
 

 

Iluminação de Natal em Pedroso e Seixezelo       

Ao longo de todo o mês de dezembro, a iluminação de natal chegou à Freguesia de Pedroso e Seixezelo. 

A rotunda junto ao Mosteiro de Pedroso e o início da rua da Igreja em Seixezelo, estiveram muito mais 

iluminadas.      



Decoração de Natal nos serviços           

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo também entrou no espírito de natalício. A secretaria 

do edifício sede - Pedroso e a secretaria de Seixezelo também decoraram os seus espaços para 

receber os seus utentes.   

2.ª Edição Vila de Natal de Pedroso e Seixezelo  

Nos dias 17 e 18 de dezembro, iria decorrer a 2.ª edição da Vila Natal de Pedroso e Seixezelo, no 

Espaço Cívico da Feira dos Carvalhos, numa parceria da Centelha Criativa e a Junta de Freguesia 

de Pedroso e Seixezelo. 

Infelizmente, devido aos enormes ventos que se fizeram sentir na madrugada do dia 17 para 18 de 

dezembro, não foi possível concretizar o evento de domingo à tarde. 



Ficam as boas memórias de um dia com bons espetáculos, produtos típicos natalícios e artesanato 

alusivo ao natal.  

A Vila Natal também proporcionou atividades para os mais pequenos, com a tradicional fotografia 

do Pai Natal, pipocas e um mega insuflável que fez as delícias dos mais aventureiros.      

 



 

Almoço dos seniores de Seixezelo        

No passado dia 17 de dezembro, realizamos o habitual almoço dos seniores de Seixezelo. 

Uma tradição que tem prevalecido ao longo dos anos.    

 

 

Turma de Instrumentos Musicais   

No dia 12 de dezembro, a turma de Instrumentos Musicais da Academia Sénior de Pedroso e 

Seixezelo surpreendeu a Junta de Freguesia com uma breve atuação natalícia.  



Exposição das Turmas de Pintura e do Atelier das Artes          

Do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro, estiveram expostos no edifício sede da Junta de 

Freguesia os trabalhos dos alunos do Atelier de Pintura da Prof.ª Ana Teresa Gonçalves Pinto, da 

Prof.ª Eduarda Claro e a árvore de natal dos alunos do Atelier das Artes da Prof.ª Liliana Sousa.   

 



8.ª Caminhada com Música e Sabores de S. Martinho         

A Junta de Freguesia marcou presença na 8.ª Caminhada com Música e Sabores de S. Martinho. A 

iniciativa foi organizada pelo Clube Spiridon de Gaia, e o destino final da caminhada foi a sede do 

Rancho Folclórico “As Trigueirinhas do Pisão”.   

Feirinha de Outuno – Jumbo Jardim Infantil           

No dia 28 de novembro, a Junta de Freguesia marcou presença na Feirinha de Outono, organizada 

pelo Jumbo Jardim Infantil.      

 

 

 



Festas de Natal das Escolas Básicas:            

A Junta de Freguesia marcou presença em todas as Festas de Natal das Escolas Básicas da 

Freguesia.       



 

Eco-decorando Pedroso e Seixezelo      

Durante o mês de dezembro decorreu a votação para mais uma edição do projeto Eco-Decorando 

Pedroso e Seixezelo, com a temática Enfeites de Natal. 

Esta iniciativa reúne o trabalho das Escolas Básicas de Pedroso e Seixezelo, Jumbo Jardim Infantil e 

Colégio Internato Claret, e o objetivo é decorar espaços públicos com material reciclado, 

respeitando a temática do natal.   



 

Evento “Stop Bullying”  

No dia 2 de dezembro, a Junta de Freguesia marcou presença no evento “Stop Bullying”. Uma 

iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia em parceria com a coletividade 

de Pedroso e Seixezelo Centelha Criativa. 

Na sessão estiveram presentes alunos de várias escolas do 1.º ciclo de Vila Nova de Gaia, incluindo 

os alunos das Escolas Básicas das Alheiras, dos Carvalhos e das Vendas. 

  

 



Cerimónia Orçamento Participativo      

Decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia em Pedroso, a cerimónia de assinatura de 

protocolos com os vencedores da 2.ª edição do Orçamento Participativo de Pedroso e Seixezelo. 

