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EDITORIAL Ficha técnica

E chegamos outra vez ao tempo de agradecer 
mais um ano de atividade do nosso Informativo 
possível graças ao empenho e boa vontade 
das nossas empresas apoiantes e que tornam 
este projeto uma realidade. Mais uma vez, 
pela voz das nossas instituições – de quem o 
somos durante as quatro edições em papel e 
todos os dias na página do facebook (https://
www.facebook.com/Informativo-De-SÃO-
Bernardo-466807963497934/) -, deixamos aos 
nossos leitores, apoiantes e amigos os votos de 
um Natal cheio de Amor, Paz, Temperança e Fé 
e que estes mesmos valores nos acompanhem 
todos os dias do próximo ano. Obrigada a todos 
por estarem aí. Boas Festas!

A Equipa do Informativo

Recordar é Viver - Creche Centro Paroquial

Inauguração das novas instalações para a Creche do Centro Paroquial de São Bernardo, 
18 de janeiro de 1974, pelo então presidente da República Almirante Américo Tomás.
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FOI NOTÍCIA

O Salão do Centro Paroquial de São Bernardo 
recebeu, no passado dia 27 de outubro, sábado, 
à noite, a apresentação do livro: Memórias 
Entrelaçadas do  autor João Gamboa.
Na apresentação da obra foram evocados 
momentos da vida da Paróquia de São Bernardo 
nas décadas de 1980 e 1990. A animação 
musical e cultural esteve a cargo do Coro de 
Milheirós de Poiares.
O produto resultante da venda do livro reverterá 
a favor da Fundação Padre Félix. Quem não 
assistiu à apresentação da obra e a pretenda 
adquirir pode fazê-lo na sede da Fundação Padre 
Félix e tem o valor de 15.00 que irão ajudar  esta 
instituição de solidariedade social a prossegir e 
atingir os seus objetiivos de apoiar a população 
mais carenciada. 

Decorreu no passado dia 5 de setembro uma 
campanha de reabilitação auditiva pela empresa 
O MEU DOUTOR.
Durante todo o dia, e com o acompanhamento 
de uma equipa especializada,  todos os 
interessados tiveram oportunidade de avaliar 
a sua capacidade auditiva através de  diversas 
consultas de avaliação  gratuitas.
Com este rastreio foram identificados diversos 
casos de perda auditiva.

Rua Cónego Maio, 115 R/C C

São Bernardo

3810 - 089 AVEIRO

T/F (+351) 234 348 530

E.mail: b.aba@b-aba.org

Site: www.b-aba.org

Consultoria
Contabilidade

GestãoLoja 1 - Rua Cónego Maio, 103 

São Bernardo - Aveiro

Loja 2 - Rua Viana do Castelo, 
16 - Aveiro

tlm: 965 293 173

FB: Traquinaskids

Teresa’s Dream

Rua Cónego Maio, 133
3810-089 São Bernardo - Aveiro

teresalameiro@gmail.com
Tel: 966 637 614

JOÃO GAMBOA E A FUNDAÇÃO PADRE FÉLIX APRESENTARAM
MEMÓRIAS ENTRELAÇADAS

CAMPANHA DE REABILITAÇÃO AUDITIVA
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Rua Cónego Maio, n.º 164 • São Bernardo - 3810-089 Aveiro
Tel: 234 341 765 • Email: sinalvertical@gmail.com

NOVA GERÊNCIA

AVISOS INFORMAÇÃO ADRA
A Junta de Freguesia de São Bernardo pede a 
todos os munícipes e utilizadores dos espaços 
públicos o favor de respeitarem as regras de 
cidadania.

No âmbito do “Concurso Público n.º 03/2018 
– Aquisição de Serviços de Levantamento 
Georreferenciado e Altimétrico do Sistema de 
Drenagem de Águas Residuais do Município 
de Aveiro”, a ADRA informa que irá proceder 
à realização dos trabalhos de atualização e 
correção de cadastro das redes de drenagem de 
águas residuais, em toda a área do Município 
de Aveiro.
Os trabalhos estão a serrealizados pelo 
agrupamento “VIAMAPA – Serviços de 
Topografia SA.” e “ENGIDRO – Estudos de 
Engenharia, Lda.”, até 4 de março de 2019. Os 
colaboradores afetos à execução dos trabalhos 
estarão devidamente identificados.
Mais informam que foram tomadas as devidas 
diligências, no sentido de dar conhecimento dos 
referidos trabalhos à Câmara Municipal, todas as 
freguesias deste Município, Polícia de Segurança 
Pública e Guarda Nacional Republicana.

