
Reabilitação do Lavadouro
das Nogueiras 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo 

encontra-se a efetuar a requalificação integral do 

Lavadouro das Nogueiras. 

Uma intervenção a pensar no usufruto da 

população. 



Pavimentação de Piso 

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

iniciou a pavimentação da Travessa das Gândaras, em Seixezelo. 

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. 



 

Assinatura protocolo de apoio financeiro 

No passado dia 15 de junho, a Junta de 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo procedeu à 

assinatura de um protocolo de apoio financeiro 

com o Futebol Clube Pedroso, que contribuiu 

para a ampliação e cobertura da bancada. 

Uma obra muito ambicionada que proporciona 

melhores condições para os adeptos do Futebol 

Clube Pedroso e seus visitantes. 

 

 

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 junho foram visitadas as seguintes empresas: 

 

 

Domus VI

Rissolaria Tradicional



 

Entrega de kit de maternidade 

Ao longo do mês de junho, 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 

 

Progresso Plantas

Sucata Jesus Pereira & Filhos



 

Inauguração Futebol Clube Pedroso 

A ampliação e cobertura da bancada, resultou da parceria entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 

da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo e do Futebol Clube de Pedroso. 



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. 

Até ao final do mês de X, 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. 

Entrega de Diplomas 

O Agrupamento de Escolas de Carvalhos voltou a distinguir os melhores alunos, com a entrega de diplomas 

de Honra e de Excelência. Apesar de este momento ser realizado num formato diferente, a Junta de 

Freguesia marcou presença felicitando os alunos com um diploma, e oferecendo um cheque prenda a todos 

os alunos do quadro de excelência. 



 

Formação Marketing Pessoal e Marketing Digital 

No passado dia 8 de junho iniciou uma formação de Marketing Pessoal e Marketing Digital, numa parceria da 

Junta de Freguesia com o IEFP. 

O espaço para a realização da formação com toda a segurança, foi cedido pela Associação Musical de 

Pedroso. 

Formação Cozinha Criativa/Doçaria Tradicional 

Encontra-se a decorrer uma formação de Cozinha Criativa/Doçaria Tradicional, numa parceria da Junta de 

Freguesia com o IEFP.O espaço para a realização da formação com toda a segurança, foi cedido pela 

Associação Recreativa As Lavradeiras de Pedroso. 



 

Assembleia de Freguesia – Prestação de Contas 

No passado dia 4 de junho, realizou-se uma Sessão Ordinária de Assembleia de Freguesia, para aprovação do 

Relatório e Contas de 2020 da Junta de Freguesia. 

Apesar do ano atípico, marcado pela conjuntura COVID-19 foi possível verificar os seguintes dados de 

execução orçamental: 

- 105% de execução da receita.  - 99% de execução do plano de investimentos. 

- 100% de execução da despesa.  - 98% de execução do plano de atividades. 

 

 

“Afirmar Pedroso e Seixezelo” 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo realizou no passado dia 16 de junho uma sessão online com o 

objetivo de “Afirmar Pedroso e Seixezelo”.Foi realizado um balanço deste ciclo e foram debatidas ideias 

com visão de futuro para a Freguesia de Pedroso e Seixezelo.Desta forma, foi possível criar condições para a 

manutenção da participação cívica a toda a população. 



Tarde de poesia, música & arte 

No passado dia 10 de junho, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo recebeu um evento intitulado de 

“Tarde de Poesia, Música & Arte”.Uma tarde onde foi valorizada a cultura, apresentada nas diferentes 

formas. 

 

Visita à USF Viver Saúde - Pedroso 

No passado dia 26 de maio, a Junta de Freguesia de Pedroso 

e Seixezelo a convite da Dra. Sara Santiago visitou as 

instalações da USF Viver Saúde.Brevemente, a Freguesia de 

Pedroso e Seixezelo terá um novo Centro de Saúde, que 

pretende dar resposta e colmatar as necessidades 

atualmente evidenciadas. 




