
Reabilitação Integral da Feira dos Carvalhos  

Continuam a decorrer as obras de reabilitação integral de todo o espaço da Feira dos Carvalhos. 

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



Pavimentação de piso 

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

procedeu à pavimentação do Recanto das Alheiras e do Recanto do Lavradio de Borreles, em Pedroso 

Recanto das Alheiras

Antes Depois

Recanto Lavradio de Borreles

Antes Depois



Construção de dupla rotunda na EN1 – Av. Dr. Moreira de Sousa 

No passado dia 15 de fevereiro iniciaram-se as obras de 

construção da dupla rotunda na Avenida Dr. Moreira de Sousa 

(EN1), junto à Escola Básica dos Carvalhos.  

Um investimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 

superior a 600.000€, numa parceria com a Junta de 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo e a empresa municipal 

Águas de Gaia. 

O prazo estimado da obra é de 120 dias, ficando um troço 

da Rua 25 de abril interrompido.  

Agradecemos a compreensão para todos os transtornos que 

poderão ocorrer. Temos a noção dos inconvenientes desta 

obra, mas estamos certos de que as virtualidades da mesma 

serão evidentes para todos. 

 

 

Ensino à Distância 

No dia 4 de fevereiro, a Junta de Freguesia entregou ao Agrupamento de Escolas de Carvalhos vários 

computadores portáteis para emprestar novamente aos alunos que não possuam equipamentos para as aulas 

online, bem como cartões para os hotspots com acesso à internet. 

Os equipamentos cedidos ao Agrupamento de Escolas integram o material informático das aulas da Academia 

Sénior de Pedroso e Seixezelo, que atualmente estão suspensas devido à pandemia. 

No dia 12 de fevereiro, entregou ao Agrupamento de Escolas Júlio Dinis vários tablets para emprestar aos 

alunos da Escola Básica das Vendas que não possuam equipamentos para as aulas online, bem como cartões 

para os hotspots com acesso à internet. 



GOP + Jovem 2021 

No passado dia 10 de fevereiro, a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia realizou a 

sessão GOP + Jovem (Orçamento Participativo 

Jovem) na Freguesia de Pedroso e Seixezelo. 

Esta sessão decorreu por videoconferência e 

registou uma forte adesão, contando com a 

presença de cerca de 40 participantes. 

Parabéns a todos os jovens que marcaram 

presença e continuação de um excelente 

trabalho, esperemos que em 2021 Pedroso e 

Seixezelo tenha um dos projetos vencedores. 

Reunião de trabalhos GOP + Jovem 

No seguimento da sessão do GOP + Jovem promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no 

passado dia 17 de fevereiro a Junta de Freguesia organizou uma reunião de trabalhos com os jovens 

interessados em apresentar propostas. 

O objetivo desta reunião passou por ajudar e motivar os jovens a participar, trabalhando para que Pedroso e 

Seixezelo consiga alcançar pelo menos uma das propostas vencedoras. 



Reunião pública online 

No passado dia 2 de fevereiro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo realizou a 1.ª Reunião Pública do 

executivo online. 

Perante a atual situação e com o objetivo de dar continuidade à participação cívica da população, a Junta 

de Freguesia proporcionou a todos os participantes que solicitaram assistir a este modelo de reunião pública 

a oportunidade de colocar as suas questões e dar as suas sugestões para a melhoria da Freguesia. 

Inovação no atendimento 

A Junta de Freguesia continua a modernizar as instalações com o objetivo de melhorar o atendimento.Assim 

sendo, foi colocado um televisor no hall de entrada possibilitando aos utentes visualizarem o número das 

senhas de forma segura e sem aglomerados. 



 

Inauguração Alecor 

No passado dia 15 de fevereiro, a Junta de Freguesia 

de Pedroso e Seixezelo marcou presença na 

inauguração da loja Alecor, localizada no Edifício 

Fernando Couto, nos Carvalhos.A Alecor disponibiliza 

uma ampla oferta no setor das tintas, bem como em 

trabalhos de construção civil. 

 

Intervenção dentária 

No âmbito do projeto Pedroso e Seixezelo Apoio Solidário, e resultado da parceria que a Junta de Freguesia 

possui com as Clínicas Dentárias de Pedroso e Seixezelo, foi possível devolver o sorriso a uma das nossas 

utentes.Uma resposta social que visa ajudar pessoas carenciadas.  

Entrega de refeições 

Em tempos de confinamento, e resultado de uma parceria da 

Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 

diariamente a Junta de Freguesia distribui várias refeições às 

crianças carenciadas da Freguesia. 

Desse modo, é possível que as crianças com dificuldades 

financeiras ou em isolamento justificado pelo COVID-19, 

continuem a ter assegurado o almoço. 

Antes Depois



Aposentação 

No início do ano, o funcionário Fernando Jorge Ferreira passou 

à aposentação, após 42 anos de serviço na Junta de Freguesia. 

A Junta de Freguesia e o seu executivo atual agradecem o 

empenho e a dedicação do Sr. Jorge ao longo destes anos. 

Homenagem aos entes queridos 

Por respeito e homenagem a todos os nossos entes queridos sepultados em Pedroso e Seixezelo, a Junta de 

Freguesia colocou na entrada dos quatro cemitérios uma coroa de flores e círios acesos.As coroas (com a 

renovação das flores) e os círios acesos permanecerão durante todo o período em que os cemitérios estarão 

encerrados.A Junta de Freguesia assegurará a limpeza dos jazigos e sepulturas retirando as velas e flores 

secas durante o período. 

Cemitério Novo Cemitério Ampliado

Cemitério Velho Cemitério de Seixezelo



No passado dia 12 de fevereiro, 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 






