
DEDICADOS A 
SERZEDO E PEROSINHO 

- Colocação de Aparelhos 
de Teleassistência

- Kit O Nosso Bebé
- Apoio Alimentar

- Semana Cultural de Serzedo
- Semana Cultural de Perosinho
- Noites de Cinema ao Ar Livre

- Centro Cívico de Serzedo
- Estrada da Rainha – 1ª Fase
- Urbanização de Brandariz

- Vários arruamentos

AÇÃO SOCIAL CULTURA OBRA

FAZEMOS!
P R E S T A Ç Ã O  D E  C O N T A S



DEDICADOS A SERZEDO E PEROSINHO

Em 2017, apresentei-me como candidato com uma equipa sob o lema “Dedicados a Si”, objetivo que foi total-
mente conseguido, porque foi mesmo isso, um mandato todo ele virado para as pessoas.

Depois de termos dado credibilidade à União de Freguesias, com a colocação das contas em patamares de 
transparência jamais alcançados, ficamos com o caminho aberto para fazer um mandato de referência, que só 
não aconteceu por força da pandemia que a todos afetou nestes dois últimos anos.

Mesmo assim, não desanimamos, e foi tempo de nos centrarmos e vermos o mundo de uma forma diferente, 
a exigir de nós uma maior capacidade de adaptação e resiliência à nova realidade apresentando soluções que 
visassem o bem-estar das famílias.

Tivemos que nos centrar nas pessoas que, incapazes de fazer face às dificuldades, se dirigiam à Junta para que 
as pudéssemos ajudar a resolver os problemas com que se viam confrontadas.

Uma referência especial para o nosso Presidente Eduardo Vítor Rodrigues que se empenhou de uma forma ab-
solutamente extraordinária na procura de soluções para todos os munícipes, andando sempre na linha da frente, 
correndo riscos, mostrando, se é que ainda precisava, as qualidades e características que um bom Presidente 
deve ter.

Mas voltando a nós, continuei fiel aos meus princípios de ser autarca, estando sempre na vanguar da da Junta, 
com as equipas de rua e das secretarias, onde tudo sempre funcionou tendo privilegiado o cumpri mento das 
normas da DGS, dotando os serviços de condições de segurança, higiene e limpeza:

• os serviços com os CTT em grande evidência pelo serviço de proximidade para com todos, especialmente 
para os idosos no recebimento das suas reformas;

• os serviços com o Espaço do Cidadão que viu aumentadas as suas valências e a todas respondeu com ex-
celente profissionalismo, sendo considerado um dos melhores Espaços do Cidadão do Município;

• os serviços de Acção Social e do Gabinete da Inserção Profissional estiveram sempre ativos.

Contudo, não deixamos de nos preocupar com os objetivos a que nos tínhamos proposto e, quando a situação 
o permitiu, apostamos nos investimentos como foi o caso da construção do Centro Cívico e da pavimentação 
de várias ruas que já estavam planeadas e cabimentadas no nosso orçamento.

Não podemos deixar de referir o ínicio da requalificação da Estrada da Rainha, obra emblemática que alguns, 
poucos, ainda não querem ver e que ficará concluída no próximo mandato.

Muito mais temos para fazer. Por isso, quero convidar-vos a acreditar no nosso projeto que oportunamente vos 
faremos chegar, suportado por 8 anos de experiência, sentida e vivida, fazendo com que a União de Fregue-
sias possa afirmar que valeu a pena apostar na nossa forma dedicada de fazer política, com transparência, 
rigor, honestidade e seriedade.

Contando com o Município, na pessoa do seu Presidente, para a concretização do mandato de referência que 
nos falta e com a equipa renovada, jovem mas muito dinâmica, e com as condições de partida que temos, só 
nos falta o vosso apoio para mostrarmos como gostamos de Serzedo e Perosinho e do que seremos capazes 
de fazer.

