
 
 
 
 
 

ACTA NÚMERO NOVENTA E QUATRO 
 
Aos doze dias do mês de Janeiro de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes, o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o 
Secretário, José António Tavares Vieira e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira,  
tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

 

Pe. Félix – 40 anos connosco – Procedeu-se a uma análise ao modo como nos 
dias 4 e 5 de Janeiro decorreram as diferentes iniciativas incluídas no assunto 
referido, o qual foi considerado excelente, tendo sido decidido oficiar a todas as 
instituições e cidadãos envolvidos a agradecer a óptima colaboração prestada. Foi, 
ainda, decidido proceder, na 4.ª Feira, à apresentação pública de um D.V.D. e 
desenvolver as iniciativas necessárias para a publicação de um livro com o relato 
pormenorizado das iniciativas concretizadas. 
  

Associação de Apoio ao Imigrante – Foi feito um relato do modo elevado como, 
no dia 28 de Dezembro, decorreu uma Festa de Natal promovida pela Associação 
para os Imigrantes. 
   

Mapa da Freguesia – Na sequência das deliberações tomadas, foi dado 
conhecimento de um desdobrável com o mapa da freguesia, o qual deverá ser 
distribuído juntamente com o próximo Informativo em todas as residências da 
Freguesia.  
 

“Estatuto do Direito de Oposição” – No cumprimento da Lei n.º 24/98, de 
26/5, foi apresentado um Relatório sobre o grau de observância do Estatuto em 
título, tendo sido decidido analisar melhor o respectivo conteúdo para votação 
numa das próximas reuniões. 
 

Tabela de Taxas e Licenças – Na sequência da análise a que se procedeu na 
última Assembleia de Freguesia, foi apresentada uma proposta de alteração ao artigo 
6.º da Tabela referida, a qual ficou de ser devidamente analisada para ser votada 
numa das próximas reuniões. 
    

Sub-Região de Saúde de Aveiro-Acordo de Cooperação – Na sequência dos 
contactos havidos, foi analisado e aprovado um Acordo de Cooperação entre a 
Junta e a Sub-Região de Saúde, de forma a garantir o apoio logístico necessário para 
o funcionamento da Unidade Coordenadora Funcional, com a validade de um ano.  

 

Quinta do Dr. Joaquim Peixinho – Foi dado conhecimento dos últimos 
contactos havidos com o Dr. Peixinho e da disponibilidade em poder vender à 
nossa autarquia a sua Quinta, sita na Rua do Barro, em condições excepcionais, 
tendo sido decidido aguardar por um momento financeiramente mais favorável para 
se tentar concretizar este negócio. 
 _________________________________________________________________ 
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Diário da República – Foi decidido renovar a assinatura, para o ano de 2004, do 
Diário da República – 1.ª+ 2.ª Séries. 
 

Plano de Emergência – Na sequência da alargada troca de opiniões sobre este 
assunto verificada no decorrer dos trabalhos da última Assembleia de Freguesia, foi 
decidido reflectir sobre a possibilidade de ser elaborado um documento base no 
sentido de ser apresentado na próxima Assembleia, de forma a possibilitar o 
arranque deste processo. 
  

Ex-Centro de Saúde Mental – Procedeu-se a uma análise ao conteúdo do 
Orçamento do Estado para 2004, tendo sido deliberado manifestar a nossa 
congratulação pelo disposto no n.º 3 do artigo 3.º, no qual é devidamente clarificada 
a possibilidade do recurso à figura do Ajuste Directo no caso em título, facto que 
traduz a grande vontade da nossa Freguesia e que decorre da reunião havida, em 
Lisboa, no dia 4 de Novembro de 2003. Face ao exposto, foi decidido, por 
unanimidade, desenvolver todas as iniciativas para se procurar conseguir a aquisição 
do imóvel do ex-Centro de Saúde Mental através do recurso a esta figura. 
  

35.º Aniversário – Procedeu-se a uma análise detalhada a todas as iniciativas 
incluídas no Programa do 35.º aniversário, muito especialmente em relação à 
Recolha de Sangue e à Sessão Solene, tendo sido tomadas todas as decisões que se 
revelavam necessárias de forma a garantir que todo o Programa decorra com a 
elevação e a qualidade organizativa exigíveis. 
 

Cemitério – Foi deliberado autorizar a concessão das sepulturas n.ºs 898 e 958, a 
favor de Cândida da Conceição Pinto e Ramiro Rendeiro da Silva, de acordo com as 
informações escritas constantes nos respectivos processos. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
  
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
 
 

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
             O Presidente,                           O Secretário,                       O Tesoureiro,                            
 
 
 
 
      ____________________   ___________________   __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________  
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ACTA NÚMERO NOVENTA E CINCO 
 

Aos dezanove dias do mês de Janeiro de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes, o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, 
José António Tavares Vieira e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados 
os seguintes assuntos: 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Rua Nova do Areeiro – Esteve presente o Sr. João de Jesus Silva, o qual veio informar 
das diligências que desenvolveu para o eventual prolongamento da Travessa da Rua Nova 
do Areeiro, tendo ficado, no final, de fazer chegar à Junta diversos elementos escritos para 
o processo poder avançar. 
 
Rua dos Barreiros – Esteve presente a D. Adelaide, a qual veio novamente colocar a 
situação do cíclico abalroamento que a sua varanda regista, através de veículos pesados, 
tendo sido decidido deslocarmo-nos ao local para averiguar a situação com o máximo rigor. 
 
Família Canha – No respeito pelas deliberações tomadas decorreu uma reunião com os 
Srs. Amândio Canha, Aníbal Canha e os herdeiros do Sr. José Ratola de Oliveira, em 
referência ao processo de abertura de um novo acesso de ligação entre as Ruas Cega e do 
Marco, a qual decorreu de forma muito positiva, devendo ser elaborado um Relatório desta 
reunião para juntar ao processo. 
 
35.º Aniversário – Procedeu-se a uma atenta análise ao modo como decorreram as 
diferentes iniciativas concretizadas no âmbito das comemorações do 35.º aniversário da 
criação da nossa Freguesia, tendo as mesmas sido consideradas muito positivas. Face à 
grande participação de entidades, associações e cidadãos, foi deliberado oficiar a todos e 
agradecer a atenção e a colaboração prestadas. 
 
Informativo – Procedeu-se a uma análise ao conteúdo e ao modo como decorreu a 
distribuição do Informativo n.º 66, o qual foi editado no fim de semana que passou. 
 
Mapa – Foi, ainda, analisado o modo como decorreu a distribuição do Mapa da Freguesia, 
o qual deveria ter sido distribuído em simultâneo com o Informativo, tendo-se constatado 
algumas falhas, das quais se procedeu ao devido registo para serem prontamente sanadas. 
 
“Estatuto do Direito de Oposição” – Na sequência de uma primeira análise efectuada na 
reunião anterior e da consequente reflexão, foi aprovado, por unanimidade, o documento 
apresentado sob o título “Relatório sobre o grau de observância do Estatuto do Direito de Oposição”, 
o qual deverá, agora, ser presente, para análise e discussão, à próxima Assembleia de 
Freguesia que irá decorrer no mês de Abril de 2004. 
 
Tabela de Taxas e Licenças – Alteração – Dando seguimento às análises efectuadas nas 
últimas reuniões da Assembleia de Freguesia e da Junta, foi aprovada, por unanimidade, 
uma Proposta de Alteração ao artigo 6.º da Tabela acima referida, a qual deverá, agora, ser 
apresentada, para votação, à Assembleia de Freguesia de Abril de 2004. 
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Associação de Apoio ao Imigrante – Foi dado conhecimento do modo participado e 
positivo como decorreu, no dia 18/1, Domingo, um encontro entre a comunidade 
imigrante e a Vice-Consul e Corpo Diplomático da Ucrânia, que se deslocaram a São 
Bernardo. 
 
P.S. junto à Escola EB 2, 3 – Foi tomado conhecimento de um ofício da Câmara em que 
responde às nossas insistências em relação ao assunto em título, a informar que a obra será 
concluída com a brevidade exigida. Face a esta informação e à sua importância, foi decidido 
informar da mesma os cidadãos mais directamente afectados. 
 
Falta – O presidente informou da sua impossibilidade em estar presente na próxima 
reunião da junta. 
 
Cemitério – Face às propostas escritas, foi autorizada a concessão das sepulturas n.ºs 922 e 
924, do 8.º talhão, em nome de António de Oliveira Tavares e Aida Batista de Oliveira. 
 
Cemitério – Na sequência da evolução registada no processo, foi deliberado, por 
unanimidade, com base no Parecer que a Câmara nos fez chegar, autorizar a alteração ao 
Alvará nos termos propostos pelo Sr. João Rodrigues de Sousa 
 
Bombeiros Velhos – O Tesoureiro ficou de representar a Junta nas comemorações dos 
122 anos dos Bombeiros Velhos. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro, 
 
 
 
_____________________ ______________________ ______________________ 
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ACTA NÚMERO NOVENTA E CINCO 

 
Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de dois mil e quatro, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes, o Secretário, José António Tavares 
Vieira e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os seguintes 
assuntos: 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Falta – Foi justificada a falta à presente reunião do Presidente. 
 
Rua Nova do Areeiro – Esteve presente o Sr. João Jesus Brilhante, entregando 
uma relação com os nomes dos proprietários dos terrenos, a serem contactados pela 
Junta, para um eventual prolongamento na referida rua. 
  
Informação escrita – O Tesoureiro ficou responsável pela entrega de porta a porta 
aos residentes e utentes da Rua Dr. Ernesto Paiva da informação sobre a passagem 
posterior da passagem de nível. 
 
Exposição do Prato comemorativo dos 40 anos do Pe. Félix – O Tesoureiro 
ficou de falar ao Padre Luís para colocar um expositor à entrada da Igreja, para 
quem desejar adquirir o referido prato. 
 
Cemitério – Foi deliberado autorizar a concessão da sepultura n.º 891 do 8.º Talhão 
a favor de António Augusto Simões Ferreira, residente na Rua dos Forninhos, n.º 
79. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
  O Secretário,            O Tesoureiro, 
 
 
 
 ______________________  ______________________ 
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ACTA NÚMERO NOVENTA E SEIS 

 
Aos dois dias do mês de Fevereiro de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes, o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia e o Secretário, José 
António Tavares Vieira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Falta – Foi considerada justificada a falta à presente reunião do Tesoureiro, dado estar a 
representar a Junta nas comemorações do 122.º aniversário dos Bombeiros Velhos. 
 
Escola EB 2, 3 – Foi dado conhecimento que no, dia 30 de Janeiro, tiveram início, com 
uma Celebração Eucarística e uma Exposição Fotográfica e de Trabalhos de Projecto, as 
comemorações dos 10 anos da inauguração da Escola EB 2, 3, facto de que esta Junta se 
congratula vivamente, tendo sido decidido participar e colaborar em todas as iniciativas 
previstas. 
 
Embaixada da Rússia – Foi feito um relato sobre o modo como, na passada 6.ª Feira, 
decorreu uma visita à Junta do Sr. Embaixador da Federação Russa, Bakhtier M. 
Khakimov, do Cônsul Avramenko Sergei Vladimirovich e da Diplomata Ekaterina 
Vikhoreva, com a qual nos sentimos distinguidos. No final, foi decidido oficiar a agradecer 
a visita e a disponibilizar as instalações para, no dia 14 de Março, poder funcionar na nossa 
Sede uma Secção de Voto das Eleições Presidenciais que irão decorrer, nesse dia, na.Rússia. 
 
Apelo – Associação de Apoio à Pessoa em Luto – Na sequência dos contactos havidos, 
foi deliberado prestar toda a colaboração a esta nova Associação, nomeadamente em 
termos logísticos, dados os fins sociais e de solidariedade que presidem à sua acção. 
 
Reclamações, sugestões e opiniões – Na sequência das diferentes análises já realizadas 
em anteriores reuniões, foi aprovada uma proposta no sentido de facultar aos cidadãos 
interessados um modelo próprio através do qual seja possível a qualquer um fazer chegar à 
Junta diferentes reclamações, sugestões e opiniões, devendo esta informação ser afixada em 
local bem visível da Sede. 
  
Plano de Emergência – Dando seguimento às análises já realizadas e à decisão tomada na 
última Assembleia de Freguesia, foi apresentado um documento que contem uma proposta 
para a elaboração de um Plano de Emergência da Freguesia de São Bernardo. Após a 
referida apresentação, foi decidido analisar melhor o documento para ser discutido numa 
das próximas reuniões. 
  
Pe. Félix – 40 anos connosco – Dando seguimento à decisão tomada, procedeu-se a uma 
primeira apresentação do conteúdo do livro a publicar em referência ao assunto em título, 
tendo sido decidido desenvolver todas as iniciativas no sentido de procurar que a 
publicação do mesmo se verifique no dia 4 de Julho de 2004, data em que se comemora o 
49.º aniversário da criação da Paróquia de São Bernardo. 
 

Cemitério – Dando seguimento à decisão tomada oportunamente de reserva de sepulturas 
para a Paróquia, foi decidido proceder à definição física daquele espaço e realizar as 
fundações respectivas, devendo-se proceder, de seguida, à transladação dos restos mortais 
do Cónego Maio e do Pe. Pascoal, no caso de ser obtida a necessária concordância. 
______________________________________________________________________ 
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Rua Nova do Areeiro – Na sequência da evolução que o processo registou na última 
reunião, procedeu-se a mais uma atenta análise ao mesmo, tendo sido decidido criar todas 
as condições para a respectiva concretização. 
  
Cemitério – Face a um requerimento, foi decidido autorizar a transmissão da sepultura n.º 
45, do 1.º talhão, a favor de Rosa da Silva Ribeiro, nos termos constantes na respectiva 
informação constante no processo. 
 
Vias de comunicação – Foi decidido fazer chegar à Câmara uma informação do estado 
deplorável em que se encontram diversos arruamentos, com o pedido de uma intervenção 
urgente. 
 
Rua da Brejeira – Foi feito um relato dos trabalhos de limpeza e da colocação de manilhas 
em parte desta rua. 
  
Pavimentações – Foi dado conhecimento da informação obtida na Câmara e junto do 
Empreiteiro de que, durante esta semana, teria início a empreitada da pavimentação das 
Ruas do Ramal, Vale Guimarães, Prof. Canha e estacionamento do Cemitério. 
  
Fonte do Rio do Neto – Procedeu-se a um balanço ao modo como estão a decorrer as 
obras nesta Fonte, as quais se revelavam de grande necessidade e urgência, tendo sido 
decidido proceder ao respectivo acompanhamento, dada a complexidade desta intervenção. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
  O Presidente,      O Secretário,  
  
 
 
 

_____________________    ______________________  
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ACTA NÚMERO NOVENTA E SETE 
 

Aos nove dias do mês de Fevereiro de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes, o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o  
Secretário, José António Tavares Vieira e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Informativo – Procedeu-se a uma atenta análise ao conteúdo e ao modo como 
decorreu a distribuição do Informativo de Fevereiro, o qual foi editado no dia 7, 
tendo o balanço realizado sido considerado muito positivo. 
  
