
Pavimentação de piso  

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 

procedeu à pavimentação do Caminho das Regadas, em Pedroso. 



Rotunda da Nº Senhora da Conceição 

A Junta de Freguesia de Pedroso e 

Seixezelo concluiu a reabilitação da 

Ro t u n d a d a N º S e n h o r a d a 

Conceição, em Pedroso. 

Com estas obras de intervenção, a 

Junta de Freguesia pretendeu 

melhorar a segurança na circulação 

e embelezar este local onde 

diariamente circulam inúmeras 

pessoas, para diferentes locais da 

freguesia. 

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. 



Ampliação ossários 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo encontra-se a ampliar a construção de ossários, no cemitério 

ampliado, em Pedroso. 

Mais uma intervenção com o objetivo de dar resposta às solicitações e necessidades da população. 

Construção de dupla rotunda na EN1 

Avenida Dr. Moreira de Sousa 

Continuam a decorrer as obras de construção de dupla rotunda na Avenida Dr. Moreira de Sousa (EN1), em 

Pedroso. 

Apesar dos constrangimentos no decorrer da execução da obra, espera-se que posteriormente seja uma obra 

que permitirá a melhoria da circulação do trânsito. 



Espaço Cidadão de Pedroso e Seixezelo 

No passado dia 6 de abril, a Junta de Freguesia recebeu a visita do Vereador da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia Manuel Monteiro. 

O Espaço Cidadão de Pedroso e Seixezelo, encontra-se a funcionar no edifício da sede da Junta de 

Freguesia. 

Este serviço funciona apenas por marcação prévia e tem vindo a ter um aumento exponencial ao longo dos 

dias. 

Mais um serviço de proximidade ao dispor da população.  

Para efetuar o seu agendamento deverá utilizar os seguintes meios: 

227 842 106 | 919 102 529 | geral@pedroso-seixezelo.pt 



Apoio às Coletividades 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia atribuiu apoio financeiro aos três ranchos da freguesia de Pedroso 

e Seixezelo. 

O presidente da Junta acompanhou o vereador Elísio Pinto na visita e assinatura dos protocolos com as 

instituições.  



Protocolo de 

Apoio Financeiro 

Por proposta da Junta de Freguesia, foi 

aprovado em Assembleia de Freguesia a 

atribuição de apoio financeiro no valor 

de 32.500€ aos Bombeiros Voluntários 

dos Carvalhos, para a aquisição de uma 

ambulância de emergência. 

Roteiro pelas Empresas  

A Junta de Freguesia criou o projeto “Roteiro pelas Empresas”, com o objetivo de criar uma maior 

proximidade com as empresas da Freguesia, conhecendo um pouco da realidade de cada uma e os desafios 

que atualmente enfrentam. 

No passado dia 7 de abril, este projeto arrancou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues. Ao longo de todo o dia foram visitadas as seguintes empresas: 

Cápsulas do Norte, NR Tops, Irmãos Mota, Sernox, Dohm e Graphicsleader. 



 

 

Lançamento de Livro  

No passado dia 8 de abril, a Junta de Freguesia recebeu a 

escritora Maria Fernanda Moreira. 

Uma escritora de Pedroso e Seixezelo que veio oferecer um 

exemplar da sua 1º obra, que contou com a participação 

especial do presidente da Junta na escrita do prefácio desta 

obra. 



Comemorações 25 de abril em Pedroso e Seixezelo  

No passado dia 25 de abril, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo assinalou mais um aniversário das 

comemorações da liberdade com uma cerimónia, que contou com a presença do presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues, com o presidente da Assembleia de Freguesia 

Joaquim Tavares, o executivo da Junta de Freguesia e os homenageados com as medalhas de mérito e de 

honra. 

Numa pequena cerimónia foram hasteadas as bandeiras nos edifícios de Pedroso e de Seixezelo, com a 

presença dos alunos da Associação Musical de Pedroso que entoaram o hino nacional para assinalar este 

momento. 

Assinalou-se também a inauguração do elevador no edifício sede da Junta de Freguesia, que a partir de dia 

25 de abril permite a deslocação de pessoas com mobilidade reduzida a todos os pisos do edifício, bem 

como a reabilitação das obras no salão nobre, que tornaram este espaço mais digno e moderno. 

Por fim, foram homenageadas pessoas e instituições com as medalhas de honra e de mérito de Pedroso e 

Seixezelo. 



 

 

Entrega de kit de maternidade 

Nos passados dias 8 e 12 de abril, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo entregou à mamã da 

Francisca e da Mariana, respetivamente, o kit de maternidade.  

Poderá continuar a realizar a sua inscrição no projeto através dos seguintes meios:  

E-mail: geral@pedroso-seixezelo.pt Telefone: 227 842 106 



Censos 2021 

Os Censos estão de volta! A nossa equipa de recenseadores percorreu as casas de Pedroso e Seixezelo. 

Recebeu em sua casa uma carta do Instituto Nacional de Estatística (INE) com os códigos necessários para 

proceder à resposta dos Censos 2021. 

A resposta é obrigatória e poderá ser efetuada através da internet até ao dia 3 de maio 

Os censos são uma iniciativa do INE, que decorrem de 10 em 10 anos e têm como objetivo caracterizar a 

população e o parque habitacional.  

Agradecemos a colaboração de todos! 

 

 



 

Horário de funcionamento 

Informamos que atualmente os cemitérios de Pedroso e Seixezelo têm o seguinte horário de funcionamento: 

De segunda-feira a sábado: 08h00 às 18h00 

Domingos e feriados: 08h00 às 13h00  

Continuará a ser obrigatória a utilização de máscara dentro dos cemitérios, devendo-se manter o 

distanciamento de segurança. Contamos com a colaboração de todos, para que não seja necessário encerrar 

novamente este espaço de culto.


