Assinatura de protocolos
No passado dia 11 de fevereiro, a Junta de Freguesia procedeu à assinatura do protocolo de apoio financeiro
com o Grupo Desportivo do Colégio Internato dos Carvalhos, para apoio à realização do II Torneio Santo
António Maria Claret.

Acompanhamento ao vereador Elísio Pinto
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo acompanhou o vereador da Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia, Elísio Pinto, na visita ao Rancho Folclórico As Trigueirinhas do Pisão e ao Rancho
Folclórico e Cultural Nossa Senhora do Monte.

GOP + Jovem 2021 – Projeto vencedor
No dia 25 de janeiro, a Junta de Freguesia acompanhou a visita dos vereadores da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia, Elísio Pinto e Valentim Miranda, ao espaço de um dos projetos
vencedores do GOP + Jovem 2021.
Este projeto foi apresentado pela Andreia Gonçalves, e numa parceria da Junta de Freguesia, da
Câmara Municipal de Gaia e da Associação Musical de Pedroso, em breve teremos um novo espaço
de lazer na Freguesia, intitulado de Jardim da Felicidade.

Tomada de posse – Agrupamento de Escolas de Carvalhos

No dia 26 de janeiro, a Junta de Freguesia
marcou presença na tomada de posse dos
elementos do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Carvalhos.

Cantar as janeiras – Escola Básica de Mexedinho
No dia 29 de janeiro, os alunos do 3.º e 4.º ano da Escola Básica de Mexedinho vieram cantar as
janeiras à Junta de Freguesia.
Obrigada à prof.ª Vanda Meira e aos restantes professores que acompanharam os alunos e
proporcionaram mais uma vez este momento.

Play – Brincar para Crescer

No dia 17 de fevereiro, a Junta de
Freguesia visitou o espaço Play –
Brincar para crescer, sediado na
Freguesia de Pedroso e Seixezelo.
Uma comunidade de aprendizagem,
inseridos num espaço diferenciado em
contacto permanente com a natureza.

Reabertura da Feira dos Carvalhos
O dia 26 de janeiro ficou assinalado pelo regresso da Feira dos Carvalhos ao novo recinto,
totalmente renovado.
Um espaço único em Vila Nova de Gaia, que além do seu principal objetivo de realização da feira
semanal, irá permitir a concretização de eventos culturais para benefício da população de Pedroso
e Seixezelo.

Visita às obras de extensão da linha do metro
No dia 27 de janeiro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença na visita às
obras de extensão da linha do metro em Vila Nova de Gaia, junto ao Hospital de Gaia.
A visita foi realizada com os candidatos do Partido Socialista à Assembleia da República, contando
com a presença do atual ministro Matos Fernandes.

Ampliação de jazigos

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo
encontra-se a construir mais 14 jazigos
individuais na ampliação do cemitério novo de
Pedroso.
Esta obra é realizada com recursos humanos
próprios da Junta de Freguesia.

Pintura do parque de estacionamento do quartel da GNR

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo
procedeu à pintura do parque de estacionamento do
quartel da GNR dos Carvalhos.

Pavimentação da Vereda dos Panaçais

Com o apoio da Câmara Municipal de Gaia, a Junta
iniciou a pavimentação da Vereda dos Panaçais, que
ainda se encontra em terra.

Intervenção na Rua de Santa Marinha, Pedroso
A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo
encontra-se a proceder ao alargamento e
construção de passeio na Rua de Santa Marinha (no
alto junto à Rua de Fofim d’Além).
Em breve, este local (muito perigoso devido à pouca
visibilidade e ao estreitamento da via) terá boas
condições de circulação.

Iluminação Estádio Futebol Clube Pedroso

No passado dia 16 de fevereiro, o presidente da Junta de
Freguesia Filipe Silva Lopes, acompanhou o presidente
da Câmara Municipal de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues na
visita ao Estádio do Futebol Clube de Pedroso para
verificar a nova instalação elétrica e iluminação led.
Um investimento da Câmara Municipal de Gaia Municipal
num valor superior a 125.000 €, permitiu ao clube
melhorar a iluminação do recinto, redução dos custos
fixos, contribuindo para uma maior sustentabilidade.

Jogo Taça de Portugal em Hóquei Patins
No passado dia 26 de janeiro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença no
jogo para a Taça de Portugal entre o C. H. Carvalhos x F. C. Porto.
Neste jogo foram também homenageados os atletas Filipe Santos, Reinaldo Ventura e Telmo Pinto,
campeões do mundo por Portugal e que iniciaram as suas carreiras no CHC.

7.ª EDIÇÃO DA PETRUS RUN DE PEDROSO E SEIXEZELO
Continuam a decorrer as inscrições para mais uma edição da Petrus Run.
No dia 27 de março, vem correr connosco. Inscreve-te!

Centro de Testagem COVID-19
O final do mês de janeiro ficou marcado com a inauguração do Centro de Testagem COVID-19 na
Freguesia de Pedroso e Seixezelo, no Largo do Moeiro, em Pedroso.

Aposentação de funcionário
No final do mês de janeiro, o funcionário
Nuno Sousa passou à aposentação.A Junta de
Freguesia e o seu executivo atual agradecem
o empenho e a dedicação do Sr. Nuno ao
longo destes anos.

Entrega de kit de maternidade
Ao longo do mês de fevereiro, 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:227842106