Pavimentações – Foi feito um relato sobre o modo como está a decorrer a 
empreitada que a Câmara está a realizar na nossa Freguesia, no âmbito das 
“Pavimentações para 2001”, a qual teve início no dia 4 de Fevereiro, estando prevista 
que a intervenção decorra nas Ruas Vale Guimarães, Ramal, Castela (parte), N.ª S.ª 
da Saúde, D. João Evangelista, Carlos Capela, Prof. Canha, Travessa dos Barreiros, 
Travessa Vale Guimarães e Estacionamento do Cemitério. No final, foi decidido 
oficiar à Câmara a agradecer estas obras e a reafirmar a urgência na concretização de 
outras que são de extrema gravidade. 
  
Prato comemorativo – Pe. Félix – Face ao número de inscrições recebidas, foi 
decidido solicitar à N.G. Porcelanas a feitura de 50 pratos. 
  
Limpeza das linhas de água – Foi recebido um ofício da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, o qual era capeado por um 
Edital, que obriga os respectivos confinantes das linhas de água a procederem à 
respectiva limpeza, tendo sido decidido afixar este Edital em diferentes locais e 
divulgá-lo no próximo Informativo, com uma introdução explicativa. 
 
Plano de Emergência – Na sequência da análise a que se procedeu na última 
reunião, foi lido e discutido o documento proposto, o qual, no final, foi aprovado 
por unanimidade. O mesmo deverá, agora, ser apresentado à análise da próxima 
Assembleia de Freguesia ordinária a realizar em Abril. 
  
Jogos Florais – Tendo, no decurso dos trabalhos da última Assembleia, sido 
suscitada a questão de se proceder a algumas alterações à iniciativa referida, foi 
aprovada uma proposta, a ser apresentada na próxima Assembleia, no sentido do 
referido Regulamento poder ser alterado. 
  
Inventário Patrimonial – Face à imposição legal de apresentação deste Inventário 
na Assembleia de Freguesia de Abril, foi decidido dar início, desde já, a este 
processo, de forma a que o mesmo fique atempadamente resolvido. 
 
Informativo - Apoios – Procedeu-se a uma análise à melhor forma de se poder vir 
a garantir um maior apoio das empresas para a publicação mensal do Informativo, 
tendo sido decidido analisar melhor o assunto. 
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Processo Toponímico – O Tesoureiro, na sequência das análises já realizadas em 
reuniões anteriores, ficou de dar o devido andamento a este processo, no sentido de 
se procurar que, a curto prazo, se dê início à colocação das placas toponímicas em 
diferentes ruas. 
 
Assembleia de Freguesia – Foi decidido propor ao Presidente da Assembleia de 
Freguesia que a próxima reunião se realize no dia 26 de Abril de 2004, Segunda-
Feira. 
 
Painel indicativo de São Bernardo – De forma a poder ser colocado nas duas 
entradas principais da Freguesia, foi decidido procurar elaborar um modelo do 
referido painel. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Visitas – De forma a podermos, no local, tomar conhecimento das diferentes 
intervenções que decorrem e de demais assuntos, foi decidido visitar, no final da 
reunião, os seguintes locais: 

- Ruas do Ramal, Vale Guimarães e N.ª S.ª da Saúde. 
- Fonte do Rio do Neto. 
- Rua dos Barreiros. Varanda da D. Adelaide. 
- Capela N.ª S.ª da Saúde. 
- Cemitério. Espaço reservado à Paróquia. 
- Cemitério. Bolacha a ser instalada na 3.ª Feira. 

  
 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro, 
   
 
 
 
____________________ ____________________    _____________________ 
 
 
  
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO NOVENTA E OITO 
 

Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro de dois mil e quatro, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes, o Presidente, Élio Manuel Delgado 
Maia, o  Secretário, José António Tavares Vieira e o Tesoureiro, Henrique da Rocha 
Vieira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Saneamento – Foi recebido o Sr. José Barros, da Rua 1.º de Janeiro, o qual veio 
colocar uma questão referente ao pagamento à Câmara de um ramal de ligação da 
rede colectora de saneamento. 
  
Teatro – Foi recebido o Sr. Francisco, com o qual foi analisada a possibilidade de se 
poder vir a criar na nossa Freguesia um Grupo de Teatro. 
  
Pavimentações 2001 – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorre esta 
empreitada, faltando apenas o Parque de Estacionamento do Cemitério para que a 
mesma fique concluída. 
  
Rua Cónego Maio – Foi dado conhecimento que no dia 12 teve início a 
empreitada de requalificação da Rua referida, facto que registamos com particular 
satisfação. 
 
P.S. na Rua Dr. Ernesto Paiva – Foi igualmente analisado o facto do recomeço 
das obras referidas, o que se revelava de extrema urgência. 
  
Reabilitação da Rua dos Forninhos – Face ao andamento das outras obras, foi 
decidido insistir com a Câmara para que a empreitada referida possa ter início com a 
maior celeridade, o que se revela muito urgente. 
  
Pavimentações – Face à evolução registada nas obras referidas, foi deliberado 
efectuar o ponto da situação dos diferentes pedidos que fizemos chegar à Câmara, 
desde o dia 23/1/02, para a realização de diferentes pavimentações e reforços de 
pavimento e insistir com a Câmara para o avanço desses processos. 
  
Capela N.ª S.ª da Saúde – Na sequência de mais uma análise a que se procedeu a 
este assunto, foi deliberado solicitar à Câmara a cedência da referida Capela e da 
respectiva zona envolvente a favor da nossa Freguesia. 
 
Liga Portuguesa Contra o Cancro – Foi tomado conhecimento que o resultado 
do último Peditório Nacional a favor da luta contra o cancro, na nossa Freguesia, foi 
de 875,79 Euros, o qual foi considerado muito bom. No final, foi decidido 
agradecer ao Agrupamento de Escuteiros pela decisiva colaboração prestada. 
  
Rua Padre Américo-Águas pluviais – Foi dado conhecimento que amanhã irá 
decorrer mais uma reunião com o Sr. Vereador Eduardo Feio e o Sr. Eng.º Alcatrão. 
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Exposição – Foi deliberado ceder o Salão Nobre para a Associação de Apoio ao 
Imigrante promover uma exposição sob o tema “Pela senda do Bacalhau”. 
 
Gás – Foi tomado conhecimento da instalação recente da rede de gás em parte das 
Ruas Cega e Cabreira. 
 
Cemitério-Concessões – Na sequência dos processos escritos que foram 
apresentados, foi decidido proceder às seguintes concessões: 
 - Sepultura n.º 928, do 8.º talhão, a favor de Conceição Simões Maia. 

- Sepultura n.º 444, do 3.º talhão, a favor de Rosinda Maria Madaíl Almeida 
Fernandes e outros. 

 - Sepultura n.º 897, do 8.º talhão, a favor de Arlinda Laranjeira Ramos. 
 
Cemitério-Construção Capela – Foi aprovado o projecto apresentado para a 
construção da Capela n.º 5, em nome de António Lopes Gonçalves Cartaxo. 
        
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados passados e a passar. 
 
 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro, 
   
 
 
 
____________________ ____________________    _____________________ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO NOVENTA E NOVE 

 
Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, 
José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
 

Rua Santa Cecília – Foi decidido concretizar o estudo já elaborado e aprovado para a 
entrada poente da rua, aproveitando as obras que decorrem na Rua Cónego Maio. Nesse 
sentido, foi decidido distribuir uma circular pelos residentes com esta informação e com 
uma cópia do estudo, a fim de poderem apresentar sugestões de alteração. Foi, ainda, 
deliberado insistir com a Câmara para a urgência de dar plena satisfação aos nossos pedidos 
para a colocação da necessária sinalização vertical. 
  

Rua Cónego Maio – Procedeu-se a uma análise ao modo como esta empreitada está a 
decorrer, nomeadamente ao corte da estrada verificado, para realização das travessias das 
águas pluviais. 
 

P.S. na Rua Dr. Ernesto Paiva – Procedeu-se a um balanço ao modo como esta 
empreitada da Câmara está a decorrer, sendo de registar um avanço contínuo.  
 
 

Informativo - Apoios – Procedeu-se a mais uma análise a este assunto, com o objectivo 
de se encontrar uma forma de reforçar o apoio das empresas e cidadãos para a publicação 
do Informativo. 
 

Pe. Félix – Prato Comemorativo – Procedeu-se a uma análise a este assunto, através do 
levantamento de cidadãos que, sendo do nosso conhecimento que teriam imenso gosto em 
possuir aquele Prato, ainda não efectuaram a indispensável subscrição. 
 

Protocolo de Modernização Administrativa – Foi tomado conhecimento da conclusão 
deste processo, com o qual a nossa autarquia beneficiou grandemente, graças ao importante 
apoio obtido da Direcção Geral das Autarquias Locais, facto que registamos. Para completa 
conclusão do processo, foi decidido proceder à elaboração do Relatório Final, a ser 
remetido àquela entidade. 
 
 

Fonte do Rio do Neto – Efectuou-se uma sucinta análise ao modo como está a decorrer a 
intervenção na Fonte do Rio do Neto. 
 
 
        

Homenagem ao Sr. Aires Martinho – Na sequência do Convite recebido, foi decidido 
participar na homenagem que a Sociedade Musical Santa Cecília irá prestar, no próximo 
Sábado, a partir das 20,00 horas, ao seu Associado n.º 1, seu ex-Dirigente e Executante, Sr. 
Aires Alberto da Silva Martinho, sendo a nossa autarquia representada pelos Presidente e 
Secretário da Junta e pelo Presidente da Assembleia de Freguesia. 

 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 

 
 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro,  
  

 
 
____________________ ____________________    _____________________ 
_________________________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO CEM 

 
Ao primeiro dia do mês de Março de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, José 
António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Rua Santa Cecília – Esteve presente a D. Conceição Piricão, residente na Rua Santa 
Cecília, a qual veio colocar uma questão decorrente do estudo que se pretende implementar 
naquela zona, o qual foi distribuído pelos residentes para auscultar as suas opiniões. 
 

Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a uma análise a este assunto, tendo o Secretário 
ficado de apresentar uma proposta numa das próximas reuniões. 
 

Recolha de Sangue – Decorrendo no dia 18 de Julho a próxima Recolha de Sangue na 
nossa Freguesia, o Tesoureiro ficou de contactar o Agrupamento de Escuteiros para 
procurar conseguir que prestem o excelente apoio da última recolha. 
 

Demolição – Foi tomado conhecimento do ofício enviado para o Sr. Manuel Pinho 
Ratola, para Azeitão, a solicitar a demolição de um anexo na Rua do Ramal. 
  

Agrupamento de Escolas de São Bernardo – Foi decidido a Junta estar presente num 
encontro-debate, promovido pela Associação de Pais, sob o tema “Dependências”, a realizar 
no dia 12 de Março, às 21,30 horas, sendo representado pelo Tesoureiro. 
  

EDP – Foi decidido dar a máxima divulgação a um Edital da EDP em referência à 
protecção de linhas de média tensão, a anunciar que irá proceder à limpeza das faixas de 
protecção. 
  

Associação dos Técnicos de Som Profissional – Foi tomado conhecimento de um 
pedido para a futura cedência de um espaço no ex-Centro de Saúde Mental. 
  

Serviços Municipalizados – Foi tomado conhecimento do ofício de 19/2/04, no qual 
nos são prestadas diversas informações que havíamos solicitado em relação às facturas de 
pagamento de água, tendo sido decidido analisar melhor este assunto. 
  

I.R.S. – Foi dado conhecimento da reunião havida no dia 19 de Fevereiro com a Direcção 
de Finanças, tendo sido decidido, em função do acordo obtido, disponibilizar na Sede da 
Junta um serviço de apoio ao preenchimento das declarações de I.R.S., especialmente para 
as pessoas mais necessitadas e com mais dificuldades. 
  

Marcos de incêndio – Foi decidido analisar este assunto para averiguar do interesse em se 
poder elaborar um pedido para a instalação de diferentes marcos por toda a Freguesia. 
  
 

Problema de águas pluviais a nascente da Rua Pe. Américo – Foi tomado 
conhecimento de um Relatório sobre a vinda à nossa Freguesia, no dia 17/2/04, do Sr. 
Eng.º Alcatrão e do Vereador Eduardo Feio, para se efectuar mais uma análise do processo 
em título, tendo a Câmara ficado de, até ao mês de Maio, elaborar o levantamento 
topográfico da zona e apresentar uma proposta para a resolução do problema. 
 

Sepulturas reservadas para a Paróquia – Na sequência de diversas conversas informais 
havidas, foi analisado, de novo, este assunto, tendo sido decidido reflectir melhor sobre o 
mesmo para a tomada de uma decisão numa das próximas reuniões. 
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Novos arruamentos – Procedeu-se a uma análise sumária à possibilidade da abertura de 
alguns novos arruamentos, como é o caso dos seguintes, cuja localização se indica: 
 - Perto da Rua Nova do Areeiro. 
 - Ligação da Rua Cega/Marco – Família Canha. 
 - Ligação da Rua Cega/Marco – António Cascais. 
 - Ligação da Estrada de São Bernardo à P.I. Cabreira. 
 - Rua do Aires 
 - Da Cruz-Alta às Quintas. 
 
 

Homenagem ao Sr. Aires Martinho – Procedeu-se a uma análise ao modo muito 
positivo como decorreu, no passado Sábado, a homenagem em título, promovida pela 
Sociedade Musical Santa Cecília, na qual a Junta se fez representar pelo Presidente e pelo 
Secretário e a Assembleia de Freguesia pelo respectivo Presidente. No final, foi decidido 
oficiar ao Sr. Aires a agradecer igualmente toda a excelente colaboração com que, ao longo 
dos anos, distinguiu a nossa autarquia.  
 

Eleição para a Federação Russa – Tendo sido antecipada para o dia 7 de Março, 
próximo Domingo, a eleição em título, foi ratificada a deliberação já tomada e reafirmada a 
decisão de ser presta do todo o apoio possível. 
Eleição para o Parlamento Europeu – Estando marcadas para o dia 13 de Junho as 
eleições em título, foi decidido dar início ao processo preparatório na nossa Freguesia, a 
começar pela constituição das respectivas Mesas de Voto, pelo que deverão, desde já, ser 
convidados aqueles que desempenharam essas funções nas últimas eleições realizadas. 
        

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados passados e a passar. 

 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 

 
 
 
 
 
 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro,  
  

 
 
____________________ ____________________    _____________________ 
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ACTA NÚMERO CENTO E UM 
 

Aos oito dias do mês de Março de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o 
Secretário, José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Rua Santa Cecília – Esteve presente o Sr. António, o qual veio obter informações 
e expressar as suas opiniões em relação à intervenção que se prevê que decorra na 
Rua Santa Cecília. 
 