Foi publicado o despacho n.º 10178-A/2018 
que visa reconhecer oficialmente a depressão 
pós-tropical associada ao furacão Leslie como 
«fenómeno climático adverso», nos termos e para 
os efeitos do disposto na Portaria n.º 199/2015, 
de 6 de julho, na sua redação atual, e acionar a 
aplicação do apoio 6.2.2, «Restabelecimento do 
Potencial Produtivo» do PDR 2020. São elegíveis 
para obtenção do apoio as explorações agrícolas 
situadas nas freguesias constantes do anexo do 
referido despacho, cujo dano sofrido ultrapasse 
30 % do seu potencial agrícola.
O apoio é concedido sob a forma de subvenção 
não reembolsável, cujo montante mínimo do 
investimento elegível é de 100 euros, e de acordo 
com os níveis de apoio previstos no despacho.  
Os pedidos de apoio devem ser apresentados 
através da formalização de candidatura em 
formulário eletrónico disponível no Portal do 
Portugal 2020, em www.portugal2020.pt ou do 
PDR 2020, em www.pdr-2020.pt , devendo ser 
submetidos até ao dia 15 de dezembro de 2018.

Local de respeito pelos que partiram e por 
aqueles que ali velam os seus entes queridos, é 
importante que se respeite o silêncio necessário, 
que não circulem bicicletas nem veículos a motor 
mesmo que de baixa cilindrada. Solicitamos, 
ainda, que os utilizadores de baldes, regadores e 
vassouras públicos os deixem nos locais próprios 
e em condições de utilização para os outros. 

Os passeios são dos peões e dos seus animais de 
companhia, mas não são locais para deixar os 
dejetos dos animais. Se passeia o seu cãozinho 
não se esqueça do saquinho!!! Também os 
parques e espaços verdes são para usufruir de 
forma agradável e saudável e com a limpeza 
que se exige. Entendemos que os  animais de 
companhia devem partilhar estes espaços, mas 
os seus donos precisam ser rseponsáveis. Se 
todos cumprirmos com as nossas obrigações, 
viveremos melhor e com mais equilíbrio. Da 
mesma forma, não atire o lixo para o chão. A 
terra é de todos. Respeitemo-nos e respeitemos 
a nossa casa comum.

INFORMAÇÕES

CEMITÉRIO DA FREGUESIA

LIMPEZA DE PASSEIOS 

LOJA - Rua Cónego Maio, 
162  -  3810-089
São Bernardo - AVEIRO
T. 234 028 691
loja@xtemaselectricos.pt

ARMAZÉM - Rua Aires, 47
3810-205 São Bernardo AVEIRO
M. 912 566 497|917 577 474
geral@xtmeaselectricos.pt

Tempestade Leslie PEDIDOS DE APOIO 
no âmbito do PDR2020

AVISOS

Junta de Freguesia de São Bernardo
Rua Cónego Maio, 133 São Bernardo - Aveiro

Contactos
234 341 709 • 961 791 533

jf.sbernardo@hotmail.com 
www.freguesiadesaobernardo.pt

Horário Funcionamento
de segunda a sexta- feira 

das 9 às 12.30 h e das 14 às 17.30 horas
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A iniciativa, da Junta de Freguesia de São 
Bernardo, conta com o apoio das empresas 
parceiras e realiza-se duas vezes por ano. A 
Feira da Saúde não substitui nem o pretende, 
as habituais e necessárias consultas e exames 
de rotina. Pretende apenas alertar para a 
importância da prevenção e dos hábitos de vida 
saudáveis como uma alimentação equilibrada e 
a prática desportiva para a saúde física e mental.

FEIRA DA SAÚDE
A décima primeira edição da Feira da 
Saúde de São Bernardo realizou-se no 
passado dia 24 de novembro e contou, 
uma vez mais, com rastreios gratuitos 
e mostras variadas apelando à im-
portância da prevenção e dos hábitos 
de vida saudáveis. A próxima edição 
acontece em maio do próximo ano em 
data a definir.

«A Feira da Saúde acontece graças ao apoio das 
empresas parceiras, umas que já se juntam a nós 
há muito tempo, outras que se vão juntando, e 
que tal como nós acreditam na importância de 
uma sociedade informada e em que os rastreios 
são apenas alertas para que todos vivam com a 
maior qualidade possível», afirma Henrique da 
Rocha Viera, presidente da Junta de Freguesia 
que agradece   a todos os envolvidos. 

