
Projeto “Juntos por Si”  

O projeto “Juntos por Si” foi implementado pela Junta de Freguesia, como forma de dar resposta às 

dificuldades vivenciadas no surgimento da pandemia do Coronavírus COVID-19. 

No mês de maio continuaram a decorrer entregas, no âmbito deste projeto, nas diferentes valências: 

compra de bens alimentares, compra de medicação, pagamento de despesas (água, luz e telecomunicações) 

e pagamento de pensões ao domicílio. 



Projeto “Juntos por Si” – Donativo de ração de cães e gatos 

Perante a atual situação do Coronavírus COVID-19, a 

empresa Dohm Operador Logístico, com sede na 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo doou à Junta de 

Freguesia centenas de kgs de ração para cães e 

gatos. 

Este apoio, irá permitir dar resposta a uma 

necessidade que também se sente na comunidade, 

tendo o objetivo de atenuar as dificuldades 

provocadas pela situação que vivenciamos todos os 

dias. 

Pequenos gestos que podem fazer uma grande 

diferença! 

Projeto “Juntos por Si” – 

Donativo ao Centro Social 

e Paroquial 

S. Pedro de Pedroso 

Perante a atual situação do Coronavírus 

COVID-19, o atleta Pedrosense Gonçalo 

Ribeiro, jogador do F. C. Porto Sub14, em 

parceria com o empresário que o representa, 

ofereceu equipamentos de proteção individual 

ao Centro Social e Paroquial S. Pedro de 

Pedroso. 

Mercearia Solidária 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo 

marcou presença na reunião de apresentação 

do projeto “Mercear ia So l idár ia” da 

Conferência S. Vicente de Paulo. 



Projeto “Juntos por Si” – Entrega de ração para cães e gatos 

No passado dia 15 de maio, a Junta de 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo 

procedeu à entrega das centenas de kgs 

de ração para cães e gatos, anterior-

mente doados à Junta pela empresa 

Dohm Operador Logístico, no âmbito do 

projeto “Juntos Por Si”. Este apoio 

contemplou algumas associações da 

Freguesia, que prestam apoio diário a 

inúmeros animais, permitindo dar 

resposta a uma necessidade que se sente 

na comunidade. 

Colocação de paralelos nas passadeiras 

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

procedeu à colocação de paralelos brancos, de forma a tornar as passadeiras visíveis e evitando a sua 

constante pintura. Desta vez, a intervenção foi realizada na Rua das Cerejeiras, em Seixezelo. 



Reabilitação de arruamentos 

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

procedeu à reabilitação da Rua de Molares, Travessa de S. Bento, Rua das Virtudes, Rua da Fé, Rua da 

Esperança, Alameda da Saudade e Travessa de Gondinhães. 



Ao longo das várias semanas de reabilitação dos arruamentos, o presidente da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues, deslocou-se a Pedroso e Seixezelo para acompanhar a execução das 

obras. 



 

Entrega de kits ao domicílio 

Com o objetivo de continuar a dar resposta no âmbito do projeto “Um Bebé…Um Futuro”, a Junta de 

Freguesia continua a entregar os kits de maternidade ao domicílio.  

As inscrições podem ser feitas através do email: geral@pedroso-seixezelo.pt ou 227  842  106. 

Posteriormente, a entrega do kit à mamã será agendada assim que for oportuno. 

 

Certificação da Qualidade   

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo renovou o 

certificado pela norma ISO 9001:2015. Um reconhecimento que 

revela que todos os seus serviços e atividades cumprem 

critérios com elevado nível de qualidade. 



Nova imagem do autocarro 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo procedeu à renovação da imagem do autocarro. 

Em breve, voltaremos a transportar os nossos alunos da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo. 



Concurso Eco-Famílias 

Em 2019, Pedroso e Seixezelo foi classificada como uma das 52 freguesias de Portugal com o título de Eco-

Freguesia. 

De forma ao reforço de boas práticas ambientais, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo aderiu ao 

projeto “Eco Famílias”, inserido nas iniciativas no âmbito do Eco Freguesias XXI. 

Desafiamos as famílias de Pedroso e Seixezelo a participar e a habilitar-se a um dos cinco prémios que 

definimos para os vencedores. 

