
Agrupamento de Escolas de Canelas – Entrega de Canelas 

O Agrupamento de Escolas de Canelas voltou a distinguir os melhores alunos. No dia 28 de fevereiro, os 

alunos do ensino secundário foram distinguidos com a entrega dos diplomas de Honra e de Excelência. 

A Junta de Freguesia marcou presença felicitando os alunos com um diploma e oferecendo um cheque 

prenda a todos os alunos do Quadro de Excelência. 



Roteiro Gaia És Tu 

No passado dia 27 de fevereiro, a Junta de 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo esteve 

presente na sessão que decorreu do roteiro 

“Gaia És Tu”, na Escola Secundária dos 

Carvalhos.  

A sessão contou com a presença de Eduardo 

Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia. 

6.ª Edição da Petrus Run Pedroso e Seixezelo 

No dia 8 de março, decorreu a 6.ª edição da Petrus Run, em Pedroso. 

Um projeto que se iniciou em 2015, com apenas 246 atletas inscritos, este ano teve a maior adesão, 

alcançando um total de 1183 atletas inscritos, contando com a presença de vários clubes desportivos e 

atletas de várias zonas do país. 

Neste Dia Internacional da Mulher oferecemos uma flor a todas as que participaram na prova. 

Mais um evento de sucesso para a Freguesia de Pedroso e Seixezelo. Um obrigado a todos os que 

contribuíram para que esta edição fosse um verdadeiro sucesso. 



Pão com Tradição  

No âmbito da campanha “Pão com mais Tradição”, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Junta de 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo distribuiu sacos de pano para o transporte do pão pelas padarias da 

Freguesia, para que estas ofereçam aos seus clientes. 

Uma iniciativa que pretende contribuir para a eliminação de plástico e recuperar tradições. 

Nota: caso tenha escapado alguma padaria, favor contactar os serviços da Junta para procedermos à 

entrega. 







Inauguração do estabelecimento “Rissolaria Tradicional” 

No passado dia 29 de fevereiro, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo marcou presença na 

inauguração da loja da Rissolaria Tradicional, situada no Lugar da Raposa, em Pedroso. 

Situada em Pedroso e Seixezelo, a Rissolaria Tradicional é uma empresa que atualmente vende em vários 

pontos do país, respondendo às necessidades de conhecidas cadeias de hotéis em Portugal. 

Assinatura de protocolos 

Com o objetivo de promoção da Freguesia 

e apoio às coletividades locais, a Junta de 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo, vai 

celebrando protocolos de apoio financeiro 

com as instituições e coletividades da 

Freguesia. 

No dia 4 de março celebrou-se um 

protocolo de apoio financeiro com o Clube 

Spiridon de Gaia e o Clube de Atletismo Os 

Gaienses, para a realização da 6.ª edição 

da Petrus Run. 



Apoio às Unidades de Saúde Familiar da Freguesia 

Numa fase em que o país se encontra a atravessar uma pandemia provocada pelo Coronavírus COVID-19, a 

Junta de Freguesia respondeu com urgência ao apelo das duas Unidades de Saúde Familiar que existem na 

Freguesia. 

Assim, entregou à Unidade de Saúde Familiar Monte Murado uma máquina de lavar e secar roupa e à 

Unidade de Saúde Familiar Viver Saúde 10 acrílicos de proteção para o atendimento. 

Uma ação que visa garantir a segurança dos utentes e profissionais de saúde. 

Certificação da Qualidade  

Nos dias 10 e 11 de março, a Junta de Freguesia esteve em auditoria 

externa pela SGS, renovando assim a certificação pela norma da 

gestão da qualidade. 

Uma aposta nas ferramentas e métodos de gestão, para uma melhor 

resposta às necessidades de Pedroso e Seixezelo. 





Alterações nos 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 8h30 – 13h30 | 15h – 17h 

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

Posto de Correios de Pedroso | Horário de Funcionamento 

8h30 – 13h30 

Gabinete de Ação Social |Gabinete de Inserção Profissional 

Atendimento presencial 

realizado apenas por marcação prévia através de telefone ou email  

Atendimento telefónico e eletrónico 

8h30 – 13h30 | 15h – 17h 

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 18h – 19h30 | Sábado 9h30 – 11h30 

Seixezelo 

segundas e quintas-feiras 18h – 19h30 

Enf.ª Catarina Oliveira | enfermagem@pedroso-seixezelo.pt 

Cemitérios da Freguesia  

Horário de funcionamento  

2.ª feira a sábado 8h – 18h | Domingo – 8h – 13h 

Sextas-feiras, fins de semana e feriados - acesso controlado e limitado ao seguinte número em simultâneo 

Cemitério novo (incluindo o ampliado) de Pedroso – 50 pessoas 

Cemitério de Seixezelo – 25 pessoas | Cemitério velho de Pedroso – 15 pessoas 
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