Contamos convosco. Podem e devem contar connosco “Dedicados a Serzedo e Perosinho”

João Morais de Sousa

Caras e Caros Serzedenses e Perosinhenses



A vida autárquica tem os seus momentos de avaliação. As eleições são um dos mais importantes. Nestas eleições 
autárquicas de 26 de setembro, estão em avaliação duas coisas: por um lado, o balanço do trabalho efetuado, 
a competência na gestão, as opções assumidas e a forma humanista como nos dedicamos à causa pública e às 
pessoas; por outro lado, os nossos compromissos para os próximos 4 anos.

O balanço do trabalho é claro: colocamos o município de Gaia no grupo das Câmaras de boas contas, baixamos 
taxas e impostos municipais, extinguimos a taxa de rampas, ao mesmo tempo que mantivemos um forte 
investimento e um conjunto de programas municipais direcionados para as famílias (apoio aos cuidadores 
informais, apoio ao arrendamento, programas inovadores na educação e na ação social), em particular para as 
classes médias. Mais ainda: a forma como enfrentamos a Pandemia deve ser avaliada, a capacidade como nos 
organizamos como comunidade, com as empresas, a nossa rede social e as famílias para respondermos a um dos 
maiores dramas das últimas décadas.

Gerimos com rigor e seriedade, assumimos soluções participativas e decisões assentes na coesão social e 
territorial. Não abdicamos de projetar a cidade para os grandes investimentos (Metro, Hospital de Gaia, ferrovia, 
rede viária, espaços públicos e equipamentos sociais), ao mesmo tempo que assumimos novos desafios na 
melhoria da cidade, como os transportes e a habitação de rendas acessíveis.

Os próximos anos são decisivos: os novos desafios, os novos quadros financeiros, a recuperação pós-pandemia 
exige competência, conhecimento e experiência. É o tempo de nos unirmos como nunca para construirmos um 
futuro melhor para todos.

Queremos projetar a cidade, dar-lhe mais e melhores espaços verdes, apoiando as empresas que se instalem 
e criem emprego, reforçando a segurança e a proteção civil, sempre com a educação e a ação social como 
prioridades. Criaremos uma Incubadora, uma Unidade de Cuidados Continuados, um Jardim-Museu Botânico, 
dois silos-auto para estacionamento e reforçaremos o papel da Câmara no apoio às famílias, aos mais jovens e 
idosos. Reforçaremos a aposta iniciada nos transportes e na habitação.

Na União de Freguesias de Serzedo e Perosinho, confio no João Morais e na sua equipa para continuar o trabalho 
de parceria em prol das pessoas. A sua dedicação, iniciativa e competência são marcas fundamentais para uma 
gestão que valoriza a democracia local. As suas ambições são as nossas ambições. O trabalho que desenvolveu 
nas freguesias fala por ele e incentiva-nos a apoiá-lo, a ele e à sua equipa. Estaremos juntos neste trabalho que 
temos pela frente, pelas freguesias e pelas pessoas.

Peço que vote. Se o balanço que faz é positivo, dê-nos a sua confiança para mais 4 anos de desenvolvimento. É 
muito importante a sua participação e o seu voto para dar mais força a Gaia e aos seus representantes. Entendo 
que merecemos o seu voto e a sua confiança. Tudo faremos para os merecermos a cada dia, como até hoje.

Um abraço do

Eduardo Vítor Rodrigues



Continuamos a apostar numa rede de equipamentos e serviços sociais especializados, capaz de responder 
à vulnerabilidade económica e necessidade de capacitação das famílias e de contribuir para a promoção do 
envelhecimento saudável da população sénior. 

ATIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL

LOJA SOCIAL DE SERZEDO E PEROSINHO

ACADEMIA SÉNIOR FESTA DE CARNAVAL

PROJETO “O NOSSO BEBÉ”

CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

ACADEMIA SÉNIOR TURMA DE GINÁSTICA

Atenta ao contexto difícil de crise socio-económica, cujas 
consequências atingem as famílias mais vulneráveis, a 
Junta de Freguesia implementou um Projeto, designado 
“Loja Social da Junta de Freguesia de Serzedo e Pero-
sinho” que, de forma abrangente, procura combater a 
pobreza através de apoios que assegurem a satisfação 
das necessidades básicas das famílias, designadamente a 
distribuição de bens de várias espécies.
Também sentindo a necessidade de fortalecer o vínculo 
entre pais e bebés, foi criado o projeto “O nosso Bebé”, 
organizado pela Comissão Social de Interfreguesias So-
cial Sem Fronteiras, que integra as Juntas de Freguesia 
de Serzedo e Perosinho, São Félix da Marinha e Grijó e 
Sermonde. A iniciativa, que conta com o apoio da Câ-
mara Municipal de Vila Nova Gaia, contempla a oferta de 
um kit com produtos de primeira necessidade, vouchers 
para produtos de puericultura em estabelecimentos do 
comércio local, manual de apoio ao processo de alimen-
tação e massagens infantis.



Estivemos sempre presentes e reforçamos a 
nossa atividade com medidas de âmbito social 
no combate à COVID-19:

COVID-19

• Criação de uma Equipa de Voluntários;
• Apoio a desempregados devido à pandemia Covid-19;  
• Apoio escolar – Impressão de trabalhos escolares das crianças residentes em Serzedo e Perosinho;
• Distribuição de máscaras e folheto informativo em todas as habitações da União de Freguesias 
(abril 2020);
• Distribuição de computadores e hotspots, para garantir que todas as crianças e jovens tinham 
acesso à Escola Virtual;
• Entrega de livros às crianças que ficaram impossibilitadas de participar na Colónia Balnear para 
Crianças e Jovens;
• Criação do projeto “Fique em casa. Nós vamos até si” – Entrega de bens alimentares essenciais 
e medicamentos

DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS

ENTREGA DE LIVROS



EDUCAÇÃO

DESFILE DE CARNAVAL

FESTIVAL DA CRIANÇA

ESCOLA BÁSICA DE BRANDARIZ

JI LOUREIROESCOLA BÁSICA CORVADELO

ESCOLA BÁSICA DO ALQUEBRE

Continuamos a aposta na educação como eixo fundamental 
para o desenvolvimento social das nossas Freguesias, privile-
giando as intervenções nas escolas básicas e apoiando nas ati-
vidades de carater lúdico-pedagógico.



JARDINS 
E ESPAÇOS 

VERDES

Os espaços verdes constituem um desafio urbanísti-
co que queremos continuar a valorizar, por estes 
contribuírem para a qualidade de vida dos nossos 
fregueses. Assim, realizamos algumas benfeitorias 
nos nossos espaços verdes.

JARDIM LARGO DA FONTE JARDIM DE RUA CAMINHO DO SENHOR

JARDIM PRACETA FRANCISCO SÁ CARNEIRO JARDIM DO CENTRO CÍVICO DE PEROSINHO

JARDIM DO LARGO DO LOUREIRO JARDIM DAS FONTAINHAS



PARTICIPAÇÃO NAS MARCHAS SÃO JOANINAS

ANIVERSÁRIO DO GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE SERZEDO

ANIVERSÁRIO DO RANCHO FOLCLÓRICO DE PEROSINHO

CANTATA ASS. CANTINHO DAS ARTES

CERIMÓNIA DA ASSINATURA DOS PROTOCOLOS ANUAIS 
DE COOPERAÇÃO COM AS ASSSOCIÇÕES CULTURAIS, 
DESPORTIVAS,RECREATIVAS E HUMANITÁRIAS