Associação Musical e Cultural de São Bernardo – Estiveram presentes os Srs. 
Angelino e Santos, os quais, em representação da Fanfarra, vieram colocar diversos 
assuntos à consideração da Junta, a saber: 
- Convite para os dias 3 e 4 de Abril, numa actuação em Espanha. 
- Pedido de apoio financeiro. 
- Pedido de um computador usado. 
- Informações sobre o processo do ex-Centro de Saúde Mental. 
- Inscrição no Prato Comemorativo do Pe. Félix. 
- Empréstimo de uma cama articulada. 
 

Eleições para o Presidente da Federação Russa – Foi analisado o modo como 
decorreu, no Domingo, a eleição referida, no Posto de Votação instalado na nossa 
Freguesia, tendo votado 58 imigrantes russos, tendo todo o processo decorrido de 
forma excelente. 
 

Informativo – Procedeu-se a uma atenta análise ao conteúdo e ao modo como 
decorreu a distribuição do último Informativo, n.º 69, referente ao mês de Março de 
2004, tendo sido trocadas já algumas opiniões em relação ao n.º 70, a publicar no dia 
3 de Abril de 2004. 
  

Núcleo Sportinguista de São Bernardo – Foi tomado conhecimento da 
realização de uma Assembleia Geral, no dia 27/2/04, na qual foi aprovado o 
Relatório e Contas de 2003 e eleitos os Corpos Gerentes para o triénio de 
2004/2006. 
  

Santa Casa da Misericórdia de Aveiro – Foi recebido um ofício do Sr. Provedor, 
o qual, no momento em que cessa funções, agradece toda a colaboração prestada 
pela nossa Junta. 
  

Plantação de árvores – Foi decidido proceder a um levantamento dos locais onde 
podem ser plantadas árvores, de modo a que esse pedido seja apresentado à Câmara. 
  

Prato comemorativo dos 40 anos da chegada do Pe. Félix – Procedeu-se a mais 
uma análise a este processo, ascendendo já a 70 o número de subscritores. 
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Estrada Poente da Rua Santa Cecília – Na sequência dos diversos contactos 
havidos com a Câmara, foi tomado conhecimento que apenas será possível a 
reposição do piso e não a colocação do tapete final, pelo que foi decidido suspender 
a criação dos sentidos únicos até ser possível verificar como irá ficar aquele espaço. 
  

Sepulturas reservadas para a Paróquia – Procedeu-se a mais uma análise a este 
processo, tendo-se decidido contactar a Comissão da Fábrica da Igreja no sentido de 
lhe apresentar uma proposta para alteração do local das sepulturas oportunamente 
reservadas.  
 

Árvores – Foi decidido solicitar à Câmara, logo que seja tecnicamente possível, que 
proceda a uma poda às árvores da Freguesia que o justifiquem. 
 
 

Fonte do Rio do Neto – Procedeu-se a uma análise ao modo como está a decorrer 
a intervenção neste espaço. 
 
 

Ex-Centro de Saúde Mental – Foi dado conhecimento que, na evolução do 
processo, se encontra marcada para o dia 17 de Março de 2004, mais uma reunião 
na Direcção Geral do Património para conceder o necessário andamento a este 
processo, tendo sido analisada a posição que devemos defender nessa reunião. 
Ainda em relação a este assunto, foi analisado um problema de águas pluviais 
existente no terreno ao lado, devido a uma lomba no mesmo, pelo que foi decidido 
implementar uma solução que obste a esse problema. 
 

 

Cemitério – Face a uma informação escrita, foi deliberado proceder à concessão da 
Capela n.º 6, em nome de Amadeu Rodrigues Mónica. 
  
        

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados passados e a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro, 
   
 
 
____________________ ____________________    _____________________ 
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ACTA NÚMERO CENTO E DOIS 

 
Aos quinze dias do mês de Março de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, e o Secretário, José 
António Tavares Vieira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Falta – Foi considerada justificada a falta dada pelo Tesoureiro à presente reunião. 
 

Rua dos Forninhos – Foi recebido um grupo de cidadãos residentes na Rua dos Forninhos, 
os quais vieram questionar a Junta sobre o ponto da situação do processo da Requalificação da 
Rua dos Forninhos. Depois de terem sido trocadas diversas opiniões sobre o assunto, foi 
decidido solicitar uma audiência ao Sr. Presidente da Câmara, de forma a podermos obter 
informações mais actualizadas. 
 

Exposição – Na sequência da deliberação tomada, foi deliberado registar em Acta um voto de 
congratulação pela excelente Exposição que está patente no Salão Nobre, do artesão Manuel 
Mário Bola, numa iniciativa da Associação de Apoio ao Imigrante. 
  

Doutoramento– Na sequência dos contactos mantidos, foi tomado conhecimento de um 
ofício da Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Coimbra a 
confirmar a realização da dissertação do Doutoramento em Ciências da Educação, da Prof.ª La 
Salete da Cruz Oliveira, cujo trabalho decorrerá em torno das experiências da nossa autarquia 
na Área da Educação de Adultos. 
 

Rectificação de confrontações – Foi recebido um ofício da Direcção de Finanças de Aveiro 
a informar que para averiguação do exposto no nosso ofício/exposição, foi solicitada a 
intervenção dos Serviços de Fiscalização, tendo-se verificado no dia 12/3/04 uma primeira 
diligência, nesta Junta, facto que foi deliberado registar com muito agrado. Ficamos, assim, a 
aguardar a decisão final, facto que devemos, por ofício, fazer chegar à Direcção de Finanças. 
 

Loteamento n.º 45/04 – Foi tomado conhecimento de um ofício da Câmara a solicitar um 
Parecer sobre este processo, tendo sido decidido deslocarmo-nos ao local para nos inteirarmos 
com rigor do solicitado. 
  

Contentor na Rua dos Emigrantes – Na sequência das diferentes análises e da 
correspondência havida, foi tomado conhecimento de um ofício, datado de 5 de Março de 
2004, do Sr. António Ferreira Caniço, a dar até 20 de Março um prazo para serem retirados os 
contentores que se encontram na sua propriedade, tendo sido decidido deslocarmo-nos ao 
local para verificarmos a situação e tomar a decisão mais correcta. 
  

Pavimentações – Procedeu-se a uma demorada análise a este assunto, nomeadamente do 
pedido pendente na Câmara para a realização de diversas pavimentações e de reforços de 
pavimento, tendo sido decidido inventariar todas as situações a exigirem uma intervenção mais 
urgente e insistir com a Câmara para o avanço do processo iniciado já pelo nosso ofício n.º 
321, de 23 de Janeiro de 2002. 
  

Sinalização vertical – Foi decidido proceder a um levantamento de todos os sinais cuja tinta 
está quase a desaparecer e colocar o assunto à consideração da Câmara. 
  

Rua Vale do Barrega – Foi dado conhecimento da intervenção que decorre no final da Rua 
Vale do Barrega para a resolução de um problema grave de águas pluviais. 
 

Caixa Geral de Depósitos – Foi dado conhecimento da colocação, na passada semana, de 
uma papeleira junto às duas Caixas Multibanco da Caixa Geral de Depósitos, na Rua Cónego 
Maio. 
 

Montepio Geral – Foi tomado conhecimento da mudança que se está a verificar no Posto de 
Transformação que a P.T. tinha colocado mesmo em frente ao Montepio Geral, o qual impedia 
a normal circulação dos peões.  
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Fonte do Rio do Neto – Foi feita uma análise ao modo como estas obras estão a decorrer, 
tendo sido decidido oficiar à Concretex a agradecer a excelente colaboração que prestou, 
através da cedência gratuita de diverso material para esta obra. 
 

Rua Cónego Maio – Procedeu-se a uma análise ao modo como esta empreitada está a 
decorrer, tendo sido suscitadas diversas questões. 
 
 

Programa Aveiro Digital 2003-2006 – Foi dado conhecimento da reunião havida no dia 11 
de Março, com os responsáveis deste Programa, no qual foram analisadas as diversas questões 
colocadas ao longo do tempo pela nossa autarquia para vir a assinar o Protocolo e a participar 
activamente neste Programa. Tendo sido encontradas soluções consensuais para essas questões, 
foi decidido proceder à assinatura daquele Protocolo, o qual fica sujeito à ratificação dos novos 
autarcas que vierem a ser eleitos em finais de 2005. 
 

 

Ex-Centro de Saúde Mental – Foi dado conhecimento de um contacto telefónico efectuado 
hoje pelo Sr. Director-Geral, a adiar a reunião que estava prevista para 4.ª Feira, para o dia 23 
de Março, Terça-Feira, tendo-se aproveitado a oportunidade para reflectirmos sobre a posição 
que iremos defender naquela reunião.  
 
 

Bolsa de Agentes Eleitorais – Aproximando-se mais um acto eleitoral, foi decidido proceder 
ao ponto da situação deste processo, para ser decidida a melhor opção a tomar. 
 
 

Recenseamento Eleitoral – Constatando-se que existem inúmeros novos residentes que 
vieram residir recentemente para São Bernardo e que não se encontram recenseados, foi 
decidido reflectir sobre a melhor forma de os sensibilizar para esse facto. 
 
 

I.R.S. – Procedeu-se a uma análise ao modo muito positivo como decorreu esta iniciativa de 
apoiar as pessoas no preenchimento e entrega das declarações do I.R.S., tendo recorrido à 
ajuda da junta mais de 70 cidadãos. 
 

Rua 1.º de Janeiro – Foi dado conhecimento que teve início hoje a colocação de manilhas de 
600 numa parte da Rua 1.º de Janeiro, no espaço entre as Ruas dos Emigrantes e Vale do 
Barrega, dado tratar-se de uma situação de elevada perigosidade. 
 

Rastreios – Foi feito o ponto de situação dos diferentes rastreios já realizados e a realizar este 
ano pela Junta. 
 

Reunião – Dada a impossibilidade das presenças do Presidente e do Secretário na próxima 
reunião, foi decidido marcar a próxima reunião para o dia 29 de Março, devendo ser afixada na 
Junta essa Informação. 
        

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados passados e a passar. 

 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 

 
 
 
  O Presidente,      O Secretário,  
     

 
 

____________________    ____________________     
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ACTA NÚMERO CENTO E TRÊS 

 
Aos vinte e nove dias do mês de Março de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, José 
António Tavares Vieira, e o Tesoureiro Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Saneamento – Esteve presente o Sr. José Barros, residente na Rua 1.º de Janeiro, o qual veio 
colocar uma questão ligada no processo da rede de saneamento. 
  

Sugestões – Foram analisadas duas sugestões escritas apresentadas por Nuno Rogado e Maria 
Rogado, em referência à rotunda na Estrada de São Bernardo. 
 

Dia Mundial do Teatro – Foi tomado conhecimento de um Convite do Centro de Animação 
Comunitária para a comemoração do dia referido, através de um espectáculo a realizar no dia 2 
de Abril. 
  

Câmara Municipal de Aveiro – Foi tomado conhecimento dos seguintes regulamentos 
enviados pela Câmara Municipal de Aveiro: 
- Regulamento sobre o Licenciamento de Actividades Diversas. 
- Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços não Urbanísticos. 
- Regulamento de Atribuição de Distinções Honoríficas. 
- Regulamento de Direitos Comerciais Relativos ao Euro 2004. 
 

Padre Félix-40 anos – Procedeu-se a mais uma análise a este assunto, tendo sido tomado 
conhecimento que a partir do dia 5 de Abril terá início a entrega dos Pratos aos respectivos 
subscritores. 
 

EDP – Foi tomado conhecimento do envio de quatro avisos de dívida. Dado que 
desconhecemos esta situação, foi deliberado oficiar a solicitar informações e documentos que 
comprovem essas alegadas dívidas. 
  

Mudança de um poste – Foi dado conhecimento que no próximo Sábado a EDP irá 
proceder à mudança de um poste que está situado no prolongamento da Rua do Aires, situação 
que tem sido objecto de inúmeras insistências desta Junta e que se vinha arrastando há vários 
anos. 
  

Análise das águas das fontes – Foi deliberado solicitar ao Centro de Saúde de Aveiro a 
realização de análises às Fontes das Cilhas e do Rio do Neto. 
  

Informativo – Procedeu-se a uma análise à próxima edição do Informativo, a ser publicado, 
em principio, no próximo Sábado. 
  

Corpo Nacional de Escutas – Foi tomado conhecimento do modo altamente positivo como, 
no passado Sábado, decorreu, no ex-Centro de Saúde Mental, o Dia do Explorador da área 
norte da região de Aveiro, organizado e promovido pelo Corpo Nacional de Escutas. 
  

Estacionamento do Cemitério – Foi dado conhecimento que empresa Rosa Construtores 
tem previsto a pavimentação do estacionamento do Cemitério para a próxima 4.ª Feira. 
  

Fonte do Rio do Neto – Procedeu-se a uma análise ao modo como estão a decorrer as obras 
em curso nesta Fonte.  
 

1.º de Janeiro – Foi tomado conhecimento da conclusão da colocação de manilhas nesta rua, 
em parte da zona localizada entre as Ruas dos Emigrantes e Vale do Barrega. 
 

Contentores – Foi tomado conhecimento da ligeira mudança efectuada em dois contentores 
situados na Rua dos Emigrantes. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Rua da Dória-Saneamento – Conforme o acordado, no passado Sábado teve início, pelos 
Serviços Municipalizados, a instalação da rede de saneamento nesta rua, obra que deverá ficar 
concluída no próximo Sábado. 
 
 

Rua Cónego Maio – Foi tomado conhecimento da conclusão da empreitada realizada nesta 
rua, devendo ser suscitada a questão da marcação horizontal em falta.  
 

 

Caiação de muros – Foi tomado conhecimento que na passada semana teve início este 
processo, tendo-se caiado muros nas ruas do Ramal, Vale Guimarães, Forno e tendo-se entrado 
já na Rua Cega. 
 

Placas toponímicas – Procedeu-se à devida preparação para que este processo venha a ter 
início muito em breve, como é exigível. 
 
 

Concretex – Foi decidido agradecer à Concretex a cedência, à nossa Escola Primária, de mais 
quatro floreiras. 
 
 

Demolição-Rua do Marco – Foi dado conhecimento da autorização dada pelo Sr. Manuel 
Marques para a demolição de uma habitação em ruínas que possui na Rua do Marco. 
  

Demolição-Rua do Forno – O Tesoureiro ficou de desenvolver os contactos necessários para 
se procurar autorização para a demolição de uma habitação na entrada norte da Rua do Forno. 
 

Pavimentações para 2004 – Procedeu-se a uma análise de uma proposta e apresentar à 
Câmara em referência ao assunto em título, a qual foi devidamente aprovada, devendo ser 
acrescentada ainda a Rua das Pajotas e respectiva Travessa. 
 

Plantação de árvores – Foi aprovada uma proposta a ser enviada para a Câmara, na qual é 
solicitada a plantação de árvores em diferentes locais, em número próximo das quinhentas 
árvores. 
 

