
Visita aos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos 

Como tem vindo a ser habitual, o executivo da Junta de Freguesia, na noite de 31 de dezembro realizou 

uma visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, de forma a cumprimentar a equipa de 

piquete da noite de passagem de ano. 



 

Assinatura de protocolo  

No passado dia 23 de dezembro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo assinou um protocolo com o 

atleta Marco Apura, apoiando a aquisição de uma nova canoa. 

O atleta Marco Apura, é natural de Pedroso e tem vindo ao longo dos últimos anos a fazer história na 

modalidade de Canoagem, estando neste momento no projeto olímpico Tóquio 2021. 

Requalificação da Feira dos Carvalhos 

No passado dia 4 de janeiro, iniciaram as obras de requalificação integral da Feira dos Carvalhos, que 

contempla um anfiteatro e áreas didáticas e desportivas. 

Um investimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia superior a 2.000.000 euros. 



Pavimentação da Rua do Caniço 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, numa parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 

procedeu à pavimentação da Rua do Caniço (parte), em Pedroso. 



Novas Instalações Casa Aleixo 

No passado dia 4 de janeiro, a Junta de 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou 

presença na inauguração das novas 

instalações da empresa Casa Aleixo Lda. A 

Casa Aleixo situa-se na Freguesia de Pedroso 

e é um dos fornecedores regulares do Jardim 

Zoológico de Lisboa. Com a abertura das 

novas instalações, existiu a necessidade de 

aumentar o número de colaboradores. 

MOB + Transporte de Proximidade 

No passado dia 6 de janeiro, o programa de televisão Praça da Alegria da RTP 1 esteve na Freguesia de 

Pedroso e Seixezelo a fazer uma reportagem sobre o novo projeto MOB + Transporte de Proximidade. 



Projeto de plantação de árvores 

No âmbito do projeto de plantação de 10.000 árvores por todo o concelho de Vila Nova De Gaia, no passado 

dia 9 de janeiro, a Câmara Municipal esteve na Freguesia de Pedroso e Seixezelo. 

A plantação decorreu na Estrada Romana, na Senhora do Monte, em Pedroso. No seguimento da intervenção 

realizada e em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Junta de Freguesia irá reabilitar a 

área envolvente, tornando-a num local de lazer. 

Pedroso e Seixezelo – Apoio Solidário 

No âmbito do projeto Pedroso e Seixezelo Apoio Solidário, a Junta de 

Freguesia celebrou protocolos com farmácias, óticas e clínicas 

dentárias da Freguesia. 

Uma resposta social que visa ajudar pessoas carenciadas da Freguesia, 

permitindo o acesso gratuito a medicamentos, óculos e tratamentos 

em contexto de doença ou decorrentes do processo de 

envelhecimento. 

Assim sendo, no âmbito das Farmácias Solidárias foram assinados 

protocolos com a Farmácia Central e a Farmácia do Outeiro. Na 

resposta aos cuidados oculares, foi assinado um protocolo com o 

Centro Ótico dos Carvalhos e por fim nos cuidados dentários, a Junta 

de Freguesia celebrou protocolos com a Clínica da Venda Nova, Clínica 

Dental GN, Clínica Albertina Alves e a Clínica Dentária Dentisti P. Farmácia Central dos Carvalhos



Farmácia do Outeiro Clínica Dentária Dental GN

Clínica Dentária Albertina Alves Centro Ótico dos Carvalhos

Clínica Dentária Venda Nova Clínica Médico Dentária Dentisti P



No passado dia 15 de janeiro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo entregou kits de 

maternidade ao domicílio. Poderá continuar a realizar a sua inscrição no projeto, através dos seguintes 

meios: Email: geral@pedroso-seixezelo.pt Telefone: 227 842 106 

 

Face à atual evolução da pandemia, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo reforçou as respostas 

criadas para a comunidade: 

- Compra e entrega ao domicílio de bens alimentares; 

- Compra e entrega ao domicílio de medicamentos; 

- Pagamento de despesas (água, luz, telecomunicações, etc); 

- Pagamento das pensões ao domicílio. 



 

Durante o mês de dezembro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo distribuiu pelas caixas de 

correio da população a 6.ª edição da revista Pedroso e Seixezelo Com Vida, onde é possível conhecer 

um pouco dos projetos e do que é feito ao longo do último ano na Freguesia. 

PEDROSO E SEIXEZELO


