Intervenção no Lugar de Tabosa
Iniciaram-se as obras no lugar de Tabosa, em Pedroso. Uma parceria com a Câmara Municipal de Gaia e das
Águas de Gaia que irá providenciar as seguintes intervenções:
- Instalação de rede de águas pluviais na Travessa das Bocas, Rua das Bocas e Rua da Castanheira;
- Alargamento da Travessa das Bocas;
- Construção de muros e passeios na Travessa das Bocas;
- Asfaltamento da Travessa das Bocas.

Reabilitação Salão Nobre de Seixezelo

Continuam a decorrer as obras de
reabilitação integral do salão nobre
da Junta de Freguesia, em
Seixezelo. Uma obra realizada,
essencialmente, com recurso a mão
de obra da Junta.
Uma renovação integral do espaço
que apoia e dignifica iniciativas da
Freguesia.

Reabilitação da Rotunda da N. S. da Conceição
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo continua a reabilitar a rotunda da Nossa Senhora da Conceição,
em Pedroso.
Com estas obras de intervenção, a Junta pretendeu melhorar a segurança na circulação e embelezar um
pouco este local onde diariamente circulam inúmeras pessoas, para diferentes locais da Freguesia.
Sensibilizamos a população para que no futuro não sejam colocados círios, pois os mesmos acabam a
danificar o espaço envolvente.

Reabilitação Parque S. Bartolomeu
A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia encontra-se a concluir a reabilitação do
Parque de S. Bartolomeu.

Presidente da Câmara
de Gaia visita as obras
da Feira dos Carvalhos
No dia 3 de março, o Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
Eduardo Vítor Rodrigues visitou a
evolução das obras da Feira dos
Carvalhos.

Substituição do amianto na Escola Básica das Vendas - Seixezelo
No dia 8 de março, iniciaram-se as obras de substituição do amianto na Escola Básica das Vendas, em
Seixezelo.
Uma obra da responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

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 numa zona com muito trânsito.

Reunião Pública
No dia 2 de março, a Junta de Freguesia de Pedroso
e Seixezelo realizou a 2.ª Reunião Pública online.
Perante a atual situação e com o objetivo de dar
continuidade à participação cívica da população, a
Junta de Freguesia irá continuar a proporcionar a
todos os participantes que solicitarem assistir a este
modelo de reunião pública a oportunidade de
colocar as suas questões e dar as suas sugestões
para a melhoria da Freguesia.

Sessão do PDM - Pedroso
No dia 26 de fevereiro, realizou-se uma sessão de
PDM em Pedroso, que contou com a participação de
mais de 120 pedrosenses.
Durante cerca de 3 horas, foram debatidas ideias e
opiniões sobre a Revisão do Plano Diretor Municipal
de Vila Nova de Gaia.

MOB + Transporte de
Proximidade
A Junta de Freguesia através do projeto MOB +
Transporte de Proximidade tem proporcionado a
vários idosos o transporte para tomar a 1.ª dose da
vacina contra o coronavírus. No dia 4 de março, foi
a vez da D. Maria Augusta deslocar-se até Espinho
usufruindo do nosso serviço.
Mais uma capacidade de resposta do serviço de
transporte gratuito que temos de proximidade à
população.Para solicitar o serviço MOB +, deverá
entrar em contacto: 227 842 106 / 919 102 529.

Reunião de apresentação de propostas – GOP + Jovem 2021

A Junta de Freguesia reuniu com os jovens de Pedroso
e Seixezelo para uma nova reunião de trabalho no
âmbito do GOP + Jovem 2021. Na reunião foram
apresentadas e defendidas internamente as propostas
que serão submetidas no âmbito do GOP + Jovem, nas
diferentes áreas de concurso.

Adiamento Dia da Defesa
Nacional
Informamos que a suspensão do Dia da Defesa Nacional
foi prolongada, para todos/as cidadãos/as convocados/
as a cumprir o dever militar, até dia 30 de abril de
2021.

No passado dia 12 de março, 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

Reabertura dos cemitérios
No passado dia 16 de março, e no seguimento do plano de desconfinamento apresentado pelo Governo, os
cemitérios de Pedroso e Seixezelo reabriram.
Horário de funcionamento:
De 2.ª a 6.ª feira – 8h00 às 18h00
Sábados e domingo - 8h00 às 12h30
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.