TALHO PEDRO ALBERTO

R. Cónego Maio 180, 3810 - Aveiro
Tlf: 234 342 287

Rua Cónego Maio, 192
São Bernardo AVEIRO
Telefone: 234 420 950

VENDA PARA PASTELARIAS

NATUR RIA ACÚSTICA MÉDICA - rasterio auditivo MOMENTOS
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FEIRA DA SAÚDE

São Bernardo

NUNO CAMPOS - reflexologia podal ZELAR - Cuidados Domiciliários

BIOVIP - Suplementos alimentares

NaturHouse, com consulta de nutrição

+ Abraço marca, uma vez mais, presença em São Bernardo

APACID - Apoio aos cuidadores



 INFORMATIVO de              SÃO BERNARDO  

dezembro 2018 77

FEIRA DA SAÚDE

FARMÁCIA PEIXINHO -  rastreios Glicémia, Tensão ArterialNEUROLIVING - rastreios memória 

LIA - PERSONAL TREINERCOA - rastreios visão

SISTEMATICAMENTE - rastreios ansiedade e depressãoDENTALRIA - Saúde Oral
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ESPECIAL NATAL
O Informativo convidou, como habitualmente, todas as instituições  e associações da Freguesia a 
deixarem uma mensagem de Natal como testemunho  dos votos e querer de cada um para todos. 
Pelas suas vozes UM NATAL MUITO FELIZ e um NOVO ANO PRÓSPERO.

Assembleia 
de Freguesia

Junta de 
Freguesia

Aplausos Sem 
Reticências

Soc. Musical 
Sta Cecília

Natal é uma época particular onde o ser humano 
ganha uma certa relevância e destaque. A 
dimensão humana sobrepõe-se a qualquer 
outra dimensão, nas notícias, nas nossas 
vivências e nas nossas preocupações. Para 
além do individuo, esta época, também enfatiza 
particularmente um nível agregador do ser 
humano, a família. A família está tipicamente 
associada ao conceito de agregado familiar 
mas, para os cristãos, somos todos irmãos, 
somos todos da mesma família. Também ao 
nível local, ao nível da nossa Freguesia, sou 
tentado a classificar a nossa comunidade como 
família São Bernardense. E nesta família, como 
em qualquer outra família, há sempre os mais 
novos e os mais velhos. Para os mais velhos na 
nossa comunidade, a minha mensagem é que 
façam sempre um esforço para acolher de braços 
abertos os mais novos, para uma integração 
plena na nossa comunidade. Para os mais 
novos, a minha mensagem é que a felicidade 
pode ser robustecida se houver uma maior 
comunhão, união e participação comunitária. 
E para essa integração funcionar, por vezes são 
precisos facilitadores e pontes. E nós temos na 
nossa Freguesia tantas e tão boas instituições 
e coletividades que podem desempenhar tão 
bem esses papéis. Cobrimos tantas áreas como 
a Cultura, Desporto, Educação, Tempos Livres, 
Associativismo, Religião, Ação Social, entre 
outras. Para além dos mais novos da família 
terem sempre a porta aberta para participarem, 
em diferentes níveis de interesse, nas atividades 
destas associações, compete aos mais velhos um 
papel importante de cativar e mobilizar os mais 
novos. 
Com amizade, desejo-vos um Santo Natal 2018 
e um 2019 com Saúde e Energia.

José Maio, presidente da Assembleia de Freguesia

Com a rapidez da passagem dos dias, voltamos 
até vós para vos desejar o MELHOR. O MELHOR  
Natal, o MELHOR Ano Novo. Que todos os dias 
haja presença do espírito de Natal na nossa 

A direção da Associação deseja a todos os seus 
elementos seniores e famílias, amigos e a todos 
os leitores do Informativo um Natal de Amor, 
Paz, Harmonia e que o espírito que se vive nesta 
quadra seja perpetuado por todos os dias do 
próximo ano. 
Natal é nascimento e que o seja a cada dia das 
nossa vidas, a cada hora, a cada luta e que haja 
sempre vontade de vencer e forças para atingir 
as nossas metas. Que seja renascimento em nós 
todos os dias. Sempre!

A direção da ASR

A “Mensagem de Natal” para os que vivem longe 
da família e amigos é hoje muito facilitada graças 
ao extraordinário progresso das tecnologias nas 
telecomunicações. O peso da saudade é aliviado 
utilizando os meios de telecomunicar disponíveis, 
possibilitando a partilha dos sentimentos e 
vivencias aos que as circunstâncias da vida 
separou. Porém, tudo que é em excesso, é mau. 
O excessivo uso dos meios tecnológicos de 
telecomunicação, não é benéfico. Em alguns 
casos torna-se doença que importa evitar 
ou curar. Se ser infoexcluído não é bom, ser 
dependente ou viciado não é melhor.
As associações, nos diferentes âmbitos, são 
realidades extremamente importantes na 
socialização das comunidades. A necessidade 
do relacionamento em torno de causas, objetivos, 
missões e propósitos comuns é conseguida 

comunidade, que todos os dias sejamos capazes 
de fazer a diferença e de sermos melhores uns 
com os outros. E que no próximo ano possamos 
crescer como seres humanos de valores, sonhos, 
vontades e capacidade para lutar. Estaremos 
aqui para com cada um de vós sermos um só e 
tentarmos vencer e ser a cada dia mais felizes. 
E em modo de desejo de Natal sugerimos a 
cada um que tente pensar em si como um todo 
escolhendo viver com harmonia e paz. Feliz Natal 
todos os dias!

