
Posto Territorial da GNR Carvalhos  

No dia 8 de maio, realizou-se a inauguração da 1.ª fase da reabilitação das instalações do Destacamento 

Territorial de Vila Nova de Gaia e Posto Territorial da GNR dos Carvalhos.Um investimento municipal que 

permitiu a requalificação de uma parte das instalações do Lar Juvenil dos Carvalhos, de modo a permitir, de 

forma provisório, o normal funcionamento da GNR dos Carvalhos. 



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. 

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. 



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. 

Ao longo de todo o mês de maio foram visitadas as seguintes empresas: Olsilva, Esta Log, Alberto Comércio 

e Indústria de Carnes, Fundipor, Domus VI e Amcor. 

 

Olsilva Esta Log

Alberto Comércio e Indústria de Carnes Fundipor

Amcor



Entrega de kit de maternidade 

Ao longo do mês de maio, a Junta de Freguesia entregou kits de maternidade para os bebés de Pedroso e 

Seixezelo.  

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

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



 

Revista – Prestação de Contas 

A Junta de Freguesia procedeu à distribuição da 7.ª edição da Revista Pedroso e Seixezelo Com Vida.  

Ao longo de toda a revista foram apresentados e divulgados vários projetos em curso promovidos pela Junta 

de Freguesia, bem como as intervenções nas diferentes áreas realizadas nos últimos anos. 



Atleta Marco Apura 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo congratulou o pedrosense Marco Apura pela conquista da c1 

1000m e pelo 3.º lugar na c1 500m na Taça de Portugal de regatas em linha. 

Atleta Telmo Pinto 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo congratula o pedrosense Telmo Pinto, que conquistou pelo 2.º 

ano consecutivo a Taça dos Campeões Europeus de Hóquei em Patins.Parabéns ao Telmo, à sua equipa – 

Sporting Clube de Portugal, e ao Clube Hóquei dos Carvalhos (clube responsável pela formação do atleta). 



 

Gop + Jovem 2021 

A Freguesia de Pedroso e Seixezelo alcançou 

um total de 6 propostas finalistas no âmbito do 

GOP + Jovem 2021. 

Com quatro propostas a votação na área de 

Criatividade, Cultura e Desporto: Estádio 

+Ativo, Requalificação Polidesportivo do 

Carvalhal, Centro Municipal de Lançamentos e 

Parque das corgas Ativo. 

Uma proposta a votação na área de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade: Jardim da 

Felicidade. 

Uma proposta a votação na área de 

Tecnologias e Empreendedorismo: Gaia 

Discover. 

Por fim, reforçamos que todos os jovens dos 13 

aos 30 anos, brevemente poderão efetuar o 

seu voto e escolher as suas propostas 

favoritas, com o objetivo de ver o seu projeto 

favorito a concretizar-se. 

Eu/On You Dialogue Spring Camp 

A Junta de Freguesia, no passado dia 18 de maio, marcou presença num diálogo com os alunos do Colégio 

Internato Claret, com o intuito de debater temas europeus, gerar recomendações, construir parcerias e 

novos projetos de juventude. 



Orçamento Participativo


