
 

 

Duatlo Cross de Pedroso e Seixezelo      

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo com a colaboração do atleta Domingos Ladislau, lançou mais 

um desafio aos atletas apaixonados por desporto. 

No dia 6 de novembro, realizou-se a 1.ª edição do Duatlo Cross de Pedroso e Seixezelo. 

A iniciativa resultou de uma parceria da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia e do Desafio Norte Triatlo. 

Nesta 1.ª edição estiveram presentes mais de 130 atletas, que superaram os seus limites e disseram “sim” a 

mais um evento de Pedroso e Seixezelo.      



Atleta Daniel Oliveira          

O atleta pedrosense Daniel Oliveira conquistou para 

Portugal a medalha de bronze no Campeonato do 

Mundo de Kickboxing ISKA na disciplina de k1 sparring 

-70kg.   

Preparação da modalidade de xadrez 

Jogos Juvenis de Gaia 2023       

No dia 8 de novembro, os atletas da 

modalidade de xadrez, realizaram o primeiro 

treino de preparação para os Jogos Juvenis 

de Gaia 2023.     

 



Visita às escolas Jogos Juvenis 

de Gaia 2023       

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo já 

iniciou a visita às escolas da Freguesia para a 

promoção dos Jogos Juvenis de Gaia 2023. 

O objetivo destas visitas é a captação de novos 

atletas para representar Pedroso e Seixezelo.   

 

 

Entrega diplomas Colégio Internato Claret  

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença na Sessão Solene Académica do 

Colégio Internato Claret.  



Entrega diplomas Colégio Internato Carvalhos         

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença na Sessão Solene Académica 2022 do 

Colégio Internato dos Carvalhos.  

 

 

 

Eco-escolas 2022        

No dia 7 de novembro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo e o Agrupamento de Escolas de 

Carvalhos visitaram todas as escolas para o hastear das bandeiras “Eco-Escolas”. 

Uma iniciativa inserida nas comemorações do “Global Action Days”.  



Comissão Pastoral Santa Marinha          

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença na Festa do Acolhimento organizada 

pelo Centro de Pastoral de Santa Marinha, com o objetivo de angariar fundos para as Jornadas 

Mundiais da Juventude.     

 

 

 

Há Festa no Quartel           

A Junta de Freguesia marcou presença na iniciativa “Há Festa no Quartel”, organizado pelos 

Bombeiros Voluntários dos Carvalhos.        



Magusto no Grupo Desportivo Juventus 

de Pedroso     

No dia 12 de novembro, a Junta de Freguesia de Pedroso e 

Seixezelo esteve presente no magusto organizado pelo Grupo 

Desportivo Juventus de Pedroso.  

 

Magusto no Grupo Motard 

Lobo & Companhia  

No dia 19 de novembro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo esteve presente no magusto 

organizado pelo Grupo Motard Lobo & Companhia.  

 

Jantar concerto “O Regresso”     

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo esteve presente no jantar concerto “O Regresso”, 

organizado pela Associação Musical de Pedroso  



FORMAÇÃO IEFP DE BOLOS   

No dia 7 de novembro, iniciou-se uma formação Vida Ativa Confeção Decoração de Bolos. 

A formação é realizada em parceria com o IEFP e decorre nas instalações do Rancho As Lavradeiras 

de Pedroso. 

 

Entrega de balanças 

USF Viver Saúde       

Foi entregue à direção da Unidade de Saúde Familiar 

Viver Saúde balanças digitais, de forma a dar resposta a 

um pedido muito ambicionado, com o objetivo de 

prestar um melhor serviço aos utentes. 



 

Aquisição novo autocarro        

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo adquiriu um novo autocarro. Esta aquisição resulta de 

um apoio financeiro por parte da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e possibilitou a renovação 

total do parque automóvel desde 2013.  

 

 

 

 



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 .  