Henrique da Rocha Vieira, presidente da Junta de Freguesia
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ESPECIAL NATAL

12 horas ao seu serviço

Rua Cónego Maio 76/78
3810-089 São Bernardo - Aveiro
Telefone: 234 343 224
Facebook: www.facebook.com/farmaciapeixinho

Aberta
das 8 horas às 20 horas 
de segunda a sábado

Agrupamento 
Escuteiros 1088

O Natal é sempre uma época festiva, quer por 
tradição quer por mero ritual. E a Sociedade tem 
vindo, infelizmente, a iniciar esta época muito 
antes do verdadeiro Advento. É importante a 
preparação efetiva da festa, do convívio familiar 
e da partilha de prendas (q.b.) mas ao prolongar 
este período, não corremos o risco de colocar a 
verdadeira mensagem de Natal para segundo 
plano?
A verdadeira razão da celebração do Natal é o (re)
Nascimento do Deus Menino em cada um de nós! 
Essa é a nossa maior prenda! É por Ele e com Ele 
que devemos celebrar o Natal. É o tempo de abrir 
o nosso coração: acolhendo o nosso semelhante; 
promovendo a Paz e o Amor; mudando hábitos; 
contribuindo para o bem comum da Sociedade e 
da Família… e tantas outras formas. Com atitude 
e simplicidade, está ao alcance de cada um de 
nós! Com pouco, podemos marcar a diferença 
na vida de alguém. Se o fizermos, estamos a 
contribuir para o verdadeiro Espírito de Natal e 

através das associações. Porém, infelizmente 
essa necessidade é cada vez mais desvalorizada, 
não só, mas também, pelas dependências nos 
usos das formas de telecomunicar, tele jogar e 
outros tele vícios.
Sendo óbvio o abrangente desejo de se viver 
bem e se possível muitos anos, perguntou-se a 
um prestigiado cientista francês, que estuda a 
longevidade humana, o que podem as pessoas 
fazer para viverem mais tempo. Disse: primeiro 
é fundamental ter desejo de viver; segundo 
ser socialmente pró-ativo e por último fazer 
adequado exercício físico e boa alimentação.  
Depois da imprescindível vontade de viver e 
antes da importância da alimentação e exercício 
físico, ter uma vida ativa no relacionamento 
entre pessoas, nomeadamente com ações 
que contribuem para o bem comum, fazer 
e promover amizades, ou seja, conviver na 
verdadeira aceção da palavra, é decisivo para 
se viver bem e mais tempo.
 Boas Festas.

António Maio, presidente da direção

a vivê-lo da melhor forma!
O ano de 2019 também se avizinha e por isso “A 
melhor maneira de ser feliz é contribuir para a 
felicidade dos outros”, lá nos diz o fundador do 
Escutismo, Robert Baden Powell, visão simples e 
complementar à mensagem Natalícia. Tenhamos 
a coragem para fazer a diferença, oportunidades 
não nos faltarão certamente ao longo do próximo 
ano.
Saudações Natalícias e um ano 2019 cheio de 
atitude para todos vós!
“Ponto a ponto seguimos o Rumo em União” – 
lema ano escutista 2018/2019
 Sempre Alerta para Servir.

Pedro Branco, Chefe de Agrupamento
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ESPECIAL NATAL

QUINTA DO PEIXINHO
O FUTURO VAI PASSAR POR AQUI

Fundação 
Padre Félix

Centro 
Desportivo SB

PARÓQUIA 

O verdadeiro Natal acontece todos os dias, 
quando vemos um nosso irmão com dificuldades 
e lhe damos a mão para o levantar e amparar. 
Contudo, é nesta época, com as comemorações 
do nascimento do Menino Jesus, que somos 
chamados a uma maior benevolência, perdão, 
generosidade e alegria. É nestes pressupostos 
que a Fundação Padre Félix se rege para que o 
Natal se festeje todos os dias, mas com maior 
incidência nesta época natalícia.
Os Órgãos Sociais da Fundação Padre Félix 
agradecem a toda a comunidade de São 
Bernardo, por ter aberto os seus corações à 
caridade, à paz e ao amor, contribuindo para 
AJUDAR A VENCER esta Instituição. Desejamos 
que o amor do Menino Jesus encha de Fé os 
corações de todos, para que tenham um Natal 
Feliz e um Ano Novo cheio de venturas.

