
Reconhecimento Eco-Freguesias XXI  

No passado dia 21 de junho, no Teatro Cine 

de Pombal, a Freguesia de Pedroso e 

Seixezelo recebeu o galardão de Eco-

Freguesia XXI. 

Pedroso e Seixezelo foi uma das 93 

Freguesias Portuguesas que receberam esta 

distinção. Este reconhecimento externo 

resulta do desempenho de toda a 

comunidade. 



Instalação de nova empresa na Freguesia  

A empresa Barão de Vilar construiu as suas novas 

instalações na Freguesia de Pedroso e Seixezelo.No 

passado dia 9 de setembro, o presidente da Junta de 

Freguesia Filipe Silva Lopes foi conhecer esta 

empresa de vinho do porto e de vinhos do Douro, que 

irá certamente criar uma nova dinâmica à Freguesia. 

 

Construção novo Centro de Saúde dos Carvalhos 

No passado dia 6 de julho, a Freguesia de Pedroso e Seixezelo recebeu da parte do primeiro-ministro, 

António Costa, o contrato programa para a construção do novo Centro de Saúde dos Carvalhos.Uma 

conquista há muito ambicionada para Pedroso e Seixezelo, que contou com a colaboração da Câmara 

Municipal de Gaia em todo o processo, para tornar este sonho uma realidade. 

 



Reabilitação do Lavadouro das Nogueiras 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo procedeu à requalificação integral do Lavadouro das Nogueiras.  

Uma intervenção a pensar no usufruto da população 

 

Pavimentação de Piso 

A Junta de Freguesia numa parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, completou a 

pavimentação da Rua de Linhares - Pedroso e a Rua das Pedrinhas - Seixezelo. 

O mês de julho ficou marcado também pela repavimentação da Rua da Presa Seca - Pedroso. 

 

Rua de Linhares



 

 

 

Rua das Pedrinhas

Rua da Presa Seca



Ampliação dos ossários – Cemitério ampliado, Pedroso 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo encontra-se em fase de ampliação dos ossários, no cemitério 

ampliado, em Pedroso.Mais uma intervenção com o objetivo de dar resposta às solicitações e necessidades 

da população. 

 

 

Inauguração do Adro na Capela de São Bartolomeu 

No dia 29 de agosto, a Junta de 

F r e g u e s i a d e Pe d r o s o e 

Seixezelo marcou presença na 

f e s t a e m h o n r a a o S ã o 

Bartolomeu.As comemorações 

deste ano, foram marcadas 

p e l a i n a u g u r a ç ã o d a 

reabilitação do Telhado e do 

Adro da Capela. Esta obra 

resultou de uma parceria da 

Câmara Municipal de Vila Nova 

de Gaia e da Junta de Freguesia 

de Pedroso e Seixezelo. 



 

Agrupamento de Escolas de 

Carvalhos 

No dia 16 de julho, decorreu a tomada de posse do Eng. 

Domingos Oliveira. Após 12 anos como diretor do 

Agrupamento de Escolas de Carvalhos, o Eng. Domingos 

Oliveira renovou funções por mais 4 anos. 

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Junta 

de Freguesia de Pedroso e Seixezelo Dr. Filipe Silva Lopes 

que ao longo dos anos tem trabalhado lado a lado com o 

Agrupamento de Escolas. 

Inauguração nova carrinha do JUMBO 

No dia 22 de julho, o presidente da Junta de Freguesia Filipe Silva Lopes e o presidente da Assembleia de 

Freguesia Joaquim Tavares, estiveram presentes na inauguração da nova carrinha da Associação Pró Infância 

- Jumbo Jardim Infantil, oferecida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. 



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. 

Cerimónia – Projeto Regresso às Aulas de Pedroso e Seixezelo 

No dia 6 de setembro, decorreu a 7.ª edição do projeto Pedroso e Seixezelo - Regresso às Aulas.Uma 

iniciativa que visa ajudar as famílias da Freguesia no arranque do novo ano letivo, oferecendo um kit de 

material escolar a todos os alunos do 1.º ciclo e um kit de material a cada uma das salas do pré-escolar. 



 

Entrega de kits nas Escolas – Projeto Regresso às Aulas 

de Pedroso e Seixezelo 

No dia 7 de setembro, a Junta de Freguesia esteve presente nas Escolas Básicas da Freguesia, no Colégio 

Internato Claret e no Jumbo Jardim Infantil a entregar os kits escolares para os alunos do 1.º ciclo e pré-

escolar. 

Com o objetivo de ajudar diretamente as famílias de Pedroso e Seixezelo, esta iniciativa contemplou cerca 

de 800 alunos. 