Sinalização vertical – Foi analisada e aprovada uma relação a enviar à Câmara, na qual é 
solicitada a colocação de diferente sinalização e a substituição de outra. 
 

Escola Profissional de Aveiro-Protocolo – Procedeu-se a um relato dos contactos havidos e 
de diversos documentos, tendo sido deliberado, para efeitos de desenvolvimento de diferentes 
Cursos de Especialização Tecnológica, assinar um Protocolo com a referida Escola, no âmbito 
de Estágios Profissionais. 
 

Aveiro Digital 2003-2006 – Na sequência da deliberação tomada na última reunião e dos 
contactos entretanto estabelecidos, foi tomado conhecimento que a eficácia do Protocolo 
assinado se reporta ao dia 1 de Abril de 2004. 
 

Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências – Foi tomado 
conhecimento do Protocolo assinado entre a ASCTIAA e a Escola Secundária de Sever do 
Vouga, pelo qual irá funcionar na nossa Freguesia um Pólo de um C.R.V.C.C. que permitirá a 
obtenção de Diplomas dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos de escolaridade emitidos pelo Ministério da 
Educação. A Junta saúda este facto, o qual concretiza um sonho antigo da nossa Freguesia, 
tenso sido deliberado prestar toda a colaboração para a maior implementação possível desta 
iniciativa. 
 

Passeio da Terceira Idade – Na sequência dos diferentes passeios realizados ontem, 
Domingo, pelos três membros da Junta e dois membros da Assembleia de Freguesia, a 
diferentes cidades do norte do país, foi decidido visitar, no próximo Passeio da Terceira Idade, 
as cidades de Ponte de Lima e de Barcelos, tendo sido aprovado o respectivo Programa. 
 

Ex-Centro de Saúde Mental – Foi tomado conhecimento de um Relatório escrito sobre a 
reunião havida, no dia 23/3/04, na Direcção Geral do Património, em referência ao assunto 
em título, a qual decorreu de um modo positivo. 
 

Cemitério – Procedeu-se a uma análise ao modo como estão a decorrer os diferentes trabalhos 
no Cemitério. 
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Cemitério – Na sequência das análises realizadas e dos contactos havidos com a Paróquia, foi 
aprovado alterar a localização das sepulturas reservadas para a Paróquia, pelo que se deverá 
proceder à necessária correcção dos respectivos alvarás. Foi, ainda, decidido que o Tesoureiro 
contacte o Pe. Luís no sentido de averiguar da possibilidade de, nas comemorações dos 49 anos 
da criação da Paróquia, se proceder à transladação dos corpos do Cónego Maio e do Pe. 
Pascoal para o local reservado para esse fim. 
 

Incineradora em N.ª Senhora de Fátima – Face à evolução e contestação verificada em 
relação a este processo e dada a proximidade da nossa Freguesia, foi decidido analisar melhor o 
assunto e tomar uma posição, a qual deverá ser presente igualmente à Assembleia de Freguesia. 
 

Ambiente – Dada a crescente importância da problemática em apreço, foi decidido convidar o 
Professor Doutor Carlos Borrego, docente da Universidade de Aveiro, para realizar uma 
comunicação na Junta sobre questões ambientais, apontando-se o dia 11 de Maio de 2004. 
 

Rua Nova do Areeiro – Na sequência dos contactos havidos, foi decidido realizar uma 
reunião no local, no Sábado, às 15,00 horas, para, em conjunto com os interessados, se 
averiguar da possibilidade de ser prolongada a Rua referida. 
 

Visita do P.S.D. a São Bernardo – Foi tomado conhecimento de um pedido da Concelhia do 
P.S.D. para realizar uma visita à nossa Freguesia, no dia 17 de Abril, tendo sido decidido 
prestar o apoio possível para que a mesma possa decorrer de forma positiva. 
 

Cemitério-Concessões – Face às informações escritas, foi decidido concessionar a sepultura 
n.º 907 a favor de Ana Paula Martins Santos e Carlos Manuel Martins Santos, e a Capela n.º 11, 
em nome de Maria Fernanda Pereira Neto Ruivo. 
 
        

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados passados e a passar. 

 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 

 
 
 
 
 
 
 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro,  
     

 
 
 
____________________ ____________________  _____________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO CENTO E QUATRO 

 
Aos cinco dias do mês de Abril de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, José 
António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Rua dos Forninhos – Estiveram presentes nesta reunião residentes da Rua dos Forninhos, os 
quais vieram solicitar que a Junta, em sua representação, faça chegar à Câmara o seu profundo 
desagrado pela resposta que o Sr. Presidente da Câmara deu ao pedido de uma audiência, já que 
ficou clara a vontade em não receber nem os residentes nem a Junta, quando estamos perante 
uma promessa que o Sr. Presidente da Câmara fez, já em 2001, pessoalmente, às duas partes. 
Por último, os residentes informaram que irão proceder à elaboração de um abaixo-assinado 
para fazer chegar à Câmara. Solicitaram, ainda, uma limpeza geral à rua, a qual apresenta uma 
péssima imagem. 
  

Rua do Aires – Estiveram presentes os Srs. Luís Tavares e José Tavares, os quais vieram 
colocar diversas questões ligadas a este arruamento. 
 

Informativo – Procedeu-se a uma análise ao conteúdo e à forma como decorreu a publicação, 
no passado Sábado, do Informativo n.º 69, referente ao mês de Abril de 2004. 
  

Parque de Estacionamento do Cemitério – Foi dado conhecimento que no dia 1 de Abril 
de 2004 a empresa Rosas Construtores deu início à pavimentação deste novo Parque de 
Estacionamento. 
 

Escola Primária - Iluminação – Na sequência de diversos pedidos, a Câmara colocou dois 
holofotes para iluminação exterior dos edifícios da Escola e do Pré-Primário, tendo sido 
decidido solicitar à Câmara a colocação de um terceiro holofote. 
  

ANAFRE – Foi tomado conhecimento que nos dias 7 e 8 de Maio irá decorrer, na Figueira da 
Foz, o 9.º Congresso da ANAFRE. 
  

Associação Musical e Cultural de São Bernardo – Foi tomado conhecimento que a 
Associação voltou a classificar-se no 1.º lugar, na 2.ª fase, do nível V, do XIV Campeonato de 
Bandas de Gaitas, o qual decorreu em Espanha, na localidade de Escairon-Lugo, facto com o 
qual a Junta se congratula vivamente. 
  

Centro de Animação Comunitária – Foi feito um relato sobre o modo excepcional como 
decorreu o espectáculo promovido na passada 6.ª Feira, para comemorar o “Dia Mundial do 
Teatro”. 
  

Eleição para o Parlamento Europeu – Procedeu-se ao ponto de situação deste processo, em 
referência à constituição das diferentes Mesas de Voto, nomeadamente em termos de 
confirmações e de desistências. 
  

Programa-Vida Emprego – Foi tomado conhecimento dos relatórios diários elaborados pelas 
respectivas Mediadoras. 
  

E.D.P.-Dívidas – Na sequência da análise anterior e da resposta recebida, foi decidido 
solicitar fotocópias dos contratos referidos, de forma a que possamos averiguar das 
responsabilidades, ou não, no processo. 
 
  

13.º Passeio Anual da Terceira Idade – Foram aprovadas as condições gerais, o modelo das 
fichas de inscrição e o itinerário completo, bem como os respectivos horários, tendo sido 
decidido que o Secretário contacte o Sr. António Magalhães para a recolha de orçamentos para 
as camionetas.  
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Rua Nova do Areeiro – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a visita ao local, 
no passado Sábado, tendo sido decidido aguardar pela diligência que o Sr. João Silva ficou de 
efectuar devido ao problema de um poço e procurar ver se é possível ligar esse arruamento à 
Rua da Brejeira. 
 

Protocolo de Modernização Administrativa – Foi analisado e aprovado o Relatório Final a 
remeter à Direcção Geral da Administração Local, em referência ao Protocolo n.º 694/02, 
assinado em 26/9/02. 
 
 

Escola Primária – Foi dado conhecimento da intervenção que decorre na Escola Primária ao 
nível da aplicação de lancis, para a definição de um espaço para a criação de uma horta e de 
protecção ao Pré-Primário.  

 

Processo toponímico – Novo arruamento – Dado o início da abertura do arruamento que 
irá ligar a Estrada de São Bernardo à P.I. da Cabreira, foi decidido abrir um espaço de reflexão 
para atribuição do respectivo nome.  
 
 

“Projecto Recolha” – De forma a permitir a recolha e salvaguarda do espólio individual de 
documentos referentes à história da nossa Freguesia, foi deliberado reflectir sobre a hipótese de 
avançarmos com este Projecto. 
 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se ao levantamento dos diferentes assuntos que 
deverão ser apresentados à próxima Assembleia de Freguesia, os quais deverão constar na 
respectiva Convocatória. 
 

Comunicação da Junta à Assembleia  – Procedeu-se a uma primeira análise sumária a este 
documento, o qual deverá ser apresentado à próxima Assembleia de Freguesia. 
 

Cemitério – Foi deliberada a concessão da sepultura n.º 923, do 8.º talhão, em nome de Maria 
Fernanda Pereira. 
 

Rua Cega - Acidentes – Dado o elevado número de acidentes que se verificam na Rua Cega, 
no troço entre as Ruas da Ucha e a Rua Vale do Barrega, foi decidido colocar o assunto à 
consideração da Câmara e solicitar que sejam tomadas as medidas necessárias. 
        

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados passados e a passar. 

 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 

 
 
 
 
 
 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro,  
     

 
 
 
____________________ ____________________  _____________________    
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ACTA NÚMERO CENTO E CINCO 
 

Aos doze dias do mês de Abril de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, José 
António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Associação dos Amigos de São Bernardo – Foi recebido um ofício a informar que o 
próximo Convívio irá decorrer no dia 12 de Junho. 
  
Manuel Ratola – Foi tomado conhecimento de um ofício que nos enviou, em referência 
ao pedido de um novo alinhamento na Rua do Ramal, tendo sido decidido oficiar a 
responder. 
 

Informativo – Foi decidido que a próxima publicação e distribuição do Informativo se 
deverá verificar no dia 8 de Maio. 
  
Santa Cecília – Foi tomado conhecimento de um Convite para um espectáculo cultural a 
realizar no dia 15 de Abril, no qual participarão a Orquestra – Tuna da Santa Cecília e a 
Orquestra de Bandolins do GCEA – SER, da Madeira. 
  
Concerto de Piano – Foi tomado conhecimento que no próximo Sábado irá decorrer um 
Concerto de Piano oferecido pela Prof.ª Olga Dadonova a São Bernardo. 
  
Eleições para o Parlamento Europeu – Procedeu-se a mais uma análise a este processo, 
através da constituição das respectivas Mesas de Voto, a fim de ser apresentada à Câmara e 
aos diferentes partidos políticos. 
  
Fonte do Rio do Neto – Procedeu-se a uma análise ao modo como estas obras estão a 
decorrer. 
  
Escola Primária – Procedeu-se a uma análise das obras que decorrem na Escola Primária 
e no Jardim de Infância Autárquico. 
  
Quinta do Pais – Foi dado conhecimento das diversas diligências em curso no sentido de 
se procurar que o processo da Quinta do Pais tenha o devido andamento, de forma à 
valorização urbanística daquele grande espaço. 
  
Rua dos Forninhos – Procedeu-se a mais uma análise a este processo, tendo sido 
ratificado o conteúdo do ofício que, no dia 17/4/04, sob o n.º 917, foi enviado para a 
Câmara 
 

13.º Passeio Anual da Terceira Idade – Procedeu-se a mais uma análise a este assunto, 
tendo sido distribuído um documento com todos os locais visitados nos doze passeios já 
realizados. 
 

Comunicação da Junta à Assembleia – Foi aprovado o conteúdo desta comunicação, a 
ser apresentada na Assembleia de Freguesia do dia 26 de Abril. 
 

Processo toponímico – Na sequência das análises realizadas, foi aprovado o documento a 
apresentar à próxima Assembleia de Freguesia, no qual se propõe que seja aprovada a 
metodologia que deverá ser seguida neste processo. 
 
 
______________________________________________________________________ 
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Inventário Patrimonial – Na linha das diferentes análises realizadas, foi aprovado, por 
unanimidade, o Inventário Patrimonial a apresentar à próxima Assembleia de Freguesia. 
 

Contas da Junta de 2003 – Na sequência das diferentes análises que foram efectuadas, 
procedeu-se à análise final das Contas da Junta referentes ao ano de 2003, as quais, em 
síntese, apresentam os seguintes valores: 
- Saldo que transitou ………………………………………. 15.160.21 
- Receitas …………………………… 242.666.26 
- Despesas ………………………….  256.778.73              14.112.47 
                      1.047.74 
No final, após uma atenta análise ao processo e depois de uma alargada troca de opiniões, 
foram as mesmas aprovadas por unanimidade, devendo agora ser presentes à consideração 
da Assembleia de Freguesia. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma atenta análise a todos os pontos 
constantes na ordem de trabalhos da Assembleia a realizar no dia 26 de Abril, tendo sido 
decidido anexar toda a documentação necessária para uma melhor eficiência dos trabalhos. 
 

“Projecto Recolha” – Na linha da análise efectuada na última reunião, foi decidido alargar 
este projecto igualmente à recolha de depoimentos históricos aos cidadãos mais idosos, de 
acordo com o questionário já definido e aprovado. Para isso, foi decidido solicitar, em 
regime de voluntariado, o apoio de jovens e cidadãos, para que o mesmo possa recolher o 
êxito esperado.  
 

Semanas temáticas – Foi analisada uma proposta de, em estreita colaboração com o 
movimento associativo, se concretizarem, de Setembro de 2004 a Julho de 2005, diferentes 
semanas temáticas, nomeadamente do Ambiente, do Imigrante, da Arte, da Terceira Idade, 
da Cultura, da Solidariedade, da Musica, do Desporto, da Juventude, da Água, da Segurança 
Rodoviária, da Educação, da Toxicodependência, da Saúde, etc. A ideia foi apresentada 
muito positiva, tendo ficado de ser apresentada numa das próximas reuniões uma proposta 
concreta para ser devidamente analisada. 
 
        

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados passados e a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 

 
 
 
 
 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro,   
 
     
 
____________________ ____________________  _____________________    
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ACTA NÚMERO CENTO E SEIS 
 

Aos três dias do mês de Maio de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes, o Secretário, José António Tavares Vieira e o 
Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Falta – Foi justificada a falta à presente reunião do Presidente. 
 
Furtos – Tem havido manifesto de algumas pessoas da freguesia, quanto à 
preocupação de aumento de Furtos, tendo por indicação, que são indivíduos de raça 
Cigana, residentes na nossa Freguesia. O último foi à cerca de 5 dias atrás, a 
apreensão de três atrelados, contendo material furtado na Rua Dr. Francisco Vale 
Guimarães. Houve intervenção policial, mas os indivíduos conseguiram fugir. 
  