João Pericão, presidente da direção

O Centro Desportivo São Bernardo deseja 
a todos os Atletas, Dirigentes, Treinadores, 
Colaboradores, familiares e a todos os 
Saobernardenses, uma excelente quadra 
Natalícia, com muita paz, harmonia e acima de 
tudo muita saúde.

Junta diretiva

Um Natal com Menino!...
É diferente o tempo de Natal!
A beleza, a poesia e a magia que dele brotam 
entranham-se de forma natural na vida de 
famílias, de crianças ou de adultos. Todos o 
comemoram, ainda que, às vezes, sem saber 
bem porquê.
Também para os homens e mulheres com 
Fé é distinto este tempo. Nele recordamos e 
celebramos que Deus se fez Homem, se quis 
identificar connosco, para nos comunicar o seu 
Amor.
“… Havia pastores nos campos de Belém.
Foram os primeiros a receber a grande notícia 
do nascimento do Menino acabado de nascer: 
Jesus.

Foram à gruta guiados pelo brilho de uma 
estrela… Viram e encheram-se de alegria. 
Comunicaram a verdade que nos chega até hoje: 
o Salvador está no meio de nós...” Os pastores, 
de que fala este belíssimo texto sobre o Natal, 
representam a humanidade inteira, em especial 
aquela porção a quem Deus mais ama: os pobres 
e os de coração humilde deste mundo.
Com o Nascimento deste Menino, a Esperança 
regressa ao coração dos que aperderam; a 
Alegria volta ao espírito dos que se sentem tristes; 
as lágrimas dos que sentem as dores desta vida 
são enxugadas… porque Deus não esquece 
aqueles a quem criou por Amor.
Viver e celebrar o Natal é estar atentos a tudo 
e a todos os que nos rodeiam. É cuidar e 
preservar a nossa Casa Comum. É olhar o outro, 
fraternalmente e compartilhar o que somos 
e temos para que todos se sintam amados e 
respeitados na sua dignidade.
Ao assistirmos a tantos natais sem Menino, vale 
a pena recordar que é por Ele que há Natal.
A todos os residentes nesta nossa freguesia, 
àqueles que nela trabalham e a ela se sentem 
ligados, aos nossos imigrantes, os votos de Santo 
Natal, vividos na serenidade, na alegria e na paz 
de Deus que a todos ama.

Padres Luís Barbosa e João Gonçalves

São Bernardo - Rua Cónego Maio, 113 B - 3810 S. Bernardo
Tel: 234 371 069 - Telem: 963 987 837
Aveiro - Lg Cons. Queirós, 31 A/B - (Largo Banda Amizade - Alboi)
Tel: 234 182 473 - Telem: 926 906 912
Oliv. Bairro - Rua Conde Ferreira, 8 - 3770-211 Oliv. Bairro
Tel: 231 405 991

PRODUTOS NATURAIS  | CENTRO DIETÉTICO

natur.ria@hotmail.com
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ATUALIDADE

POLIDESPORTIVO A PASSOS LARGOS

QUINTA DO PEIXINHO
O FUTURO VAI PASSAR POR AQUI

Já se iniciaram as obras de construção do 
Polidesportivo de São Bernardo, uma infraestrutura 
que o executivo defende como uma «importante 
mais-valia para a comunidade e um espaço que 
faltava para que crianças, jovens, pais e filhos e 
avós se possam encontrar para praticar desporto 
ou simplesmente brincar», explica Henrique da 
Rocha Vieira, presidente da Junta de Freguesia de 
São Bernardo.
A obra que deverá estar terminada ainda este ano, 
«mas temos sempre que contar que o tempo não 
nos ajude no cumprimento deste prazo», resulta 

Continuam os trabalhos de remoção de inertes e 
de limpeza do terreno da Quinta do Peixinho que 
será o pulmão da Freguesia e um local de lazer com 
parque de merendas e muito espaço para que a 
comunidade se junte, as famílias se encontrem e 
toda a população viva com mais qualidade.

As obras não correram, de início, ao ritmo 
esperado pelo executivo da Junta de Freguesia. 
Como explica Henrique da Rocha Vieira «sentimos 
algumas dificuldades em conseguir empresas 
disponíveis para fazer a recolha dos verdes inertes 
e a sua transformação em biomassa. Entretanto, 
alguma chuva fez-nos parar. Neste momento, os 
trabalhos já vão levando um ritmo considerado 
normal e esperamos com muito entusiasmo o 
resultado deste projeto que é uma das nossas 
grandes obras para a Freguesia».

