
No dia 3 de março, realizou-se a 4.ª sessão de Presidência Aberta na Freguesia de Pedroso e Seixezelo. 

Ao longo do dia foram visitados locais de obras realizadas em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova 

de Gaia, bem como locais onde são necessárias futuras intervenções. 

No final decorreu uma sessão de esclarecimentos no Auditório Claret, onde foi possível fazer um ponto de 

situação da Freguesia e escutar pedidos e necessidades por parte da população. 

Uma excelente oportunidade de prestar contas, informar e escutar a população de Pedroso e Seixezelo. 



 

Construção de balneários   

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo encontra-se a realizar as obras de conclusão dos 

balneários na sede da Conferência de S. Vicente de Paulo, que irão prestar apoio aos peregrinos a 

caminho de Fátima. 

Um compromisso assumido pela Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo com a Conferência S. 

Vicente de Paulo e o Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 501 Pedroso.  

 

Pavimentação de piso  

A Junta de Freguesia de Pedroso e 

Seixezelo, com o apoio da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia, 

procedeu à pavimentação da Vereda 

dos Panaça i s , que a inda se 

encontrava em terra.  



Rotunda da Paradela  

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo procedeu à reparação da rotunda em frente à Quinta 

da Paradela, em Pedroso. Esta rotunda estava destruída devido a um acidente.  

 

Alminhas da Senhora dos 

Caminhos   

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo 

procedeu à construção de uma base para 

enquadramento e dignificação das Alminhas da 

Senhora dos Caminhos, situado na Avenida Dr. 

Moreira de Sousa (Raposa).  



Ampliação dos ossários   

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo procedeu à conclusão da ampliação dos ossários, no 

cemitério ampliado, em Pedroso. 

Mais uma intervenção com o objetivo de dar resposta às solicitações e necessidades da população. 

 

 

 

 

 

 

 

Visita às Escolas Básicas da Freguesia   

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo visitou todas as escolas básicas da Freguesia, com o 

objetivo de escutar as preocupações dos coordenadores, as necessidades das escolas e apresentar 

novos procedimentos internos da Junta de Freguesia.  

 



Fase final do projeto “A Escola vai à Junta”  

No dia 11 de março, realizou-se a fase final da 4.ª edição do projeto “Escola Vai à Junta”. 

Um projeto inovador e de grande adesão por parte de toda a comunidade escolar, que reuniu as 

crianças das Escolas Básicas de Pedroso e Seixezelo e do Colégio Internato Claret. 

A cerimónia contou com a presença do Dr. José Oliveira, adjunto da vereadora da Educação da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, dos diretores dos Agrupamentos de Escolas e do 

Colégio Internato Claret, bem como dos coordenadores, professores e associações de pais das 

entidades presentes.  



 

Roteiro pelas empresas    

A Junta de Freguesia continua a realizar o “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. 

No passado dia 10 de março visitamos a empresa José 

Bandeira.  

 

 

 

 

 

 

 

Comemorações do Dia Internacional da Mulher    

No dia 12 de março, a Freguesia de Pedroso e Seixezelo celebrou o Dia Internacional da Mulher 

proporcionando a todas as mulheres da Freguesia uma manhã diferente. 

Um agradecimento ao Clube Hóquei dos 

Carvalhos pela cedência do espaço, ao 

Madugym pe la co laboração na 

realização da aula de danças latinas, à 

Enf.ª Patrícia Pereira que realizou 

rastreios no âmbito do Posto de 

Enfermagem De Pedroso e Seixezelo, 

aos alunos e formadores das formações 

do IEFP de Cozinha e Cuidador de 

Crianças e Jovens.  



 

Entrega de bens para a Ucrânia    

No dia 7 de março, a Junta de Freguesia de Pedroso 

e Seixezelo procedeu à entrega de alguns dos bens 

necessários para a ajuda na Ucrânia. 

Informamos que ainda poderá continuar a efetuar a 

sua entrega nas instalações da Junta de Freguesia, 

que posteriormente serão entregues no Seminário 

Cristo Rei, que encaminhará para a Ucrânia toda a 

ajuda humanitária. 

Obrigada a todos que têm colaborado com a Junta 

de Freguesia nesta nobre iniciativa!  

 

Cartão do bebé e Cartão Sénior de Pedroso e Seixezelo    

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo tem vindo a aumentar os parceiros no âmbito do 

cartão do bebé, um futuro. Relembramos que podem usufruir deste cartão gratuito, as crianças 

nascidas a partir de 1 de janeiro de 2019 

e tem que ter os pais recenseados na 

Freguesia. 

Durante o mês de março, a Junta de 

Freguesia lançou mais um projeto, o 

cartão sénior de Pedroso e Seixezelo. 

Um cartão gratuito, dirigido a pessoas 

com 60 ou mais anos de idade e 

recenseados na Freguesia. 

Para realizar a inscrição no cartão do 

bebé e/ou cartão sénior terá de se 

dirigir aos serviços administrativos, de 

segunda a sexta-feira, das 09h00 às 

12h30 e das 14h00 às 17h30. 

Os parceiros aderentes destes projetos podem ser consultados em www.pedroso-seixezelo.pt .  







 








