Inauguração da Rua Eng. Domingos Oliveira
No 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.

Inauguração dos Balneários S. Vicente
No dia 8 de outubro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo inaugurou os balneários na sede
da Conferência de S. Vicente de Paulo, que no futuro irão prestar apoio aos peregrinos a caminho
de Fátima.
Um compromisso assumido pela Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo com a Conferência S.
Vicente de Paulo e o Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 501 Pedroso.

Demolição de depósito de água
Numa parceria com a Câmara Municipal, procedeu-se à demolição do depósito de água junto à
Capela de Tabosa.
Esta intervenção justificou-se por motivos de segurança, dado o elevado risco de ruir.

Clube Hóquei dos Carvalhos
Ao dia 24 de setembro, o presidente da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo Filipe Silva
Lopes acompanhou o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, na
visita às instalações do Clube Hóquei dos Carvalhos.
Neste mesmo dia decorreram as apresentações de todas as equipas (formação e seniores femininos
e masculinos).

Preparação 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.

Apoio em transporte escolar
Numa parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Junta de Freguesia de Pedroso e
Seixezelo iniciou no passado dia 26 de setembro, um projeto inovador de transportar alunos para a
Escola Básica das Alheiras, desde as escolas de proximidade de residência.
Este projeto resulta de um esforço conjunto do Agrupamento de Escolas de Carvalhos, da Escola
Básica das Alheiras e da Associação de Pais da mesma, que visa garantir a viabilidade da escola
continuar aberta e com alunos suficientes para funcionamento.

Desfolhada EB Alheiras, EB Leirós
e EB Figueiredo

Ao longo do mês de outubro, foram realizadas desfolhadas
para os alunos das Escolas Básicas das Alheiras, de Leirós e
de Figueiredo.
Em parceria com os Ranchos Folclórico de Pedroso e
Seixezelo, as Associações de Pais e os professores das
Escolas, foi possível manter as tradições vivas, os usos e
costumes da Freguesia de Pedroso e Seixezelo.

Entrega de diplomas escolares
Nos dias 14, 21 e 28 de outubro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença na
cerimónia do Dia do Diploma do Ensino Secundário, do 3.º ciclo e do 1.º e 2.º ciclo do Agrupamento
de Escolas de Carvalhos.
Uma vez mais, a Junta de Freguesia associou-se a esta cerimónia, oferecendo cheques prenda aos
alunos que integram o Quadro de Excelência.

2.º Edição do INSERE-TE
No passado dia 21 de outubro, realizou-se a 2.ª edição da INSERE-TE Feira de Emprego da Freguesia
de Pedroso e Seixezelo.
Ao longo de todo o dia, o Pavilhão do Clube Hóquei dos Carvalhos recebeu centenas de visitantes,
onde surgiram dezenas de contratações e inúmeras respostas a ofertas de emprego.
Um agradecimento a todas as empresas que marcaram presença nesta edição!

Receção dos símbolos JMJ
No dia 5 de outubro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, marcou presença na receção dos
símbolos da Jornadas Mundiais da Juventude 2023: a Cruz Peregrina e o Ícone de Nossa Senhora
Salus Populi Romani, na Igreja Paroquial de Seixezelo e no Mosteiro de Pedroso.
Nos momentos de receção dos símbolos dinamizados pelas paróquias e que contaram com a
presença de inúmeros jovens, o percurso foi acompanhado entre a Igreja de Seixezelo e o Mosteiro
de Pedroso, foi acompanhado pelo Grupo Motard Lobo & Companhia.

Comemoração aniversário Rancho Folclórico
Nossa Senhora do Monte
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, marcou presença no 37.º aniversário do Rancho
Folclórico e Cultural de Nossa Senhora do Monte.

Desfolhada nos Ranchos Folclóricos
No mês de outubro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença nas diferentes
desfolhadas organizadas pelos ranchos As Lavradeiras de Pedroso e Rancho Folclórico Nossa Senhora
do Monte.
Iniciativas que ajudam manter as tradições vivas, os usos e costumes da Freguesia de Pedroso e
Seixezelo.

Passeio Sénior de Pedroso e Seixezelo
Nos dias 2 e 9 de outubro, decorreu o tradicional Passeio Sénior de Pedroso e Seixezelo da União
das Freguesias de Pedroso e Seixezelo.
Passados dois anos de pandemia que obrigou à suspensão do mesmo, o Passeio Sénior rumou à
Quinta do Cruzeiro, em Vila Praia de Âncora.
Com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, esta edição do Passeio Sénior contou com
mais de 1200 seniores.
Um dia diferente, que proporcionou aos idosos da Freguesia a oportunidade de convívio.

Mês do Idoso
No dia 4 de outubro, realizou-se a primeira atividade no âmbito do Mês do Idoso, uma iniciativa da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em parceria com as Juntas de Freguesia do concelho.
Esta iniciativa iniciou-se com uma aula de ginástica, proporcionada pelo Prof. Márcio Paiva, e foi
da responsabilidade da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, na qual participaram cerca de
200 seniores da Freguesia de Pedroso e Seixezelo, da Freguesia de Avintes, Vila de Andorinho e de
Sandim, Olival, Lever e Crestuma.
Este evento decorreu no Clube Hóquei dos Carvalhos, que cederam as instalações para a realização
da atividade.

Limpeza Florestal
No dia 15 de outubro, decorreu uma
iniciativa de limpeza florestal da mata da
Senhora da Saúde.
Um grupo de jovens, voluntários,
disponibilizaram-se a participar nesta
iniciativa da Juliana Ribeiro.

Workshop Out of the box
No passado dia 15 de outubro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, marcou presença na
sessão de abertura do workshop “Out of the box”, organizado pelos Bombeiros Voluntários dos
Carvalhos.

Assinatura de protocolos
A Junta de Freguesia procedeu à assinatura do protocolo de apoio financeiro com associações e
individualidades da Freguesia:
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, para apoio à realização do
workshop out of the box;
- Associação Desportiva dos Carvalhos, para apoio à atividade à realização do torneio Petrus
Handball Cup;
- Agrupamento de Escolas de Carvalhos, higiene e limpeza para o ano letivo 2022-2023;
- Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, higiene e limpeza para o ano letivo 2022-2023;
- Atleta Daniel Oliveira, para apoio à pratica da modalidade;
- Grupo Desportivo Juventus de Pedroso, para apoio à realização das obras na nova sede do grupo;
- Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Pedroso – Apoio à realização das obras
de remodelação das casas de banho do Parque de S. Bartolomeu.

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 .

