Tomada de posse para o mandato 2021-2025
No passado dia 13 de outubro, decorreu a
cerimónia de tomada de posse dos novos
órgãos autárquicos da Freguesia de Pedroso e
Seixezelo, para o mandato 2021-2025.
Uma cerimónia que contou com a presença da
Câmara Municipal de Gaia, representada pelo
presidente Eduardo Vítor Rodrigues, o vicepresidente Patrocínio Azevedo e vários
vereadores da mesma.
A Assembleia de Freguesia que assumiu
funções no passado dia 13 de outubro é
constituída pelos seguintes deputados do PS:
presidente da assembleia Joaquim Tavares, 1.º
secretária Rosália Andrade, 2.º Secretária
Cristina Saraiva, Abel Gonçalves, Marcos
Santos, Joaquim Pinheiro, Manuel Moreira,
Vítor Lage, Rosa França e Jorge Margarido e
por fim em representação do PPD-PSD/CDSPP/PPM (Aliança Democrática) a deputada
Manuela Palma Barbosa, Sérgio Batista e Maria
do Rosário Ungaro Loureiro.

Estiveram também presentes os presidentes e dirigentes de empresas e coletividades de toda a Freguesia de
Pedroso e Seixezelo, bem como muitos fregueses que quiseram assistir a este momento.

Repavimentação de piso
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
procedeu à reabilitação do parque de estacionamento do Edifício Fernando Couto.
Esta intervenção contemplou o arranjo dos passeios, canteiros e repavimentação do piso.

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 outubro foram visitadas as seguintes empresas:

Sunviauto

Bricomarché

Casa Aleixo

Centro Agrícola de Pedroso

Entrega de kit de maternidade
Ao longo do mês de outubro, 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

Arranque novo ano letivo
No dia 18 de outubro, iniciaram-se as atividades do novo ano letivo da Academia Sénior de Pedroso e
Seixezelo.
Após uma interrupção forçada, motivada pela pandemia COVID-19, os nossos alunos puderam voltar às suas
aulas e ao convívio.