Começaram os trabalhos para a construção 
do Polidesportivo de São Bernardo. O espaço 
localizado junto ao Parque da Freguesia trará à 
comunidade um novo local de lazer ao ar livre 
onde as gerações se possam encontrar, praticar 
desporto, conviver e crescer como grupo.

de uma adenda ao contrato interadministrativo 
realizado entre a Junta de Freguesia de São 
Bernardo e a Câmara Municipal de Aveiro e que 
contou com a aprovação unânime da Assembleia 
de Freguesia reunida extraordinariamente em 
outubro passado.
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OPINIÃO

Comércio de 
Máquinas Agrícolas

Jardim e Construção

www.comag.pt

CARLOS MARQUES
Consultor Financeiro

Quando seja simultaneamente pensionista de 
invalidez ou de velhice de regimes de proteção 
social, nacionais ou estrangeiros, e a atividade 
profissional seja legalmente cumulável com as 
respetivas pensões;
Quando seja simultaneamente titular de pensão 
resultante da verificação de risco profissional que 
sofra de incapacidade para o trabalho igual ou 
superior a 70%;
Quando, em janeiro do ano seguinte àquele a que 
corresponde, se tenha verificado a obrigação do 
pagamento de contribuições durante o ano anterior 
correspondente a menos de 20 euros ou rendimento 
inexistente (NOVO), pelo que o rendimento relevante 
deixa de igual ou inferior a seis vezes o valor do IAS. 
Esta inexistência da obrigação de contribuir inicia-se 
a partir da verificação da incapacidade temporária, 
se a mesma conferir direito ao subsídio sem 
exigência do período de espera, e após este período, 
nas demais situações.

Rendimento relevante para o valor da contribuição 
O rendimento relevante do trabalhador independente 
é determinado com base nos rendimentos obtidos 
nos três meses imediatamente anteriores ao mês da 
declaração trimestral, nos seguintes termos: 
 - 70% do valor total de prestação de serviços; 
 -20% dos rendimentos associados à produção 
e venda de bens (abrange a determinação do 
rendimento relevante dos TI que prestem serviços 
no âmbito de atividades hoteleiras e similares, 
restauração e bebidas, e que o declarem fiscalmente 
como tal). 
Assim, o rendimento relevante deixa de estar 
associado ao ano civil anterior, salvo para o TI 
abrangido pelo regime de contabilidade organizada, 
previsto no CIRS, caso em que corresponde ao 
valor do lucro tributável apurado no ano civil 
imediatamente anterior.
 
Revisão anual
Nos termos das novas regras, os serviços da 
segurança social procedem, anualmente, à revisão 
das declarações relativas ao ano anterior. 
Para isso servem-se da comunicação de rendimentos 
efetuada oficiosamente pela AT relativa aos 
rendimentos dos trabalhadores independentes 
declarados e notificam o TI das diferenças apuradas.
O pagamento de contribuições resultante da revisão 
é considerado, para todos os efeitos, como efetuado 

Trabalhadores Independentes
ALTERAÇÕES AO REGIME
CONTRIBUTIVO EM 2019(cont.)

fora do prazo.
Conforme prevê o Código Contributivo, o 
incumprimento da obrigação de pagamento 
constitui:
contraordenação leve quando seja cumprida nos 30 
dias seguintes ao fim do prazo: coima a pagar entre 
€50 e €250 (negligência) e entre €100 e € 500 (dolo);
contraordenação grave nas demais situações: coima 
a pagar entre €300 e €1.200 (negligência) e entre 
€600 e €2.400 (dolo).

Base de incidência contributiva dos TI
A base de incidência contributiva mensal dos TI 
corresponde a 1/3 do rendimento relevante apurado 
em cada período declarativo, produzindo efeitos no 
próprio mês e nos dois meses seguintes.
Quando se verifique inexistência de rendimentos ou 
o valor das contribuições devidas seja inferior a €20, 
é fixada a base de incidência que corresponda ao 
montante de contribuições naquele valor (este valor 
será atualizado de acordo com a atualização do IAS).
 
Outras situações de determinação da base de 
incidência contributiva
Situações especiais:
No início da produção de efeitos do enquadramento 
ou no reinício de atividade e até à primeira 
declaração trimestral, é fixada, como base de 
incidência contributiva, o rendimento relevante que 
determina a contribuição mínima de €20. Só não será 
assim se já se encontrar fixada base de incidência 
aplicável ao período.

