
Reforço das medidas preventivas nos cemitérios 

A Junta de Freguesia como medida preventiva, colocou equipamentos para desinfeção das mãos em todas as 

entradas dos cemitérios de Pedroso e Seixezelo. 



Instalação elevador – edifício sede  

Continuam a decorrer as obras de instalação de um elevador no edifício da Junta de Freguesia, em Pedroso. 

Uma obra que visa melhorar a acessibilidade a todos que procurarem a Junta de Freguesia. 

Comunidade Pró-envelhecimento 2020/2021 

A Freguesia de Pedroso e Seixezelo foi distinguida com o selo de “Comunidade Pró-Envelhecimento 

2020/2021” pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

A candidatura ao selo “Comunidade Pró-Envelhecimento 2020/2021” era destinada a todas as Câmaras e 

Juntas de Freguesia a nível nacional. No total, apenas foram atribuídos 94 selos, sendo que no distrito do 

Porto, apenas foram distinguidas duas Juntas de Freguesia. 

A Freguesia de Pedroso e Seixezelo foi a única distinguida no concelho de Vila Nova de Gaia. 



Pavimentação de piso 

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

procedeu à repavimentação da Rua Padre Tomás Aquino Silvares. 

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

concluiu a pavimentação da Rua da Lomba, que permitiu a ligação à Rua da Igreja, em Seixezelo. 



Protocolo de colaboração com a AMARGAIA 

No passado dia 6 de novembro, a Junta de Freguesia 

de Pedroso e Seixezelo assinou um protocolo de 

Cooperação com a Associação Amargaia, com vista à 

cooperação no combate à Violência Doméstica e de 

Género, prestando apoio e assistência às vítimas, 

bem como à promoção de atividades específicas 

dirigidas à população idosa. 

Roteiro pelas coletividades 

Mantendo a realização de protocolos anuais com as coletividades, a Junta de Freguesia de Pedroso e 

Seixezelo está a promover um Roteiro pelas coletividades, com o objetivo de assinar protocolos de apoio 

financeiro e debater assuntos relacionados com as coletividades. 

Até ao momento, já foram assinados protocolos com as seguintes coletividades: 

 

IPSS Bom Samaritano



 

 

 

Académica Senhora do Monte

Clube Atletismo Os Gaienses 

Clube dos Colecionadores de Gaia



 

 

 

 

Colaboração Liga Portuguesa Contra o Cancro 

Perante a situação que vivemos não foi possível efetuar o habitual peditório em colaboração com a Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, nos dias 31 de outubro e 1 de novembro. Assim sendo, até dia 5 de novembro 

foi possível encontrar em vários parceiros locais uma forma de cada um de nós efetuar o seu contributo. 

Grupo Desportivo Juventus de Pedroso

Jumbo Jardim Infantil



Projeto Juntos por Si 

Face à atual evolução da pandemia, a Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo reforçou as respostas 

criadas para a comunidade: 

- Compra e entrega ao domicílio de bens alimentares; 

- Compra e entrega ao domicílio de medicamentos; 

- Pagamento de despesas (água, luz, telecomunicações, etc); 

- Pagamento das pensões ao domicílio. 

 

Nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, os cemitérios da Freguesia de Pedroso e Seixezelo mantiveram-se 

abertos à população que pretendeu homenagear os seus entes queridos. 

Ao longo do fim de semana foi possível verificar que apesar dos constrangimentos resultantes da situação 

pandémica que vivemos atualmente, foi possível realizar este momento cumprindo todas as regras de 

segurança. 

Um agradecimento especial ao apoio e colaboração por parte da GNR dos Carvalhos, ao Pároco de Pedroso 

João Carlos e ao Pároco de Seixezelo Augusto Batista, que incentivaram e sensibilizaram a população que 

exemplarmente cumpriu as regras. 



A Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo irá promover a 1.ª edição do concurso de fotografia “Revelando 

Pedroso e Seixezelo”. Uma iniciativa que visa promover a inovação e a proximidade à comunidade, apelando 

ao seu envolvimento e criatividade. 

De 1 a 10 de dezembro, poderá concorrer a uma das cinco categorias e habilite-se a um dos prémios que 

temos para si. 

Para mais informações, poderá consultar o regulamento do projeto em: https://pedroso-seixezelo.pt/

portal/wp-content/uploads/2020/11/revelando-regulamento.pdf 

 



No âmbito do concurso Eco-famílias XXI, desenvolvido pela ABAE em parceria com a Junta de Freguesia de 

Pedroso e Seixezelo, agradecemos a participação de todas as famílias que concorreram, contribuindo para a 

manutenção do nosso certificado Eco-Freguesias. 

Nesse sentido, congratulamos as famílias vencedoras e informamos que brevemente serão contactadas para 

receberem os respetivos prémios. 

1.º lugar: Adriano Sanahuja 

2.º lugar: Kisy Glória Uyeki Cirne Guedes 

3.º lugar: Ana Maria Gonçalves da Costa 

4.º lugar: António Semblano 

5.º lugar: Maria Moreira