13.º Passeio 3.ª Idade – Foi entregue o orçamento do custo pedido a duas 
empresas de camionagem para avaliação. 
 
Corpo Nacional de Escutas – Pelo chefe do Agrupamento, foi dado 
conhecimento que no dia 5 de Maio de 2004, o Agrupamento 1088 de São 
Bernardo, comemora o seu 8.º aniversário. 
  
Cemitério-Concessão – Na sequência do processo escrito que foi apresentado, foi 
decidido proceder à concessão da sepultura n.º 959 do 8.º Talhão, a favor de Artur 
Bastos Figueiredo, esposa e descendentes. 
  
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
  O Secretário,            O Tesoureiro, 
 
 
 
 ______________________  ______________________ 
 
 
 
  
 
_________________________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO CENTO E SETE 
 

Aos sete dias do mês de Maio de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, 
José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos: 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise atenta ao modo como 
decorreu a última Assembleia de Freguesia e das diferentes decisões tomadas, bem 
como da decisão de se proceder à continuação da mesma no dia 17 de Maio. 
  

Rua Cega/Abaixo-assinado – Foi tomado conhecimento de um abaixo-assinado que 
nos foi remetido por diferentes residentes na Rua Cega, a colocar a questão de diversos 
acidentes rodoviários que se têm verificado na entrada sul daquela rua, cujo assunto já 
havíamos colocado à consideração da Câmara. No final, foi decidido oficiar de novo à 
Câmara a remeter fotocópia do abaixo-assinado e a insistir com o assunto. 
 

Eleição para o Parlamento Europeu – Foi tomado conhecimento que na nossa 
Freguesia irão funcionar cinco mesas de voto, realizando-se a reunião com os 
representantes dos partidos no dia 27 de Maio de 2004. Dado que já temos o processo 
da constituição das mesas concluído, foi decidido oficiar aos diferentes partidos a 
convidar para a reunião e a remeter uma proposta para elementos das Mesas, de modo 
a que a referida reunião decorra com a maior eficácia. 
  

Informativo – Procedeu-se a uma análise ao conteúdo do Informativo n.º 70, referente 
ao mês de Maio, o qual irá ser distribuído amanhã, Sábado, o qual é constituído por 32 
páginas. 
  

Rua dos Forninhos – Foi tomado conhecimento do conteúdo do ofício n.º 5.719, que 
a Câmara, com data de 3/5/04, nos enviou, em resposta ao nosso ofício n.º 917, de 
7/4/04. Dado que aquele conteúdo nos desagradou profundamente, foi decidido 
solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia a inclusão na Assembleia do dia 17 de Maio, 
na respectiva ordem de trabalhos, de um ponto para análise e deliberação sobre este 
assunto. Mais foi deliberado informar os residentes do conteúdo do ofício e da 
realização daquela Assembleia. 
  

13.º Passeio da Terceira Idade – Foi deliberado oficiar à Câmara de Ponte de Lima a 
solicitar a oferta de mapas e guias e tomado conhecimento de diferentes orçamentos 
para as camionetas que irão transportar os participantes. 
  

Análise da água da Fonte do Rio do Neto – Foi tomado conhecimento dos 
resultados em título, tendo-se verificado que, pelo valor excessivo dos nitratos, a água é 
considerada imprópria, tendo sido decidido solicitar à Câmara a colocação de uma placa 
com essa indicação. 
 

Rede de Esgotos – Foi dado conhecimento que, a cargo dos Serviços Municipalizados 
de Aveiro, decorre nas Ruas Cega, Cónego Maio e Estrada de São Bernardo, uma 
“Limpeza da rede de esgotos”, obra que se revelava necessária. 
  

Regulamento de Canídeos – Face à publicação da Portaria n.º 421, de 24/4/04, e 
tornando-se imperioso ajustar os nossos procedimentos a este novo quadro legal, foi 
apresentada uma proposta para um novo Regulamento de Canídeos, para ser analisado 
e votado numa das próximas reuniões da Junta e da Assembleia de Freguesia.  
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Fundação Padre Félix – Foi tomado conhecimento do Relatório e Actividades e 
Contas referentes ao ano de 2003, o qual se constitui como um documento revelador 
da excelente actividade desenvolvida pela Fundação. 
  

Freguesia de Taveiro – Foi efectuado um relato da reunião havida, no dia 24 de Abril 
de 2004, em Taveiro, entre as nossas Juntas e a Associação de Apoio ao Imigrante, com 
o objectivo de se criar no Distrito de Coimbra um Pólo da nossa Associação de Apoio 
ao Imigrante. 
 

Vista da Concelhia do P.S.D. – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu, 
no dia 17 de Abril, a visita referida, a qual foi considerada muito positiva, tendo sido 
decidido oficiar a agradecer toda a elevada atenção dispensada e o interesse que 
revelaram em colaborar na resolução dos problemas mais graves que afectam a nossa 
Freguesia. 
  

Jardim de Infância Autárquico – Foi dado conhecimento dos contactos havidos para 
que este processo possa conhecer algum andamento, o que não se tem verificado 
ultimamente. 
 

Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro – Na sequência dos 
contactos havidos, foi decidido organizar a apresentação de um livro, no dia 28 de 
Maio, do Presidente da Direcção daquela instituição, sobre a referida problemática. 
  

Prato Coupe – Procedeu-se a análise a um orçamento para a feitura de um Prato com 
a heráldica da nossa Freguesia, tendo sido decidido solicitar mais orçamentos e 
averiguar dos custos de um prato com maior diâmetro. 
  

Quinzenas temáticas – Foi distribuído um documento o que integra uma primeira 
proposta para a realização referida, tendo ficado de ser analisado por todos os 
elementos para a tomada de uma decisão numa das próximas reuniões. 
 

Reunião com as Associações – Dada a sentida necessidade de auscultar a opinião das 
nossas instituições, associações e estabelecimentos de ensino, sobre diferentes assuntos, 
nomeadamente sobre as “Quinzenas Temáticas”, “Processo Toponímico” e Plano de 
Emergência”, foi decidido marcar uma reunião para o dia 24 de Maio, Segunda-Feira, a 
partir das 21,30 horas. 
 

Comissão do Prof. Carlos Borrego – Procedeu-se a uma análise a este assunto, a qual 
se irá concretizar no dia 11 de Maio de 2004, tendo sido tomadas algumas decisões em 
termos da organização. 
 

1.º Curso Segurança Básica – Na sequência dos contactos havidos e das informações 
prestadas, foi aprovada a realização do Curso referido. 
 

Plano de Emergência – Na sequência da análise realizada na última Assembleia de 
Freguesia, foi decidido reflectir melhor sobre este assunto para se encontrar a melhor 
forma de se poder avançar. 
         

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados passados e a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 

 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro,   
 
     
 
 

____________________ ____________________  _____________________    
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ACTA NÚMERO CENTO E OITO 
 

Aos dez dias do mês de Maio de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, 
José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Rua do Aires – Foi recebido o Sr. Armando Guilhoto, o qual veio colocar uma 
questão decorrente da continuação da abertura da Rua do Aires. 
  

Nova Extensão de Saúde – Foi dado conhecimento que hoje, na Câmara Municipal 
de Aveiro, foi assinado pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, um Contrato 
Programa com a Câmara , no qual está prevista a construção, entre outras, de uma nova 
Extensão de Saúde na nossa Freguesia, assumindo a Câmara o compromisso de 
disponibilizar o terreno e a Administração Regional de Saúde do Centro a elaboração 
do projecto e a concretização da obra. Em termos de calendarização, está previsto, no 
ano de 2004, a elaboração do Projecto e a Abertura do Concurso, enquanto que as 
obras deverão ter início no ano de 2005 e estar concluídas no ano de 2006. No final 
desta análise, a Junta deliberou manifestar a sua mais viva congratulação por este facto, 
o qual valoriza, em muito, a qualidade de vida da nossa Freguesia. De um modo muito 
especial, foi relevado o papel decisivo que o Dr. Paulo Maia teve neste projecto. 
 

Informativo – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu, no Sábado, a 
distribuição do Informativo, tendo sido analisado, igualmente, o respectivo conteúdo e 
algumas alterações incluídas neste número. 
  

Escola EB 2,3 de São Bernardo – Face a um pedido da Escola, foi deliberado 
comparticipar com 150 Euros para o apoio à recente realização de uma visita de Estudo 
a Estrasburgo. 
  

Nestlé – Foi deliberado agradecer a excelente colaboração que recentemente a Nestlé 
nos prestou, através da cedência de diversos géneros alimentícios para algumas famílias 
mais carenciadas. 
  

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise e à necessária preparação da 
Assembleia de Freguesia que irá decorrer no dia 17 de Maio, nos diferentes pontos que 
irão estar em análise e serão objecto de deliberação. 
  

Linha verde – No sentido de averiguar do interesse em que venhamos a dispor de um 
número verde, foi deliberado obter as informações necessárias nesse sentido. 
  

Construção de uma moradia – Face a um pedido escrito da Câmara, foi decidido 
emitir um parecer em relação ao processo de obras n.º 76/2004. 
  

Capela N.ª S.ª da Saúde – Foi dado conhecimento dos problemas surgidos 
recentemente na concretização da urbanização envolvente a esta Capela, 
nomeadamente da possibilidade de um exagerado estreitamento a verificar-se na Rua da 
Patela, pelo que foi decidido acompanhar este assunto.  
 

Freguesia de Eixo – Face à recente demissão do Sr. Joaquim Abreu do cargo de 
Presidente da Junta de Freguesia de Eixo, foi deliberado, por unanimidade, manifestar a 
nossa solidariedade e agradecer toda a atenção que dispensou à nossa Freguesia. 
 

1.º Curso de Segurança Básica – Procedeu-se a mais uma análise a este assunto, 
tendo sido prestada a informação que a calendarização definida poderá ser ajustada em 
função dos interesses dos inscritos, pelo que a mesma será definitivamente acertada no 
decurso da primeira comunicação. 
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Ambiente e Cidadania – Procedeu-se à devida preparação dos diferentes aspectos 
logísticos e organizativos ligados à comunicação que, amanhã, Terça-Feira, o Prof. 
Carlos Borrego virá efectuar à nossa Freguesia, sob o assunto em título. 
  

Bombeiros Novos – Face a um pedido formulado pelos Bombeiros Novos, através do 
Sr. Vasco, foi decidido prestar toda a colaboração possível no peditório que, no dia 16 
de Maio, irão realizar na nossa Freguesia, tendo o Secretário ficado de contactar 
algumas pessoas para prestarem esse apoio. 
  

Passe Social dos S.M.A. – Foi analisada uma proposta apresentada pelos S.M.A., 
tendo sido decidido contactar mais pessoas para averiguar do interesse em se 
concretizar esta iniciativa. 
 

Programa OTL/04 – A exemplo do que se verificou nos anos anteriores, foi decidido 
apresentar uma candidatura ao Instituto Português da Juventude no âmbito do 
processo em título, a qual decorre até ao dia 28 de Maio. 
  

Cemitério – Procedeu-se a uma demorada análise a este processo, nomeadamente em 
relação a duas situações verificadas recentemente, tendo sido tomadas as decisões que 
se revelavam necessárias.  

 

Obras – Procedeu-se a uma análise aos trabalhos em curso, nomeadamente na Fonte 
do Rio do Neto, da caiação de muros, da jardinagem e das limpezas em curso. 
  

Comissão de Ordenamento e Urbanismo – Foi aprovada, por unanimidade, uma 
proposta a apresentar à Assembleia de Freguesia de Junho, em relação ao assunto em 
título. 
 

Regulamento de Canídeos – Procedeu-se a mais uma análise sumária a este assunto, 
tendo sido decidido continuar a analisá-lo de forma a ser tomada uma decisão numa das 
próximas reuniões. 
 

Plano de Emergência – Na sequência de mais uma análise, foi decidido apresentar 
este assunto à consideração das associações e estabelecimento de ensino na reunião que 
se irá verificar no dia 24 de Maio de 2004. 
  

Quinzenas Temáticas – Após atenta análise a este processo, foi igualmente decidido 
sujeitar este assunto à reflexão das associações e estabelecimentos de ensino na reunião 
referida. 
 

Cemitério – Face a uma informação dos Serviços, foi aprovada a concessão da 
sepultura n.º 952, do 8.º talhão, em nome de Joaquim Pinto Gonçalves.      

   

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 

 
 
 

 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro,   
 
     
 
 
 
 
 

____________________ ____________________  _____________________    
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ACTA NÚMERO CENTO E NOVE 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de Maio de dois mil e quatro, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado 
Maia, o Secretário, José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha 
Vieira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Reunião com Associações – Na sequência da deliberação tomada oportunamente 
e do Convite enviado, decorreu uma reunião com as associações, instituições e 
estabelecimentos de ensino para análise dos seguintes pontos:  

1. Quinzenas temáticas 
2. Processo toponímico. 
3. Plano de Emergência da Freguesia. 

Tratou-se de um primeiro encontro, no qual, a partir das propostas escritas 
oportunamente elaboradas e apresentadas a todos pela Junta, foi possível introduzir 
diversas alterações e apontar melhores soluções para a concretização dos temas em 
análise. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreram 
as duas reuniões da sessão de Abril da Assembleia de Freguesia, tendo sido decidido 
conceder o devido andamento às diferentes decisões tomadas, nomeadamente em 
referência aos Jogos Florais, Facturas do Pagamento da Água e Tabela de Taxas e 
Licenças. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a um levantamento dos assuntos a 
apresentar à análise e deliberação da próxima Assembleia de Freguesia, tendo ainda 
sido decidido solicitar a marcação da mesma para o dia 21 de Junho de 2004. 
  

Voto Electrónico 2004 – Foi dado conhecimento dos contactos havidos com a 
UMIC- Unidade de Missão, Inovação e Conhecimento e com o STAPE – 
Secretariado Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, tendo a nossa Freguesia sido 
seleccionada como uma das nove em que, nas Eleições Europeias, irá funcionar, a 
título experimental, o Voto Electrónico. A Junta deliberou manifestar a sua 
congratulação por esta escolha e prestar todo o apoio que se revelar necessário para 
que esta iniciativa possa decorrer com o maior êxito possível. 
  

Eleição para o Parlamento Europeu – Procedeu-se à preparação destas eleições, 
nomeadamente da reunião que, no dia 27 de Maio, irá decorrer na Junta com os 
representantes dos diferentes partidos políticos para a definitiva constituição das 
diferentes Mesas de Voto. 
  

Comunicação do Prof. Carlos Borrego – Procedeu-se a uma análise ao modo 
altamente positivo como decorreu a Comunicação em título, tendo sido decidido 
oficiar a agradecer toda a colaboração que o Prof. Carlos Borrego nos prestou e a 
brilhante comunicação produzida. 
 

