
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, nas valências: compra de 

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

pagamento de pensões ao domicílio e impressão de fichas escolares. 

No dia 31 de março, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, 

esteve presente no Intermaché juntamente com os parceiros deste projeto, para presenciar o 

funcionamento dos procedimentos da valência de compra de bens alimentares que posteriormente foi 

entregue a uma família da Freguesia 



Projeto “Juntos por Si” - Donativo 

Perante a atual situação do Coronavírus COVID-19, a empresa Sernox – Serralharia e Caixilharia Lda e a 

Farmácia do Outeiro, com sede na Freguesia de Pedroso e Seixezelo efetuou um donativo à Junta de 

Freguesia, no valor de 5.000€ e de 1.750€ respetivamente.  

O valor doado será integralmente destinado ao projeto “Juntos por Si”, implementado no dia 19 de março, 

que visa o apoio direto à população, com o objetivo de atenuar as dificuldades provocadas pela situação 

que vivenciamos todos os dias. 

Projeto “Juntos por Si” – Entrega de refeições 

Perante a atual situação do Coronavírus COVID-19, o Restaurante Tainha, em parceria com a Junta de 

Freguesia de Pedroso e Seixezelo encontra-se a entregar várias refeições às pessoas mais carenciadas da 

Freguesia.O Restaurante Tainha oferece as refeições, e a Junta de Freguesia realiza o transporte a casa dos 

beneficiários. 

A seleção dos beneficiários foi realizada pelo Gabinete de Ação Social da Junta de Freguesia. Pequenos 

gestos que podem fazer uma grande diferença! 



Sensibilização à população sénior 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo tem a decorrer uma linha de apoio telefónico à população idosa 

de Pedroso e Seixezelo.  

 Uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia em parceria com a Junta de Freguesia de Pedroso 

e Seixezelo, recorrendo à rede de voluntários “Gaia És Tu”, em que o principal objetivo prende-se com a 

identificação das carências dos seniores da Freguesia, de modo a dar uma resposta à medida. 

 O principal objetivo desta iniciativa prende-se com a identificação das carências dos seniores da Freguesia, 

de modo a dar uma resposta à medida. 

Construção de ossários 

A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo encontra-se a construir um local para ossários, no cemitério 

ampliado, em Pedroso. 

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



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 Vereda de Ponte Pereiro. 

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 Padre Arzemiro de Jesus Paula, rua de Mexedinho, rua de Mexedo e da 

Praceta da Paradela. 



 

Entrega de kits ao domicílio 

Apesar dos constrangimentos da atual situação que estamos a viver, e de forma a continuar a dar resposta 

no âmbito do projeto “Um Bebé…Um Futuro”, a Junta de Freguesia iniciou a entrega dos kits ao domicílio.  



 

Nova imagem para o autocarro   

O nosso autocarro a ficar pronto para, em breve, voltar a transportar os nossos alunos da Academia Sénior 

de Pedroso e Seixezelo. 



 

Homenagem aos entes queridos de Pedroso e Seixezelo 

Por respeito e homenagem a todos os nossos entes queridos sepultados na Freguesia, a Junta colocou na 

entrada dos quatro cemitérios uma coroa de flores e círios acesos. 

As coroas (com renovação das flores) e os círios acessos permanecerão durante todo o período em que os 

cemitérios estarão encerrados. 

A Junta de Freguesia assegurará a limpeza dos jazigos e sepulturas retirando as velas e flores secas durante 

o período. 



“Leve uma flor partilhe cor e esperança” 

Para assinalar a Páscoa, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia ofereceu 1000 vasos a Pedroso e 

Seixezelo, com o objetivo de tornar este momento complicado em que estamos a viver um pouco mais 

aconchegante. 

Os vasos foram distribuídos pela Praça dos Combatentes (Mosteiro), no Largo França Borges (Carvalhos), 

junto ao Intermaché dos Carvalhos e na entrada do Parque das Corgas (Seixezelo). 



Cancelamento eventos: Festival da Cereja e Festa do Caneco 

A Junta de Freguesia, em articulação com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, informa que cancelou 

as edições previstas para este ano da Festa do Caneco, em Pedroso e do Festival da Cereja, em Seixezelo. 

Vivemos uma situação de emergência que aumenta a incerteza dos próximos tempos. A atual situação 

provocada pela pandemia de COVID-19 resultará, infelizmente, numa grave crise económica e social, para a 

qual teremos de estar preparados para dar a melhor resposta. 

Apesar da expectável melhoria da atual situação para o mês de agosto e seguintes, havendo a eventual 

possibilidade para o adiamento dos festivais para essa data, entendemos que os tempos exigem da parte da 

Junta de Freguesia a canalização de recursos para as suas funções sociais. 

Temos consciência do impacto que este cancelamento provocará nas nossas coletividades que participam 

nos festivais, pelo que a Junta de Freguesia procurará minimizar essa situação. 

A Festa do Caneco e o Festival da Cereja voltarão mais fortes do que nunca. 



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 Vitória Monteiro | enfermagem@pedroso-seixezelo.pt 
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