O concurso irá decorrer de 18 de maio a 30 de junho. acedendo ao site do Eco-Freguesias e participando no 

concurso referido poderá habilitar-se a: 

              1.º prémio – voucher no valor de 100€ para utilizar no Intermaché dos Carvalhos; 

              2.º prémio – voucher no valor de 75€ para utilizar num restaurante da Freguesia; 

              3.º prémio – voucher no valor de 50€ para utilizar numa papelaria da Freguesia; 

              4.º prémio – voucher no valor de 40€ para gastar no horto da Freguesia; 

              5.º prémio – cabaz de produtos biológicos, produzidos na Freguesia, no valor de 30€. 



 

Ensino à distância 

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

e Seixezelo entregou ao Agrupamento de Escolas de 

Carvalhos vários computadores portáteis para 

emprestar aos a lunos que não possuam 

equipamentos para as aulas online. 

Os equipamentos cedidos ao Agrupamento de 

Escolas integram o material informático das aulas 

da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo, que 

atualmente estão suspensas devido à pandemia. 

Um pequeno gesto que irá atenuar as necessidades 

da nova realidade de ensino. 

Entrega de hotspots 

No passado dia 5 de maio, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia foi entregar computadores com acesso à 

internet ao Agrupamento de Escolas de Carvalhos. 

A Junta de Freguesia cedeu também ao Agrupamento de Escolas hotspots para acesso à internet. 



 

Distribuição de Máscaras de Proteção Individual 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em parceria com a Junta de Freguesia, procedeu à distribuição de 

máscaras de proteção individual, laváveis e reutilizáveis, para prevenir o contágio COVID19, a todos os 

residentes do concelho de Vila Nova de Gaia, para uso em espaços públicos e em contacto social. 

Serviços Administrativos e Posto de Correios  

Secretaria da Junta - Pedroso 

Atendimento presencial realizado apenas por marcação prévia através de telefone ou email  

Atendimento telefónico e eletrónico 9h00 – 12h30 | 14h00 – 17h30 

Telefone: 227 842 106 | Telemóvel: 919 102 529 | Email: geral@pedroso-seixezelo.pt 

Posto de Correios de Pedroso | Horário de Funcionamento 

9h00 – 12h30 | 14h00 – 17h30 

Gabinete de Ação Social |Gabinete de Inserção Profissional 

Atendimento presencial 

realizado apenas por marcação prévia através de telefone ou email  

Atendimento telefónico e eletrónico 

9h00 – 12h30 | 14h00 – 17h30 

Dra. Carla Pinto | 915 081 612 | carla.pinto@pedroso-seixezelo.pt 

Dra. Vânia Duarte | 917 185 475 | vania.duarte@pedroso-seixezelo.pt 

mailto:carla.pinto@pedroso-seixezelo.pt
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Posto de Enfermagem de Pedroso e Seixezelo 

Pedroso 

terças, quartas e sextas-feiras 18h00 – 19h30 | Sábado 9h30 – 11h00 

Seixezelo 

segundas e quintas-feiras 17h30 – 19h00 

Enf.ª Vitória Monteiro | enfermagem@pedroso-seixezelo.pt 

Os serviços administrativos da Junta de Freguesia, Posto dos Correios, Gabinete de Inserção Profissional, 

Gabinete de Ação Social e Posto de Enfermagem têm neste momento um acesso controlado e limitado. 

Por fim, o serviço online da Junta de Freguesia encontra-se em funcionamento, solicitando-se que sempre 

que possível seja priorizado. 

Cemitérios da Freguesia 

Horário de funcionamento 

De 2.ª feira a sábado das 8h00 às 18h00 

Domingo das 8h00 às 13h00 

Acesso controlado e limitado ao seguinte número em simultâneo 

Cemitério velho de Pedroso – 15 pessoas 

Cemitério novo (incluindo o ampliado) de Pedroso – 60 pessoas 

Cemitério de Seixezelo – 30 pessoas  

Medidas preventivas na utilização dos cemitérios 

Cuidados de higiene na utilização dos baldes e vassouras, disponibilizados pela Junta de Freguesia; 

Evitar aglomerados de pessoas; 

Evitar permanecer muito tempo nos cemitérios. 
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