos inscritos.

Apresentação de livro
No passado dia 17 de setembro, decorreu no salão nobre da
Junta de Freguesia em Pedroso, a apresentação do livro
Poesia e Arte da autora Graça Foles Amiguinho.