Para informações complementares a esta questão 
pode ser feitas directamente por email: 
Carlos@cmarques.org da B.ABA DOS NUMEROS – 
Consultoria, Lda. 
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO

SOCIEDADE MUSICAL STA CECÍLIA

115 ANOS DE VIDA E CULTURA

No passado sábado, dia 27 de outubro, no auditório 
da Sociedade Musical Santa Cecília, realizou-se o 
segundo dos dois concertos programados, para a 
edição de 2018 do AveirOrquestras.  Segundo a 
organização «trata-se de um festival de orquestras 
de cordas ou híbrida e nesta sétima edição, teve 
à semelhança das anteriores, participação de 
orquestras nacionais e espanholas. Na primeira 
parte do concerto a Orquestra da casa, S. M. Sta. 
Cecília, interpretou sete temas e na segunda a 
Orquestra de Camara Burgos, interpretou onze».
A noite foi enriquecida pelos clássicos de 

Muitos anos de vida. Muita cultura. Muitos 
projetos. Muitos sonhos. Fazem a história da 
Sociedade Musical Santa Cecília que conta já 
com 115 anos de existência. Para trás ficam 

O auditório da Sociedade Musical Santa Cecília 
recebeu a sétima edição da AveirOrquestras. 
Momentos de grande mestria musical onde o 
talento de hoje se uniu às peças de sempre.

Os 115 anos da Sociedade Musical Santa Cecília foram celebrados com diversas 
atividades distribuída pelos dias 22, 23, 24 e 25 de novembro. Missa, magusto, 
momentos culturais, hastear de bandeiras e um almoço dançante fizeram parte 
do programa.

AveirOrquestras‘18

Tchaikovsky, Shostakóvich, Bizet, Bellini, Brahms, 
Grieg e Ketelbey, mas também temas ibéricos, 
nomeadamente do português João de Sousa 
Carvalho, e dos compositores espanhóis, Alvarez 
Alonso, Sarasate, Malats, Gimenez e Asenjo 
Barbieri. O tema escolhido para encerrar o concerto 
foi o Palladio de Karl Jenkins, interpretado pelas 
duas orquestras que o público exigiu repetição. 
No final, durante a troca de lembranças entre as 
orquestras, o Vice-presidente da Camara Municipal 
de Aveiro, Jorge Ratola, termina a sua intervenção 
dizendo: “para se ter uma noite de bom sono é 
importante tomar um chá quente ou ouvir uma 
boa música. Esta noite, ninguém que assistiu a 
este concerto necessita de tomar chá para dormir 
bem, pois ouvimos muito boa música, interpretada 
com grande qualidade por ambas as orquestras”.   

muitos homens e mulheres que fizeram a história 
da associação. Para a frente está a vontade e o 
empenho em realizar mais e melhores projetos ao 
serviço da música, da cultura e honrando a terra 
que a acolhe.
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Vinte metros quadrados de magia 
com mais de 500 peças, algumas em 
movimento, fazem do presépio de 
Marco Lopes um local a visitar. Em 
São Bernardo, na Rua Padre Américo, 
número 23, aos fim-de-semanas 
das 11,30 às 19 horas até dia 13 de 
janeiro de 2019.

FUNERÁRIA DE AVEIRO
EVA & SILVA

Tel. 234 342 969/234 941 730
Tlm 919 756 655/ 919220 920
Site: www.funerariadeaveiro.pt

e.mail: funeraria.evaesilva@hotmail.com
Rua Cónego Maio, 123 - Loja B1

3810-089 SÃO BERNARDO

Fundação Padre Félix

No âmbito das Oficinas de Trabalhos Manuais que 
têm lugar nas instalações da Fundação Padre Félix, às 
segundas-feiras à tarde, foram executados enxovais 
para bebés de mães apoiadas pela Associação de 
Defesa e Apoio da Vida de Aveiro (ADAVE). A entrega 
foi efetuada no passado mês de novembro com a 
presença de dois elementos daquela Associação. «E 
assim vamos Ajudando a Vencer, como é um dos 
grandes propósitos da Fundação padre Félix», comenta 
a direção que por diversas vezes tema postado nesta 
forma de ajudar promovendo a partilha.
Os interessados em fazer parte da equipa de voluntários 
desta associação, deverá mostrar essa vontade junto 
dos serviços administrativos.

A tradição mantém-se e na Rua Padre Américo, 
pelas mãos de Marco Lopes, nasce um presépio 
com 20 metros quadrados e cerca de 500 peças. 
O presépio pode ser visitado aos fins-de- semana 
até 13 de janeiro das 11.30 às 19 horas. A visita 
para escolas ou particulares, durante a semana 
ou noutros horários, também poderá ser possível 
com marcação prévia pelo contacto 912319302.