Associações – Procedeu-se a um relato sobre a participação da Junta, no fim-de-
semana passada, na Festa dos 10 anos da Escola EB 2,3, no 3.º Aniversário do 
Núcleo Sportinguista de São Bernardo e na cerimónia da Tomada de Posse dos 
novos corpos sociais da Fundação Padre Félix. 
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Rastreios – Foi tomado conhecimento do modo altamente participado como 
decorreram, na passada semana, diferentes rastreios na nossa Sede, promovidos pelo 
Centro de Animação Comunitária. 
 

Associação Musical e Cultural de São Bernardo – Foi dado conhecimento que 
no próximo Sábado irá estar na nossa Freguesia a Banda de Gaitas de Orense, uma 
das mais prestigiadas Bandas de Espanha, tendo sido decidido efectuar uma visita à 
Sede da Associação para apresentação de cumprimentos.  
 

Informativo – Foi ratificada a publicação do próximo Informativo da Freguesia no 
dia 5 de Junho, primeiro Sábado do mês em causa. 
  

Tabela de Taxas e Licenças – Foi distribuído um exemplar desta Tabela já com as 
alterações aprovadas na Assembleia de Freguesia realizada no dia 17 de Maio de 
2004. 
   

Apresentação de livro – No respeito pela deliberação tomada, procedeu-se à 
necessária preparação da cerimónia de apresentação do livro “Retratos da Vida de um 
Alcoólico”, da autoria de Mário Soares, que irá decorrer na nossa Sede, no dia 28 de 
Maio de 2004. 
  

Obras – Procedeu-se à análise das obras em curso na Fonte do Rio do Neto, tendo 
o antigo telhado sido retirado na 6.ª Feira e hoje, para a colocação de uma placa 
nova, tendo sido decido, no final da reunião, proceder a uma visita ao local. 
     

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 

Reunião – Devido ao elevado número de assuntos ainda para tratar e ao adiantado 
da hora, foi decidido realizar a próxima reunião da Junta no dia 27 de Maio de 2004. 
 

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro, 
  
 
     
 
 
____________________ ____________________  _____________________    
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ACTA NÚMERO CENTO E DEZ 
 

Aos vinte e sete dias do mês de Maio de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, José 
António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Eleição para o Parlamento Europeu – Dada a não presença de qualquer partido politico à 
reunião marcada, foi aprovada a constituição definitiva das Mesas de Voto para a eleição em 
título, a qual deverá ser remetida agora à consideração da Câmara Municipal de Aveiro. 
 

Voto Electrónico 2004 – Foi dado conhecimento da evolução registada nos últimos dias em 
relação a este processo, na sequência dos contactos havidos com a UMIC. 
 

Reunião com Associações – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu, na 
Segunda-Feira, a reunião com as associações e estabelecimentos de ensino de São Bernardo, 
tendo sido decidido dar o devido andamento às propostas formuladas e às decisões tomadas 
nos diferentes temas analisados. 
  

Processo toponímico – Na sequência dos pareceres recolhidos, foi analisada a possibilidade 
da atribuição dos seguintes nomes aos novos arruamentos que se indicam: 
- Rua Quinta do Meu Sonho – à futura estrada que, passando a meio da Quinta do Meu Sonho, 

irá ligar a Estrada de São Bernardo à Rua das Cilhas. 
  - Rua 18 de Janeiro (data da criação da Freguesia) – ao novo arruamento que irá ligar a rotunda Pe. 

Pascoal à P.I., na Rua da Cabreira. 
 - Foi, ainda, deliberado solicitar à Família Canha uma proposta para atribuição de um nome à 

nova rua que irá ligar as Ruas Cega e do Marco. 
  

Apresentação de livro – Foi feita uma análise pormenorizada à cerimónia que amanhã irá 
decorrer na nossa Sede de apresentação do livro “Retratos da Vida de um Alcoólico”, da autoria de 
Mário Soares. 
  

Euro 2004 – Foi deliberado autorizar a Câmara a colocar uma tela no exterior da Sede da 
Junta, com a dimensão de 3,50X80 cm, a informar da existência de um espaço de informação 
no âmbito do “Euro 2004”. 
  

Rua Prof. Canha – Na sequência das inúmeras diligências efectuadas junto da Câmara e da 
Protecção Civil, foi dado conhecimento que amanhã, Sexta-Feira, a Câmara virá proceder à 
demolição do muro do Sr. José Firmino, dado o grande perigo que o mesmo representa de ruir 
para a via pública. 
   

Máquinas da Câmara para 2004 – Foi dado conhecimento que, no ano em curso, as 
máquinas da Câmara virão apenas uma semana para cada Freguesia, o que se verificará, no caso 
da nossa, de 6 a 10 de Setembro de 2004. Assim, foi decidido dar início à elaboração de uma 
relação com os trabalhos a serem realizados, de forma a que se possa verificar a maior 
rentabilidade possível nos trabalhos a realizar.  
 

Informativo – Foi tomado conhecimento da iniciativa do Sr. Basílio Balseiro, o qual ofereceu 
20 Euros para apoiar na publicação do Informativo, tendo-se comprometido, a partir de Junho, 
a colaborar com 5 Euros mensais, facto que foi decidido relevar, registar e agradecer.  
 

Centro Desportivo de São Bernardo – Realizando-se Sábado, pelas 18,00 horas, a finalíssima 
da Divisão de Elite, entre o São Bernardo e o S. L. Benfica, foi decidido prestar toda a 
colaboração para que o maior número de cidadãos possam assistir a esse jogo. 
  

Guardas - Nocturnos – Face a um ofício da Câmara, foi deliberado reafirmar todo o interesse 
da nossa Freguesia na concretização do processo em título, o qual apenas peca por ser 
extremamente tardio. 
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Iluminação pública – Procedeu-se ao levantamento e registo de diversas situações em que as 
luminárias se encontram fundidas, as quais deverão ser colocadas à EDP. 
  
Prato Coupe – Face às análises já efectuadas e aos orçamentos recebidos, foi decidido mandar 
executar à empresa Funceramics 200 pratos coupe, de 21 cm, de diâmetro, pelo preço unitário 
de € 1,68, acrescido de IVA. 
 

Rua 1.º de Janeiro – Foi dado conhecimento que, na sequência das diligências realizadas, os 
Serviços Municipalizados e o empreiteiro já procederam à resolução de um problema de águas 
pluviais existente no entroncamento da 1.º de Janeiro com a Rua João Lopes. 
 

Extensão de Saúde – Foi dado conhecimento da reunião havida hoje na Câmara, com o Sr. 
Arq.º Tércio e Arq.ª Ilda, em referência à localização da futura Extensão de Saúde, tendo sido 
reafirmada a posição que temos vindo a tomar desde o início. 
 

Plano de Urbanização – Aproveitando aquela reunião, foi colocada a questão do início do 
Período de Discussão Pública do P.U., tendo o Sr. Arq.º informado que, face ao ponto da 
situação do processo, tudo indica que dentro de dois meses aquele documento já estará em 
discussão pública. 
 

Toxicodependentes – Foi feito um relato dos contactos mantidos com o Centro de 
Atendimento a Toxicodependentes no sentido de serem concretizadas diversas iniciativas, em 
parceira com os estabelecimentos de ensino e associações, estando neste momento a ser 
elaborado o respectivo projecto. 
 

Associações – Procedeu-se à definição dos elementos que irão representar a Junta no 
Encontro sobre a Lei de Imigração, no jogo de andebol e na recepção à Banda de Gaitas de 
Ourense, iniciativas que irão decorrer neste fim-de-semana. 
 

Cemitério-Concessões – Face às informações escritas, foi autorizada a concessão das 
sepulturas que, de seguida, se indicam: 
- n.º 900, a favor de Maria de Lurdes Ribeiro Martins e outros. 
- n.º 929, a favor de Ângela Maria Simões Canha Pinheiro. 
- n.º 893, a favor de Maria da Conceição Vieira Simões, com pagamento em cinco prestações 

(de Junho a Outubro). 
 

Cemitério-Diversos – Foi ainda autorizado, face às informações escritas, o seguinte: 
- A troca da sepultura n.º 952 para a 960, a favor de Joaquim Pinto Gonçalves. 
- A transmissão da sepultura n.º 784, a favor de Maria Isabel Marques Pereira, face aos 

documentos apresentados e às declarações dos restantes familiares constantes no processo. 
- Licença para construção da sepultura n.º 900, em nome de Conceição Ribeiro Martins. 
- Aprovado o projecto da Capela n.º 7, em nome de Manuel Leite Cardoso. 
 

Pavimentos – Procedeu-se a um levantamento dos arruamentos em péssimo estado, para 
solicitar uma intervenção urgente da Câmara. 
    
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro,   
     
 
     ____________________ ____________________  _____________________   
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ACTA NÚMERO CENTO E ONZE 
 

Aos trinta e um dias do mês de Maio de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, e o Secretário, 
José António Tavares Vieira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 

Falta – Foi considerada justificada a falta do Tesoureiro à presente reunião, a qual havia 
sido previamente informado. 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Eleição para o Parlamento Europeu – Procedeu-se a uma demorada análise a este 
processo, nomeadamente em relação à substituição das mesas, à abertura da Sede, à 
presença dos elementos da Junta, ao pagamento aos membros das mesas, ao habitual 
lanche e ao conteúdo de dois ofícios do STAPE, de forma a garantir que tudo possa 
decorrer com a habitual normalidade. 
 

Voto Electrónico 2004 – Foi feito um relato da visita que, hoje, o Dr. João Oliveira, em 
representação da U.M.I.C. realizou à nossa Sede, com o objectivo de preparar o 
funcionamento do Voto Electrónico, tendo sido decidido conceder a máxima divulgação 
possível ao modo como todo o processo irá decorrer, de forma a garantir a maior 
participação possível dos cidadãos. Foi ainda, dado conhecimento que na Sexta-Feira, irá 
decorrer na Junta uma reunião com representantes da UMIC e do STAPE, para a qual foi 
decidido convidar os membros da Assembleia de Freguesia. 
 

Processo Toponímico – Na sequência das análises já efectuadas na Assembleia de 
Freguesia e na reunião com as Associações e estabelecimentos de Ensino, foi aprovada 
uma proposta de atribuição de nomes aos seguintes futuros novos arruamentos: 
- Rua 18 de Janeiro – que ligará a Estrada de São Bernardo, no entroncamento com a Rua 
Pe. Pascoal, à P.I. da Cabreira. 
- Rua Quinta do Meu Sonho – que irá ligar a Estrada de São Bernardo à Rua das Cilhas, 
passando a meio da actual Quinta do Meu Sonho, de acordo com o loteamento aprovado 
recentemente pela Câmara. 
Esta deliberação deverá ser presente à próxima Assembleia de Freguesia. 
  
Quinzenas Temáticas – Na sequência das reuniões havidas com a Assembleia de 
Freguesia e o movimento associativo, foi apresentada uma nova proposta de calendarização 
que recolhe as diferentes sugestões apresentadas, tendo sido decidido proceder à sua análise 
para a tomada de uma decisão numa das próximas reuniões. 
  
Centro Desportivo de São Bernardo – Face ao facto do Clube se ter sagrado, no passado 
Sábado, após ter vencido o S.L.Benfica por 23-18, Bicampeão Nacional de Andebol da 
Divisão de Elite, foi deliberado oficiar à Direcção do Clube a manifestar a nossa viva 
congratulação pelo facto e fazer chegar à próxima Assembleia de Freguesia uma proposta 
para que este notável êxito seja devidamente reconhecido. 
  
36.º aniversário – Ocorrendo, no dia 18 de Janeiro de 2005, o 36.º aniversário da nossa 
Freguesia, procedeu-se a uma primeira análise para se realizarem as habituais 
comemorações, tendo sido abordado a data, o local e o Programa a elaborar. 
 

Apresentação do livro “Retratos da Vida de um Alcoólico” – Procedeu-se a uma 
análise ao modo como decorreu esta cerimónia, a qual foi considerada muito positiva.  
 
Informativo – Procedeu-se a uma análise a uma primeira prova do Informativo que irá ser 
publicado no próximo Sábado. 
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Processos de Obras – Procedeu-se à análise dos diferentes processos que nos foram 
remetidos pela Câmara.  
 

Associações – Foi dada a devida nota de participação da Junta no Encontro promovido 
pela Associação de Apoio ao Imigrante sobre nova legislação e da recepção à Banda de 
Gaitas de Ourense. 
  
Rua Prof. Canha – Foi prestada a informação que, como o previsto, foi já demolido este 
muro pela Câmara, na passada Sexta-Feira, o qual ameaçava ruir. Foi, ainda, no final da 
reunião, decidido visitar este local, bem como a saída da mesma rua e da Alexandre Nunes 
Coelho, bem como as obras em curso na Fonte do Rio do Neto. 
   

Regulamento de Canídeos – Procedeu-se a mais uma análise a este assunto, a qual deverá 
ficar concluída na próxima reunião, de modo a que este Regulamento seja apresentado, 
para deliberação, na próxima Assembleia de Freguesia. 
  
Acção Social – Foi dado conhecimento que a nossa autarquia foi convidada pela 
Comissão Local de Acção Social para uma comunicação sobre a experiência que vivemos 
na área social, o mesmo se verificando num artigo a publicar numa revista da Universidade 
de Aveiro, factos com os quais a Junta se congratula. 
 

Comissão Social da Freguesia de São Bernardo – Foi decidido marcar as próximas 
reuniões desta Comissão para os dias 12 de Julho e 11 de Outubro. 
 

Comissão Local de Acção Social – Revelando-se necessário que a nossa autarquia 
indique um representante para esta Comissão, foi decidido indigitar o Sr. Manuel Rodrigues 
Bolais Mónica. 
 

Ex-Centro de Saúde Mental – Procedeu-se a uma análise a este assunto, nomeadamente 
quanto à publicação, em breve, de um novo Despacho Normativo, tendo sido decidido 
marcar uma reunião para o dia 14 de Junho, com diversos cidadãos, para analisar o 
processo e decidir quanto às decisões a tomar. 
 

Rua do Aires – Procedeu-se a uma análise a este assunto, tendo sido decidido solicitar a 
presença do Sr. João Casal numa das próximas reuniões da Junta. 
    

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 

Reunião – Devido ao elevado número de assuntos ainda para tratar e ao adiantado da 
hora, foi decidido realizar a próxima reunião da Junta no dia 27 de Maio de 2004. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
       O Presidente,             O Secretário,   
   
 
  
         ____________________   ____________________    
 
 
______________________________________________________________________ 

Junta de Freguesia de São Bernardo – Acta n.º 111 de 31 de Maio de 2004 – Pág.2 



ACTA NÚMERO CENTO E DOZE 
 

Aos oito dias do mês de Junho de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, 
José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Rua do Aires – Na sequência das diligências feitas para a continuação da abertura da 
Rua do Aires, decorreu uma reunião com o Sr. João Casal, na qualidade de proprietário 
de um dos terrenos, com quem foi analisado o processo respectivo. 
  

