
Construção Ossário 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo já concluiu a construção de 24 ossários, no cemitério ampliado, 

em Pedroso. 

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



Novo espaço de lazer 

Continuam a decorrer as obras do jardim de Pedroso, resultado de uma parceria entre a Junta de Freguesia 

de Pedroso e Seixezelo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a Associação Musical de Pedroso.O 

jardim de Pedroso será um parque de lazer ao dispor da população, com um parque infantil, equipamentos 

bio saudáveis, um pequeno bar e casas de banho de apoio. Brevemente poderemos desfrutar de um espaço 

ao ar livre para piqueniques, com relva, sombras e um lago. 

Reabilitação do piso na Capela S. Bartolomeu 

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

após a reabilitação da cobertura do telhado da Capela de S. Bartolomeu, encontra-se neste momento a 

substituir o piso envolvente à capela. 



Colocação de paralelos nas passadeiras 

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

procedeu à substituição da passadeira pintada em asfalto pela colocação de cubo branco e cinza na Rua do 

Regato, em Pedroso, tornando sempre visível a passadeira e evitando a constante repintura. 

Reabilitação da Feira dos Carvalhos 

No passado dia 17 de junho, foi assinado o contrato de adjudicação da obra da nova Feira dos Carvalhos, 

que irá reabilitar todo o espaço da atual feira, proporcionando melhores condições para os feirantes e para 

os clientes. 

Um projeto complexo, que representa uma obra no valor de 1,9 ME, e que irá permitir também à Freguesia 

dispor de um local preparado para receber e criar uma dinâmica de grandes eventos culturais. 



Nova imagem da frota 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo procedeu à renovação da imagem dos veículos da Junta de 

Freguesia.Atualmente, todas as frotas de veículos da Junta já possuem a nova imagem gráfica 

implementada em abril de 2019. 

Instalação de elevador no edifício sede  

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo iniciou as obras de instalação de um elevador no edifício sede. 

Esta obra contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, e permitirá o acesso entre pisos a 

pessoas com mobilidade reduzida, bem como a reorganização dos serviços e atividades que decorrem na 

Junta. 



Entrega donativo Petrus Run 

No passado dia 28 de maio, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, o Clube Atletismo Os Gaienses e o 

Clube Spiridon de Gaia, procedeu à entrega do cheque donativo do valor angariado na caminhada solidária 

da Petrus Run 2020 aos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos. 

Entrega de lembrança    

Perante a impossibilidade de realizar a tradicional viagem 

dos finalistas do 1.º ciclo ao Oceanário de Lisboa, a 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, ofereceu uma 

pequena lembrança a todos os alunos do 4.º ano do 

Agrupamento de Escolas de Carvalhos. 

De forma, a assinalar este momento, foi entregue um 

relógio com a marca “Gaia Todo um Mundo” a cada aluno. 



Esclarecimento candidatura Gaia2024 

No dia 18 de junho, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues e o 

presidente da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo Filipe Silva Lopes, estiveram virtualmente reunidos 

com centenas de jovens, que participaram ativamente na etapa sete do roteiro “Gaia És Tu”, com os alunos 

do Colégio Internato dos Carvalhos. 

Noites de Comédia de Pedroso e Seixezelo 

Apesar de estarmos perante um ano diferente nas nossas vidas, a 

Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo continua a criar 

soluções em segurança para continuar a dinamizar a comunidade 

da Freguesia.  

Brevemente anunciaremos as noites de comédia de Pedroso e 

Seixezelo, mas para já reservem na vossa agenda o dia 25 de 

julho. 

Com as devidas precauções, voltaremos a passar bons momentos 

todos juntos! 



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€. 



Férias Escolares de Pedroso e Seixezelo 

Numa parceria da Cooperativa Viver Pedroso, da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo e da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia, anunciamos as Férias Escolares de Verão de Pedroso e Seixezelo. Uma 

iniciativa no âmbito do Gaia Aprende +, que irá decorrer de 29 de junho a 25 de setembro, das 8h00 às 

19h00. 

Poderão ser inscritas todos as crianças/jovens, que em 26 de junho de 2020, tenham idade compreendida 

entre os 6 e os 15 anos de idade e cujos pais (ou pelo menos um deles) sejam recenseados na União de 

Freguesias de Pedroso e Seixezelo. 

As inscrições, terão um custo de 45€ por semana (almoço incluído), sendo necessária a inscrição mínima de 

1 semana. 

Para mais informações: geral@viverpedroso.pt e 227 842 106. 



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 

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. 
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Cemitérios da Freguesia 

Horário de funcionamento 

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

Domingos e feriados 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. 