ASSOCIATIVISMO

Reconhecendo o papel fundamental das Coletividades na divulgação de tradições e modos 
de vida essenciais para a preservação da identidade de Serzedo e de Perosinho, a Junta de 
Freguesia implementou, desde 2014, um programa anual de Acordos de Cooperação com to-
das as Coletividades Culturais, Desportivas, Recreativas, IPSS e Associações Humanitárias de 
Bombeiros, que exercem a sua atividade na área geográfica da União de Freguesias.
Estes Acordos de Cooperação têm como principais objetivos potenciar a realização de ativi-
dades culturais, desportivas e de lazer para usufruto de toda a população; a beneficiação das 
respetivas sedes das Coletividades e aquisição de equipamentos necessários ao desenvolvi-
mento das suas atividades.
Devido à situação provocada pela pandemia Covid-19 as nossas Coletividades viram a sua 
atividade reduzida ao longo de todo o ano de 2020. Contudo, consideramos que não podería-
mos deixar de apoiar o nosso tecido associativo e mantivemos, em 2020, o mesmo valor dos 
apoios concedidos no ano de 2019. 
Em 2021, também serão mantidos os mesmos valores atribuídos no ano anterior, como forma 
de apoiar a retoma gradual da atividade das nossas Coletividades.



DESPORTO
Acreditando na importância da prática desportiva em todas as idades como benefício para a 
saúde e para um estilo de vida saudável, continuamos a apoiar este setor.

JOGOS JUVENIS DE GAIA

CAMINHADA “CAMINHAR PELA SUA SAÚDE”
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Continuamos a valorizar o desenvolvimento cultural nas Freguesias apoiando os 
agentes locais com uma programação variada, para um público diversificado.

MARCHA

ESPETÁCULO DE BALLET “COPPÉLIA”
PELA ACADEMIA DE DANÇA DA ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA E CULTURAL DE SERZEDO

CAMINHO DE SANTIAGO ESCOLA DE MÚSICA DE PEROSINHO

PEROSINHO CULTURAL SERZEDO CULTURAL 



CINEMA AO AR LIVRE (SERZEDO) PASSEIO SÉNIOR

DESFOLHADA DO GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE SERZEDO EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA “BAIRRO FELIZ” DE PEDRO OLIVEIRA

COLÓNIA BALNEAR JÚNIOR DESFOLHADA DO RANCHO FOLCÓRICO DE PEROSINHO



AMBIENTE
O Executivo, preocupado com a pegada ecológica 
to mou medidas de aposta na defesa do Ambiente 
nomeadamente na reciclagem de roupa, calçado 
e brinquedos com a instalação de um conjunto de 
contentores espalhados pelo território da União de 
Freguesias. O valor retirado com a reciclagem des-
tes bens usados é totalmente aplicado em projetos 
de natureza social, desenvolvidos pela Junta de Fre-
guesia. 
Somos parceiros ativos do Município de Vila Nova de 
Gaia, acompanhando as melhores práticas e orienta-
ções emanadas a partir do Conselho Municipal do 
Ambiente. 
A Junta de Freguesia de Serzedo e Perosinho de-
senvolve um trabalho de manutenção constante dos 
jardins públicos, criando condições de valorização 
destes espaços de fruição e lazer. Do Jardim da Rua 
Caminho do Senhor, do Centro Cívico de Perosinho, 
do Largo da Fonte e do Loureiro, da Praceta Dr. Sá 
Carneiro ou do Jardim do Largo das Fontainhas to-
dos foram objeto de intervenção, o que em muito 
contribuiu para o seu embelezamento. 

APOSTA NA RECICLAGEM

INSTALAÇÃO DE TECNOLOGIA LED



OBRAS E INFRAESTRUTURAS

Desenvolvemos um conjunto alargado de obras de conservação, construção e reabilitação de 
infraestruturas e espaços exteriores, bem como de vias de comunicação.

CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE SERZEDO
PARQUE MULTIGERACIONAL DE SERZEDO 
(ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 2020)

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO ENERGÉTICA INTEGRAL 
DO EMPREENDIMENTO SOCIAL DE PEROSINHO

BENEFICIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
SOCIAL EUSÉBIO DA SILVA FERREIRA

CONSTRUÇÃO OSSÁRIOS CEMITÉRIO SERZEDO

VALORIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
D. ANTÓNIO FERREIRA GOMES

BENEFICIAÇÃO DAS ÁREAS ENVOLVENTES 
AO EMPREENDIMENTO SOCIAL DE PEROSINHO

REABILITAÇÃO DA BANCADA DO 
CLUBE DE FUTEBOL DE SERZEDO



OBRAS DE CONSTRUÇÃO ASSOCIAÇÃO 
RECREATIVA E CULTURAL DE SERZEDO

COLOCAÇÃO DE GRADEAMENTO

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA CASA DOS MESÁRIOS

ELETRIFICAÇÃO DO JARDIM E ZONA ENVOLVENTE

INSTALAÇÃO DO ESPAÇO DO CIDADÃO MODERNIZAÇÃO DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

• Obra de Requalificação dos acessos à Zona Industrial 
da Rainha (1ª fase);
• Construção do Centro Cívico de Serzedo – julho 2021
• Parque Multigeracional de Serzedo (Candidatura ven-
cedora do Gaia Orçamento Participativo Jovem 2020 
(brevemente em obra);
• Empreitada de Beneficiação Energética integral do 
Empreendimento Social de Perosinho;
• Beneficiação das Áreas envolventes ao Empreendi-
mento Social de Perosinho;
• Beneficiação do Empreendimento Social Eusébio da 
Silva Ferreira (Serzedo);
• Valorização do Empreendimento D. António Ferreira 
Gomes;
• Construção de Ossários no Cemitério Serzedo;
• Reabilitação da Bancada do Clube de Futebol de Ser-
zedo;
• Colocação de gradeamento de segurança na zona 
envolvente ao Largo e Jardim da Capela de Santa Ma-
rinha em Sirgueiros;
• Eletrificação do Jardim e Zona Envolvente à Capela 
de Nª Sra. do Alívio em Sirgueiros;
• Instalação do Espaço do Cidadão no Edifício da Jun-
ta de Freguesia de Perosinho ao serviço das popula-
ções de Serzedo e de Perosinho;

• Modernização do Balcão de Atendimento ao Público, 
no Edifício da Junta de Freguesia em Serzedo;
• Obras de construção da Sala de Ballet e dos balneá-
rios de apoio da Associação Recreativa e Cultural de 
Serzedo;
• Obras de requalificação da Casa dos Mesários para a 
criação de um Museu de Arte Sacra e construção das 
novas Casas de Banho de Apoio ao Cemitério Paro-
quial de Perosinho;
• Arruamentos: Rua das Alminhas, Rua 25 de Abril, Rua 
da Vinha, Rua Nª Sra. do Livramento, Rua das Oliveiras, 
Rua Sr. do Calvário, Rua Valdemar dos Santos, Trav. Sr. 
do Calvário, Rua do Horto, Rua da Serra, Rua Quinta 
da Caldeira, Rua dos Bustelos, Rua da Boavista, Pra-
ceta do Mirante, Praceta Dr. Sá Carneiro, Travessa do 
Pinheiro, Rua Estádio Quinta da Pena, Rua do Outeiral, 
Rua das Cavadas, Travessa Nova do Reguengo, Traves-
sa das Freiras, Rua Prof. Abel Santos Pereira (a con-
cluir na semana 16 a 20 de agosto), Rua do Lameiro (a 
concluir na semana 16 a 20 de agosto), Rua da Presa 
Seca (a concluir na semana 16 a 20 de agosto), Rua 25 
de abril (Perosinho a concluir na semana 23 a 26 de 
agosto), Rua São Mamede de Serzedo (data a definir), 
Urbanização de Brandariz (data da definir), Rua Valde-
mar dos Santos (data a definir).



TROÇO DA RUA 25 DE ABRIL RUA VALDEMAR DOS SANTOS

PRACETA SÁ CARNEIRO PRACETA DO MIRANTE

RUA SR. DO CALVÁRIORUA DO OUTEIRAL

RUA DAS CAVADAS

RUA DA SERRARUA PROF. ABEL SANTOS PEREIRA

RUA ESTÁDIO QUINTA DA PENA

ARRUAMENTOS