Eleições para o Parlamento Europeu – Procedeu-se a uma detalhada análise a este 
processo, tendo sido analisadas todas as situações e tomadas todas as decisões que se 
revelavam necessárias para o bom funcionamento de todo o processo. 
 

Voto Electrónico 2004 – Foi feito um relato sobre o modo como decorreu a reunião, 
na Sede da Junta, com representantes da UMIC e do STAPE e foram elencados todos 
os aspectos organizativos que estão envolvidos, de forma a que esta experiência–piloto 
na nossa Freguesia possa decorrer com a qualidade e o nível exigíveis. 
  

Quinzenas Temáticas – Face à reunião havida com as Associações, foi apresentada 
uma nova proposta para a calendarização das diferentes quinzenas, a qual deverá ser 
analisada para a tomada de uma decisão numa das próximas reuniões. 
  

Plano de Emergência – Dando sequência a este processo, foi apresentado, para ser 
analisado, um documento que sintetiza os aspectos mais relevantes a inscrever naquele 
Plano. 
  

Comunicação da Junta – Foi distribuído este documento, de forma a que possa ainda 
ser analisado e sujeito às correcções que se vierem a revelar necessárias, para ser 
apresentado no inicio dos trabalhos da Assembleia de Freguesia do dia 21 de Junho. 
  

Instituto da Droga e da Toxicodependência – Na sequência dos contactos havidos, 
foi deliberado assinar com o Instituto referido um Protocolo, válido por dois anos, o 
qual visa a cooperação entre as duas entidades no que respeita à reinserção sócio-
profissional de toxicodependentes em tratamento através do Centro de Atendimento a 
Toxicodependentes do Distrito de Aveiro. 
  

36.º Aniversário – Procedeu-se a uma análise a este assunto, tendo sido avançadas 
diferentes propostas. 
  

Informativo – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a distribuição e ao 
conteúdo do Informativo que foi distribuído no passado Sábado.  
 

Informativo-Entrevistas –Faltando apenas dois anteriores membros das Juntas para 
serem entrevistados para o Informativo, procedeu-se a uma análise sobre quem deveria 
ser, a seguir, entrevistado, entrevista essa a inserir, como é habitual, nas páginas centrais 
do Informativo. Após uma alargada troca de opiniões, foi decidido entrevistar um 
representante das diferentes Instituições, Associações e Estabelecimentos de Ensino 
existentes na Freguesia, seguindo, sempre que possível, a ordem de maior antiguidade, 
para o que foi decidido proceder a uma prévia calendarização. 
  

Informativo-Julho – Foi confirmada a publicação do Informativo referente ao mês de 
Julho, no dia 3 de Julho. 
 

Fonte do Rio do Neto – Procedeu-se a mais uma análise ao modo como esta 
intervenção está a decorrer. 
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Rua do Marco. Demolição – Foi dado conhecimento que a D. Rosa Neto autorizou a 
demolição da sua habitação, na Rua do Marco, em frente à loja do Isauro, tendo sido 
definidas as questões a respeitar nessa demolição. 
  

13.º Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a mais uma análise a este assunto, já 
que as inscrições têm início na próxima Segunda-Feira, tendo sido decidido proceder à 
reserva de três autocarros de 50 lugares. 
  

Regulamento de Canídeos – Procedeu-se a mais uma análise a este assunto, tendo 
sido suscitadas diversas questões, as quais ficaram de ser devidamente analisadas. 
  

Condomínio – Foi recebida uma exposição do condomínio da Rua Cónego Maio, 31, 
tendo sido respondido ao mesmo nos termos decididos.  

 

Finanças – Foi tomado conhecimento de um ofício das Finanças, no qual é dado 
conhecimento do valor patrimonial tributário dos prédios urbanos, tendo sido decidido 
oficiar a solicitar mais esclarecimentos. 
  

Aveiro em Forma – Após análise ao respectivo documento, foi decidido, através do 
Centro de Animação Comunitária, participar neste projecto da Câmara. 
  

Protocolo – Foi dada a informação que amanhã, dia 9 de Junho, irá ser assinado o 
Protocolo que formaliza a criação, na nossa Freguesia, de um Pólo de Reconhecimento, 
Certificação e Validação de Competências, facto com o qual nos congratulamos 
vivamente. 
 
 

Centro de Animação Comunitária – Foi dado conhecimento que amanhã, dia 9/6, 
irá decorrer um Espectáculo, na Sede da Sociedade Musical Santa Cecília, promovido e 
organizado pelo Centro de Animação Comunitária. 
  

Reuniões – Foi distribuído e analisado um levantamento com todas as reuniões 
realizadas pela Junta e Assembleia de Freguesia, desde a criação da Freguesia até esta 
data, as quais ascendem com a presente reunião a um total de 789 reuniões, sendo 661 
da Junta e 128 da Assembleia. 
        

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 

 
 
 
 
 

 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro,   
 
     
 
 
 
 
 

____________________ ____________________  _____________________    
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ACTA NÚMERO CENTO E TREZE 
 

Aos catorze dias do mês de Junho de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o 
Secretário, José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Ex-Centro de Saúde Mental – No respeito pela deliberação tomada na reunião do 
dia 31/5/04, decorreu uma reunião com diferentes empreendedores da Freguesia, 
ou com ligações mais fortes à nossa terra, com quem foi analisado 
pormenorizadamente este processo, em todas as suas vertentes. No final, depois de 
uma alargada troca de opiniões, todas as partes envolvidas ficaram de reflectir 
melhor sobre o assunto e sobre as melhores opções que, no interesse da nossa 
Freguesia, deverão ser tomadas. 
  

Eleições para o Parlamento Europeu – Procedeu-se a uma análise ao modo 
como decorreu todo este processo, o qual foi considerado muito positivo, tendo 
sido decidido proceder ao pagamento a todos os membros das Mesas, bem como 
aos que participaram activamente no processo do Voto Electrónico, bem como das 
demais despesas que fomos obrigados a realizar. 
 

Voto Electrónico – Numa análise a este processo, foi considerado um grande êxito 
o modo como tudo decorreu, tendo participado 607 cidadãos, dos quais 596 
afirmaram gostar desta nova forma de votação e 581 que preferiram esta à forma 
tradicional. Face ao êxito obtido, foi decidido oficiar às diversas entidades 
envolvidas a agradecer a escolha da nossa Freguesia e todo o excelente trabalho que 
realizaram. 
  
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia que irá 
decorrer na próxima Segunda-Feira, em referência a todos os pontos constantes na 
respectiva Ordem de trabalhos. 
  
13.º Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a mais uma análise a este processo, 
tendo sido confirmada a reserva de 3 camionetas. 
  

ANAFRE-Projeto PP-Net Juntas – Foi tomado conhecimento da aprovação da 
candidatura apresentada por esta Junta ao Programa referido, tendo sido decidido 
conceder-lhe todo o vencimento, pelo que se deverá proceder de acordo com as 
normas e as regras constantes naquela candidatura. 
 

Informativo – Foi aprovada uma proposta que define a calendarização das 
entrevistas a efectuar aos representantes das Associações e Estabelecimentos de 
Ensino. 
 

Centro de Animação Comunitária – Foi feito um relato sobre o modo altamente 
positivo como decorreu o “Espectáculo de Variedades “ promovido pelo CAC no dia 9 
de Junho de 2004. 
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Reunião com Associações e Estabelecimentos de Ensino – De forma a serem 
analisados o “Plano de Emergência” e as “Quinzenas Temáticas”, foi decidido marcar 
uma reunião com todas as Associações e Estabelecimentos de Ensino de São 
Bernardo para o dia 5 de Julho de 2004, Segunda-Feira. 
 
Bolsa de Agentes Eleitorais – De modo a preparar os próximos actos eleitorais de 
forma o mais atempada possível, foi decidido proceder à abertura de inscrições para 
reforço da Bolsa de Agentes Eleitorais da nossa Freguesia.  
 
Recenseamento Eleitoral – No decurso das eleições para o Parlamento Europeu 
foi constatado, uma vez mais, que muitos cidadãos residentes na nossa Freguesia 
não se encontram devidamente recenseados. No sentido de procurar que os 
mesmos realizem o referido recenseamento, foi decidido proceder à elaboração de 
uma proposta que, consagrando diversas iniciativas, possa levar a esse 
recenseamento. 
  
Limpeza de terrenos – Foi tomado conhecimento da limpeza efectuada em dois 
terrenos na Rua Dr. Vale Guimarães. 
      
Pagamentos – Foi decidido proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
  O Presidente,  O Secretário,   O Tesoureiro, 
     
 
 
  
   ____________________    ____________________   ___________________ 
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ACTA NÚMERO CENTO E CATORZE 
 

Aos vinte e três dias do mês de Junho de dois mil e quatro, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes, o Presidente, Élio Manuel 
Delgado Maia e o Secretário, José António Tavares Vieira, tendo sido tratados 
os seguintes assuntos: 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Falta – Foi considerada justificada a falta dada à presente reunião pelo 
Tesoureiro, a qual havia sido previamente comunicada e justificada. 
 
Reunião – Na sequência dos últimos contactos havidos, decorreu uma 
reunião que havia sido solicitada por alguns proprietários de terrenos sitos na 
zona delimitada pelas Ruas Cónego Maio, Barreiros e Cabreira, os quais 
vieram colocar diversas questões urbanísticas, na sequência do impasse que se 
verifica como consequência da vontade da Câmara em avançar com a 
reformulação radical do estado urbanístico do centro de São Bernardo. O 
momento foi aproveitado para uma alargada e demorada troca de opiniões 
sobre toda esta problemática, tendo sido decidido, no final, que cada um dos 
presentes nesta reunião venha a reflectir melhor sobre todos os assuntos 
colocados e sobre as decisões que, eventualmente, deverão ser tomadas. 
 
Dado o adiantado da hora, foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente 
Acta que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
  O Presidente,      O Secretário, 
 
 
 
 ______________________  ______________________ 
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ACTA NÚMERO CENTO E QUINZE 

 
Aos vinte e nove dias do mês de Junho de dois mil e quatro, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado 
Maia e o Secretário, José António Tavares Vieira, tendo sido tratados os seguintes 
assuntos: 
 

Falta – Foi considerada justificada a falta à presente reunião do Tesoureiro, a qual 
havia sido previamente informada e justificada. 
 

Acta – Foi aprovada a Acta da última reunião. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
última Assembleia de Freguesia realizada no dia 21 de Junho, em referência às 
deliberações tomadas e aos trabalhos de que esta Junta ficou responsável. 
  

P.O.E.F.D.S. – Foi dado conhecimento que no dia 21 de Junho teve início um 
Curso de Animador Sócio-Cultural, no âmbito do Programa Operacional Emprego, 
Formação e Desenvolvimento Social, o qual se irá prolongar até ao mês de Maio de 
2005. 
 

Informativo – Foi confirmada a publicação do próximo Informativo no Sábado, 
dia 3 de Julho. 
  
Ensino Recorrente para 2004/2005 – Procedeu-se a um relato das diligências 
efectuadas e dos resultados obtidos em relação ao funcionamento, no ano de 
2004/2005, de todos os níveis que funcionaram no presente ano. De forma a 
consolidar mais este processo, foi decidido proceder à abertura de inscrições 
provisórias na Junta para todos aqueles níveis e desencadear uma campanha de 
informação que leve as pessoas a procederem à respectiva inscrição. 
  
Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Colectiva – Foi 
apresentada e aprovada, por unanimidade, uma candidatura no âmbito do Programa 
em título, a apresentar à Direcção Geral da Administração Local e à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento da Região do Centro, para “Recuperação da Fonte do 
Rio do Neto”, tendo sido analisados e aprovados todos os documentos que a 
integram, nomeadamente quanto ao custo total que se cifra em 90.474,31 Euros. 
Depois de analisado este assunto e face à abertura legal registada, foi decidido 
desenvolver todas as diligências no sentido de poder ser apresentada uma 
candidatura para “Recuperação do Cemitério da Freguesia de São Bernardo”. 
  

Rastreios – Foi tomado conhecimento de um ofício da Liga dos Amigos do 
Coração no qual refere os rastreios realizados na nossa Freguesia, os quais 
ascenderam a 182, registando-se 32 resultados elevados. No final, foi decidido 
oficiar a agradecer a excelente colaboração prestada. 
  

Guardas-Nocturnos – Foi feito um relato sobre o modo como, no dia 22 de 
Junho, decorreu na Câmara uma reunião sobre o assunto em título, tendo sido 
assumidos compromissos do processo  evoluir de forma célere. 
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Recolha de Sangue – Realizando-se no dia 18 de Julho mais uma Recolha de 
Sangue, foi decidido desenvolver todas as iniciativas para que a mesma registe a 
adesão que todos os intervenientes desejam.  
 

Reunião com Associações – Procedeu-se à necessária preparação da reunião que, 
no dia 5 de Julho, irá decorrer com todas as Associações e Estabelecimentos de 
Ensino de São Bernardo, para análise de diversos assuntos. 
  
Associação de Apoio ao Imigrante – Foi feito um relato sobre o modo como, no 
passado Sábado, decorreu, na nossa Junta, a cerimónia de assinatura de um 
Protocolo de apoio à actividade da Associação, cerimónia à qual de dignou presidir 
o Sr. Governador Civil de Aveiro.  
 

Centro Desportivo de São Bernardo – Procedeu-se a um relato sumário sobre o 
modo como decorreu, no dia 24 de Junho, a Assembleia Geral do clube, na qual foi 
aprovado o Relatório e Contas de 2003 e eleitos os Corpos Gerentes para o 
mandato de 2004 a 2006. 
  
Juvenis de São Bernardo – Foi tomado conhecimento que os Juvenis de São 
Bernardo, no dia 26 de Junho de 2004, em Aljezur, ao vencerem na final a equipa do 
Águas Santos por 27-25, conquistaram a primeira edição da Taça Nacional de 
Juvenis, o que se traduz em mais um êxito notável conseguido pelo Clube, facto que 
foi decidido relevar e agradecer. 
 

Novo arruamento entre as Ruas Cega e Marco – Na sequência de mais uma 
análise a que se procedeu a este assunto, foi deliberado marcar uma reunião para o 
dia 12 de Julho, com os representantes da Família Canha, para serem analisados 
diversos assuntos e tomadas as decisões necessárias. 
 

Cemitério – Face a uma informação, foi deliberado proceder à Concessão da 
Capela n.º 12, com 3x2 metros, a favor de Maria Manuela de Carvalho Saraiva, 
devendo o pagamento processar-se de Junho de 2004 a Fevereiro de 2005, no valor 
total de 1.375 Euros. 
      