ENXOVAIS DE BÉBE
ENTREGUES COM AMOR

PRESÉPIO COM MAGIA AO QUADRADO
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ATUALIDADE
MUNICÍPIO DE AVEIRO Edital 
n.º 979/2018
Plano Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios de Aveiro

PRESÉPIO DE ÉLIO LOPES MANTÉM A 
TRADIÇÃO

José Agostinho Ribau Esteves, Presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro: Faz público que a Assembleia 
Municipal de Aveiro, em sessão ordinária de 19 de 
setembro de 2018, sob proposta da Câmara Municipal, 
aprovada na sua reunião ordinária de 6 de setembro de 
2018, em conformidade com o preceituado no n.º 10 
do artigo 4.º do Despacho n.º 443 -A/2018, de 9 de 
janeiro, alterado pelo Despacho n.º 1222 -B/2018, de 
2 de fevereiro (que estabelece o Regulamento do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios), e 
de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 10.º do 
Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua  
atual redação dada pela Lei n.º 76/2017, de 17 de 
agosto, foi aprovado o Plano Municipal de Defesa da 
Floresta contra Incêndios de Aveiro, para o período de 
2018 a 2027. O Plano Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios de Aveiro é composto pelo Caderno 
I — Diagnóstico e Caderno II — Plano de ação, que 
constituem as componentes não reservadas, e pelo 
Plano Operacional Municipal (POM), que constitui a 
componente reservada, pelo que, nos termos do n.º 12 
do artigo 4.º do Regulamento do Plano Municipal de 
Defesa da Floresta contra Incêndios serão publicadas as 
componentes não reservadas, nomeadamente as peças 
escritas e as peças cartográficas. Para os devidos e legais 
efeitos emite- se e publica -se o presente Edital, que vai 
assinado e chancelado, e que é objeto de publicação 
na 2.ª série do Diário da República, e outro de idêntico 
teor — Edital n.º 70/2018 — que publicita na íntegra 
o conteúdo não reservado do PMDFCI de Aveiro, 
para o período de 2018 a 2027, e que será afixado 
no Gabinete de Atendimento Integrado da Câmara 
Municipal de Aveiro, nas sedes das Juntas de Freguesia 
e Uniões de Freguesias, na página eletrónica oficial do 
Município em www.cm- aveiro.pt e que é enviado ao 
ICNF, I. P., para inserção no sítio da internet daquele 
Instituto. 28 de setembro de 2018. — O Presidente 
da Câmara Municipal de Aveiro, José Agostinho Ribau 
Esteves, engenheiro. 311709744
Diário da República, 2.ª série — N.º 202 — 19 de 
outubro de 2018

Com o objetivo de contribuir para a dinamização e 
enriquecimento do Comércio Local, a Junta de Freguesia 
de São Bernardo  promove, de 15 de Dezembro de 
2018 a 6 de Janeiro de 2018, o V  Concurso de Montras 
alusivas à época natalícia.
O V Concurso de Montras de Natal irá decorrer de 
15 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019, de 
acordo com a seguinte calendarização: 
De 15 de dezembro de 2018 a 6 de Janeiro de 2019: 
Período em que ocorrerá a votação a realizar pelo Júri.
O Júri que procederá à Apreciação e Classificação das 
Montras a Concurso será constituído por dez elementos 
a designar pela Junta de Freguesia de São Bernardo e 
que integrarão: Os três elementos do executivo da Junta 
de Freguesia de São Bernardo, entidade que organiza 
o Concurso; Um especialista, a designar pela entidade 
organizadora, com reconhecida competência técnica 
e profissional em matéria de vitrinismo; Três elementos 
de diversas instituições culturais da Freguesia a designar 
pela entidade organizadora.
A votação Oficial, pelo Júri, das Montras a Concurso, 
ocorrerá sem aviso prévio dos Concorrentes. A 
classificação a obter por cada Concorrente será 
determinada pela Pontuação que, relativamente a 
cada uma das Montras apresentadas a concurso, lhe 
venha a ser atribuída, tendo como Itens de avaliação: 
Originalidade e Criatividade; Harmonia Estética do 
Conjunto; Cores e Materiais utilizados; Iluminação.
Sendo que cada Item será avaliado, por cada um dos 
Elementos que compõe o respectivo Júri, com uma 
pontuação de zero (0) a dez (10) pontos. Aos primeiros 
três classificados serão entreguers prémios simbólicos.

Na Rua João Lopes já se pode ver o presépio de Élio 
Lopes. Uma tradição eu se mantém e onde muitas das 
peças são da autoria do proprietário. Para viver um 
pouco da magia de Natal é necessário marcar a visita 
através dos contactos 234 342 300 ou 912 504 019.
Não perca a oportunidade de ver o presépio e as muitas 
peças que este habilidoso senhor tem para mostrar e 
que fazem as delícias de miúdos e graúdos.

Concurso de Montras de Natal
Regulamento

EMPRESA SINAL VERTICAL MUDA-SE 
PARA RUA PRINCIPAL

Para melhor servir os seus clientes, a Escola de 
Condução Sinal Vertical mudou as suas instalações 
para a Rua Cónego Maio, numa aposta numa melhor 
localização e num espaço moderno e funcional onde 
o atendimento e a qualidade do serviço se renovam 
todos os dias para servir os clientes.