Os congratulados foram o Clube Spiridon de Gaia e as Associações de Pais das Escolas Básicas do 

Agrupamento de Escolas de Carvalhos.   

 

Assinatura de protocolos    

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo procedeu à assinatura de protocolos com as 

Associações de Pais das Escolas Básicas de 1.º ciclo e pré-escolar da Freguesia, para apoio às 

atividades de natal dos alunos.  

 



Rebaixamento de passeios         

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo procedeu ao rebaixamento de passeios junto às 

passadeiras no Largo França Borges, em Pedroso. 

Esta intervenção decorreu da proposta vencedora no âmbito do projeto “A Escola Vai à Junta”.   

 



I Gala União dos Sonhos         

No dia 1 de dezembro realizou-se a I Gala da União dos Sonhos de Pedroso e Seixezelo. Um novo 

projeto solidário, que tem como objetivo a concretização de sonhos das crianças e jovens da 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo em parceria com as empresais locais. 

A 1.ª edição decorreu na Quinta do Padrão em Seixezelo, e com o apoio da Procalçado e das 

Cápsulas do Norte foi possível realizar o sonho da Gabriela: uma cadeira de rodas elétrica! 

Um agradecimento a todas as empresas que disseram sim a esta iniciativa da Junta de Freguesia e 

ao padrinho deste projeto Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 

de Gaia que nos presenteou com a sua presença.   

 

 

 

 



Fundo de Apoio à Recuperação COVID-19         

A Junta de Freguesia marcou presença na cerimónia de 

entrega de protocolos no âmbito do Fundo de Apoio à 

Recuperação COVID-19. 

Entre as contempladas para receberem protocolo da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia, tivemos três instituições da 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo: o Agrupamento de Escolas 

de Carvalhos, o Centro Social e Paroquial São Pedro de 

Pedroso e a Associação Musical de Pedroso. 

 

Natal solidário          

A Junta de Freguesia recebeu cabazes de bens alimentares da empresa de seguros Bartolomeu 

Costa e Realfood (grupo onde estão inseridas as marcas H3 hambúrguer e Tomatino).  

O Hospital Veterinário de Gaia, juntou-se novamente à Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, 

contribuindo com o seu donativo de natal solidário, que possibilitou a aquisição de vários cabazes 

de alimentos, que posteriormente foram distribuídos pelas famílias mais carenciadas (identificadas 

pelo Gabinete de Ação Social) da Freguesia. 



 

Entrega de cabazes às famílias           

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo 

assinalou o natal, entregando a cerca de 60 

famílias carenciadas (identificadas pelo Gabinete 

de Ação Social) cabazes alimentares, brinquedos 

e livros para as crianças. 

Agradecemos às empresas parcerias do projeto 

“Cabaz de Natal”, que ano após ano ajudam a 

que este projeto chegue a mais famílias.  

Distribuição Postal de Boas Festas            

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo distribuiu nas caixas de correio os postais de Boas 

Festas, que possui as reuniões públicas da Junta de Freguesia para o ano de 2023 e os horários dos 

vários serviços à disposição da população.  



Desfile de Pais Natal             

A Junta de Freguesia esteve 

presente no desfile de Pais 

Natal organizado pelo Grupo 

Motard Lobo & Companhia.  

O desfile decorreu pelas 

ruas de Pedroso e Seixezelo 

e contou com uma oferta de 

um donativo monetário aos 

Bombeiros Voluntários dos 

Carvalhos. 

 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO 501              

A Junta de Freguesia marcou presença 

na ceia de natal do Corpo Nacional de 

Escutas - Agrupamento 501. 

 

 

RANCHO FOLCLÓRICO AS TRIGUEIRINHAS DO PISÃO 

              

No passado dia 17 de dezembro, a 

Junta de Freguesia marcou presença no 

Mata Porco organizado pelo Rancho 

Folclórico As Trigueirinhas do Pisão. 



 

TOMADA DE POSSE DO 

NOVO PROVEDOR              

No passado dia 20 de dezembro, a 

Junta de Freguesia marcou presença na 

tomada de posse do novo provedor da 

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova 

de Gaia. 

A cerimónia contou com a presença do 

bispo do Porto. 

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 .  