 

Entrega de tapetes desinfetantes 

– Arranque novo ano letivo 

No dia 7 de setembro, a Junta de Freguesia de Pedroso e 

Seixezelo entregou um tapete desinfetante a cada uma 

das escolas básicas da Freguesia e ao Jumbo Jardim 

Infantil. Uma das muitas iniciativas de apoio ao início de 

um ano letivo, uma vez mais diferente e muito exigente 

para toda a comunidade escolar. 



Lonas informativas 

– Arranque novo ano letivo 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, em 

parceria com os Agrupamentos de Escolas e a 

Associação Pró Infância de Pedroso – Jumbo Jardim 

Infantil, colocou uma tela informativa na entrada 

de todas as escolas do 1.º ciclo e do pré-

escolar.Com o arranque do novo ano letivo, 

devemos todos continuar a fazer parte da 

prevenção contra a COVID-19. 

Formação Cozinha Criativa/Doçaria Tradicional 

Começam a surgir os primeiros pratos confecionados pelos alunos da formação de Cozinha Criativa/Doçaria 

Tradicional que está a decorrer 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. 



Orçamento Participativo 

Decorreu a 1.ª edição do Orçamento Participativo de Pedroso e 

Seixezelo. Foram apresentadas seis propostas nas diferentes áreas 

de implementação. Após o período de votação, que decorreu na 

página de Facebook da Freguesia de Pedroso e Seixezelo, a proposta 

vencedora foi apresentada pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, que promoveu a Aquisição 

Desfibrilhador Automático Externo (DAE) - 609 votos 

1.ª edição das Noites de Comédia de Pedroso e Seixezelo 

No dia 24 de julho, Seixezelo recebeu a primeira noite das Noites de Comédia de Pedroso e Seixezelo, na 

companhia de João Seabra, Miguel 7 Estacas e Pedro Neves. 

No dia 31 de julho, Pedroso recebeu a segunda e última noite na companhia de Aldo Lima. 

Um projeto novo, que proporcionou aos espetadores desfrutar de umas boas gargalhas, cumprindo as regras 

de segurança. 



 

 

Apresentação do Livro 

“Nunca é tarde” 

No passado dia 8 de agosto, a Junta de 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo 

recebeu a apresentação do livro 

“Nunca é Tarde”, escrito pela 

Pedrosense Maria Fernanda Moreira. 

 

Receção da equipa sénior do Futebol Clube Pedroso 

No dia 16 de julho, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo recebeu no salão nobre do edifício sede, a 

equipa sénior do F. C. Pedroso. 

Uma pequena cerimónia, que homenageou os atletas que conquistaram na época passada a Taça da 

Associação de Futebol do Porto. 



 

Taça de Portugal  

No dia 12 de setembro, o Futebol 

Clube Pedroso recebeu o União Sport 

Clube de Paredes. Fica a data 

histórica da participação do clube 

nesta importante competição 

nacional. 

 

Programa “Juntas mais verdes” 

No âmbito do programa “Juntas mais Verdes” da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Junta de 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo, possui desde o dia 20 de agosto, uma viatura 100% elétrica.Esta viatura, 

permite dar uma melhor resposta no âmbito social, renovando a frota da Freguesia de Pedroso e Seixezelo, 

contribuindo para uma Freguesia mais verde e amiga do ambiente. 



Posto de enfermagem 

de Pedroso e Seixezelo 

A partir do dia 16 de agosto, a Enf.ª Patrícia Pereira assumiu funções no 

Posto de Enfermagem de Pedroso e Seixezelo. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Pedroso (Espaço Multisusos): 

Terças, Quartas e Sextas das 18h-19h30 

Sábados das 09h30-11h00 

Seixezelo: 

Segundas e Quintas das 17h30 às 19h00 

 

Assinatura de protocolo de apoio financeiro 

No decorrer do mês de julho, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo assinou um 

protocolo de apoio financeiro, no âmbito desportivo, com a Matilde Ferreira, que se 

sagrou campeã nacional de júnior e sub-21 (44kg) feminino em Taekwondo, apoiando o 

desporto e os atletas locais.  

Foi também assinado um protocolo de apoio financeiro com o Colégio Internato Claret 

para a criação de um mural de arte urbana, no âmbito da educação. Este mural será o 

1.º na Freguesia e terá lugar na fachada identificada na fotografia. 

No mês de setembro, a Junta procedeu à assinatura dos protocolos de higiene e limpeza 

com o Agrupamento de Escolas de Carvalhos (Eng. Domingos Oliveira) e o Agrupamento 

de Escolas Júlio Dinis (Prof. Eduardo Fonseca), para o ano letivo de 2021-2022.

Matilde Ferreira Colégio Internato Claret

Agrupamento de Escolas de Carvalhos

Agrupamento de Escolas Júlio Dinis