Pagamentos – Foi decidido proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
  O Presidente,      O Secretário,  
       
 
  
   ____________________        ____________________    
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ACTA NÚMERO CENTO E DEZASSEIS 
 

Aos cinco dias do mês de Julho de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o 
Secretário, José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Associações – Decorreu a prevista reunião com as associações, instituições e 
estabelecimentos de ensino de São Bernardo, na qual foram apresentados e 
analisados diferentes assuntos, a saber: Quinzenas Temáticas, Plano de Emergência, 
Recenseamento Eleitoral, Processo Toponímico, Comissão Social da Freguesia, 
Ensino Recorrente, Recolha de Sangue e Bolsa de Dadores de Sangue e de Agentes 
Eleitorais. Todos os assuntos mereceram uma atenta análise e foram apresentadas 
inúmeras propostas de grande validade. 
  
Informativo – Procedeu-se a uma análise ao conteúdo e à forma como, no passado 
Sábado, decorreu a distribuição do Informativo n.º 72, referente ao mês de Julho de 
2004. 
 

Programa de Verão para Jovens – Foi tomado conhecimento que, hoje, teve 
início o habitual Programa de Verão para Jovens na nossa Freguesia, com o apoio 
do Instituto Português da Juventude, durante o qual os jovens irão realizar diversos 
trabalhos de interesse para a comunidade. 
  
36.º aniversário da Freguesia – Procedeu-se a mais uma análise a este assunto, aos 
níveis da calendarização e do Programa. 
  
13.º Passeio da Terceira Idade – Foi tomado conhecimento que se inscreveram 
103 cidadãos para este Passeio, tendo sido deliberado alugar duas camionetas de 55 
lugares. Foi ainda decidido, de acordo com o Regulamento, elaborar uma relação 
com a atribuição dos lugares nas camionetas. 
  
Sociedade Musical Santa Cecília – Face a um pedido escrito, foi deliberado 
atribuir uma taça para o Circuito Ciclista que a Santa Cecília irá organizar no dia 17 
de Julho na nossa Freguesia. 
  
Família Canha – Procedeu-se à necessária preparação da reunião com a Família 
Canha que está marcada para a próxima Segunda-Feira. 
  
Férias – Devido ao período de férias, foi deliberado não realizar reuniões de Junta 
nos dias 9, 16 e 23 de Agosto de 2004, devendo esta informação ser afixada, desde 
já, no hall da Junta. 
  
Rua dos Forninhos – Foi analisado novamente este processo, tendo sido decidido 
aguardar pela eventual posição a ser tomada pelos residentes.  
 

Bandeira Nacional – Face ao roubo que se verificou da Bandeira Nacional, foi 
decidido solicitar à Câmara a cedência de uma Bandeira. 
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Nova Extensão de Saúde – Foi tomado conhecimento da publicação no Diário da 
República de 25 de Junho de 2004, do Contrato Programa com visto à execução 
desta nova Extensão de Saúde, facto com o qual nos congratulamos. 
 

Ex-Centro de Saúde Mental – Na sequência das diferentes análises efectuadas, foi 
dado conhecimento que no Diário da Republica de 30 de Junho de 2004, veio 
publicado o Despacho Normativo n.º 30-A/2004, o qual adquire uma decisiva 
importância no âmbito do processo em título. Mais foi dado conhecimento da 
correspondência já enviada e dos contactos estabelecidos com a Direcção Geral do 
Património para se procurar acelerar o processo, bem como com diferentes 
empreendedores, com o objectivo de se conseguir uma resolução o mais célere 
possível. 
 

Processo da “Avenida” – Na sequência da reunião realizada oportunamente a 
pedido de diversos proprietários, foi apresentada uma proposta para a elaboração de 
um Inquérito aos proprietários dos terrenos abrangidos pelo processo da Avenida, o 
qual é composto por cinco questões, bem como por um enquadramento de todo o 
processo, tendo sido decidido analisar devidamente este assunto para a tomada de 
uma decisão numa das próximas reuniões. 
  
Limpeza – Procedeu-se ao levantamento de diversos locais da Freguesia que estão 
a precisar de uma limpeza. 
  
Arruamentos – Foram registadas diversas situações a carecerem de uma 
intervenção urgente da Câmara ao nível dos buracos que existem em diferentes 
arruamentos. 
         

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro, 
  
 
     
____________________ ____________________  _____________________    
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ACTA NÚMERO CENTO E DEZASSETE 
 

Aos doze dias do mês de Julho de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o 
Secretário, José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Arruamento entre as Ruas Cega e Marco – No respeito pela deliberação tomada, 
decorreu uma reunião com a família Canha, tendo estado presentes os quatro 
elementos, para apresentação do estudo final daquele arruamento e para a análise de 
diversas outras questões envolvidas. Após a análise a todos os assuntos, foi decidido 
realizar uma nova reunião em Setembro, para serem tomadas todas as decisões finais 
para o avanço definitivo deste processo, como é desejo de todos e como se revela 
extremamente necessária para a nossa Freguesia. 
  

Rua do Forno - Demolição – Na sequência dos diversos contactos havidos ao 
longo dos anos, esteve presente o proprietário de uma habitação em ruínas na Rua 
do Forno, próximo da Travessa do Marco, o qual veio acompanhado pelo Sr. Vidal. 
Depois de uma análise ao assunto, foi a Junta autorizada a proceder à respectiva 
demolição, obrigando-se à construção de um muro, com uma entrada central, sendo 
o novo alinhamento é aquele que se encontra definido pela nova urbanização a 
poente/norte. 
 

Ensino Secundário Recorrente – Esteve presente a Dr.ª Luísa Catarino, 
Coordenadora do Pólo de São Bernardo, com a qual foi analisada a actual situação e 
as dúvidas existentes, tendo sido decidido que a Junta contacte o Dr. Alcino 
Carvalho, Presidente do Conselho Executivo da Escola José Estêvão, para ser 
tomada uma decisão urgente. 
 

13.º Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a mais uma análise a este assunto, 
tendo sido tomadas diversas decisões nomeadamente em termos de documentos, 
devolução da caução, distribuição de lugares e responsáveis. 
  

Coro Infantil – Procedeu-se a um relato sobre o modo como decorreu, no dia 10 
de Julho, a Festa do 14.º aniversário do Coro Infantil da Sociedade Musical de Santa 
Cecília. 
  

Associação de Apoio ao Imigrante – Procedeu-se a uma análise à forma como 
decorreu, no dia 10 de Julho, o Encontro sobre o novo Decreto-Regulamentar de 
Registo Prévio de Cidadãos Imigrantes, que decorreu na Junta. 
 

Recolha de Sangue – Procedeu-se à preparação da habitual Recolha de Sangue que 
irá decorrer no próximo Domingo, na Sede, com o apoio da ADASMA, do Instituto 
Português do Sangue, da Fundação Padre Félix e do Agrupamento de Escuteiros de 
São Bernardo. 
  

Comissão Social da Freguesia – No respeito pela decisão tomada, foi decidido 
marcar a próxima reunião da Comissão Social da Freguesia para o dia 20 de 
Setembro de 2004, Segunda-Feira, a partir das 21,30 horas, para o que deverão ser 
convidadas todas as entidades envolvidas. 
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Programa Animação das Freguesias – Foi tomado conhecimento de um ofício 
da Câmara a informar da realização, no dia 20 de Julho, Sábado, das 14,00 às 18,00 
horas, do Programa em título na nossa Freguesia. 
  

Nova Extensão de Saúde – Foi tomado conhecimento que no dia 5 de Julho de 
2004, a Câmara Municipal de Aveiro aprovou, por unanimidade, a localização da 
nova Extensão de Saúde e a cedência do terreno necessário. Assim, foi decidido, 
face à importância desta dupla deliberação, oficiar à Câmara e à Sub-Região de 
Saúde a manifestar a nossa congratulação e publicar esta notícia no próximo 
Informativo. 
 

Processo da Avenida – Na sequência da decisão tomada oportunamente, foi 
aprovado o conteúdo do ofício e do inquérito a efectuar junto dos proprietários 
incluídos no processo da Avenida. 
 

36.º Aniversário – Esteve, uma vez mais, em análise este assunto, nomeadamente 
em relação ao dia, local, entidade e pessoas a distinguir, etc., tendo sido decidido 
continuar a reflectir devidamente sobre este assunto. 
  

Ex-Centro de Saúde Mental – Realizou-se mais uma análise a este processo, tendo 
sido feito um relato da correspondência havida e dos contactos realizados no 
sentido de se procurar uma resolução célere para este importante assunto. 
         

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro, 
  
 
 
     
____________________ ____________________  _____________________    
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ACTA NÚMERO CENTO E DEZOITO 
 

Aos dezanove dias do mês de Julho de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, e o Tesoureiro, 
Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 

Falta – Foi considerada justificada a falta à presente reunião dada pelo Secretário, a qual foi 
atempadamente comunicada e justificada. 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Reunião – Foi relevado o facto da presente reunião, a partir do dia 5 de Janeiro de 1990, ser a 
reunião da Junta número 500. 
  

Novo arruamento – Decorreu uma reunião com os Srs. Breda, Álvaro e António em 
referência à eventual abertura de um novo arruamento que, partindo da Escola Primária, irá 
ligar para norte. 
  

Ensino Recorrente Secundário – Foi feito um relato sobre o modo positivo como, na 
Quarta-Feira, decorreu a reunião, na Escola Secundária José Estêvão, com o Dr. Alcino 
Carvalho, Presidente do Conselho Executivo, em referência ao funcionamento, no ano lectivo 
de 2004/2005, do Ensino Secundário Recorrente na nossa Freguesia. 
 

Recolha de Sangue – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu, no Domingo, a 
habitual Recolha de Sangue, tendo-se registado 35 dádivas. 
  

Estágio – Foi aprovada a realização de um estágio na Junta, o qual se concretiza através da 
empresa Confir, com a duração de 20 de Julho a 4 de Outubro de 2004. 
  

São Bernardo Florido – Foi dado conhecimento da reunião havida com o Sr. Angelino 
Fernandes, tendo sido confirmada a habitual realização do São Bernardo Florido no presente 
ano, tendo sido decidido que a Junta deverá prestar toda a colaboração possível. 
  

Associação Cultural e Musical de São Bernardo – Foi dado conhecimento que o Grupo de 
Gaitas irá participar, no dia 31 de Julho, em Espanha, na final do respectivo Campeonato de 
Gaitas, tendo sido decidido que a Junta se faça representar naquele momento. 
  

Reuniões – Após análise aos diversos compromissos, foi decidido marcar as seguintes 
reuniões para as datas referidas: 
- 13 de Setembro, com a família Canha. 
- 20 de Setembro, com a Comissão Social da Freguesia. 
- 27 de Setembro, Assembleia de Freguesia de São Bernardo. 
 

13.º Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a mais uma análise a este assunto, tendo ficado 
definido que o Tesoureiro irá participar, em representação da Junta, no referido passeio. 
 

Aldeia Desportiva – Na sequência dos contactos havidos com o Presidente da Direcção do 
Centro Desportivo de São Bernardo, foi decidido desenvolver todas as iniciativas para a criação 
de uma maior segurança na Aldeia Desportiva, nomeadamente através da delimitação do 
espaço. 
   

Informativo – Procedeu-se a uma análise quanto à data da publicação do Informativo, tendo 
sido decidido, por razões que se prendem com o período de férias e com a disponibilidade do 
Agrupamento de Escuteiros, antecipar a data da distribuição para 29 de Julho, Quinta-Feira. 
         

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a passar. 
 

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
           O Presidente,     O Tesoureiro,   
   
   
             ____________________                   _____________________    
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ACTA NÚMERO CENTO E DEZANOVE 
 

Aos vinte seis dias do mês de Julho de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, 
José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Rua Nova do Areeiro – Foi recebido o Sr. João de Jesus da Silva o qual veio informar 
da concordância dos proprietários envolvidos na abertura de um novo acesso no 
prolongamento da Rua Nova das Areias, facto para o qual o trabalho desenvolvido pelo 
Sr. João foi decisivo. Após uma análise a todo o processo, foi decidido elaborar um 
Acordo a ser assinado por todos os proprietários envolvidos, no qual são clarificados 
todos os pormenores desta abertura.  

 

Núcleo Sportinguista de São Bernardo – Foi recebida a Direcção do Núcleo com a 
qual foi analisada a evolução registada no processo do ex-Centro de Saúde Mental, em 
referência à eventual instalação da respectiva Sede naquele local. 
 

Limpezas – Foi recebido o Sr. Arlindo, responsável pela empresa que procede às 
limpezas na nossa Freguesia, a quem foram expostas as grandes dificuldades financeiras 
que nos encontramos a viver e a necessidade de virmos a fazer cessar a validade do 
contrato existente. 
  

13.º Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a mais uma análise a este processo, 
nomeadamente em relação a três novas inscrições recebidas e a diferentes aspectos 
ligados à estadia em Ponte de Lima. 
  

Processo toponímico – Na sequência das diferentes análises a que este processo tem 
sido sujeito, foi decidido publicar no Informativo de Setembro uma informação a 
solicitar a apresentação de propostas por parte de todos os cidadãos. 
  

Máquinas da Câmara – Procedeu-se a um levantamento dos diferentes trabalhos a 
realizar pelas máquinas da Câmara, na semana de 6 a 10 de Setembro de 2004. 
  

Ensino Recorrente – Foi feito um relato sobre o modo como decorreu, na passada 4.ª 
Feira, a festa de encerramento do Ensino Secundário Recorrente. Procedeu-se ainda a 
um balanço sobre a evolução que se registou em todo este processo de funcionamento 
do Ensino Recorrente para o ano lectivo de 2004/2005. 
  

Rua dos Forninhos-Abrigo – Procedeu-se a uma análise quanto à melhor localização 
para a mudança de um abrigo na Rua dos Forninhos. Procedeu-se, ainda, a mais uma 
análise ao processo da requalificação desta rua e das notícias publicadas recentemente 
nos órgãos de comunicação social. 
  

Programa de Animação das Freguesias – Procedeu-se a uma análise ao modo como, 
no dia 20 de Julho, no período da tarde, na nossa Freguesia, decorreu este Programa 
promovido e organizado pela Câmara. 
  
 

Associação Musical e Cultural de São Bernardo – Na sequência dos diversos 
contactos havidos, foi decidido que a Junta se faça representar, no dia 31 de Julho, em 
Manzaneda, Espanha, a acompanhar a Banda de Gaitas de A.M.C.S.B. na sua 
participação na final do campeonato de Gaitas, cuja actuação está marcada para as 
10,30 horas locais, bem como prestar toda a colaboração possível para que esta 
presença recolha o êxito habitual. 
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36.º aniversário da Freguesia – Procedeu-se a mais uma análise a este assunto, tendo 
sido levantada a possibilidade, face ao grande número de participantes e assistentes nas 
Sessões Solenes dos anos anteriores, da próxima se realizar no Teatro Aveirense ou no 
Auditório do Centro de Congressos, proposta que foi decidida aprofundar para 
posterior decisão. 
 

Cemitério – Foi decidido aprovar o projecto e conceder licença de obras para a 
construção da Capela n.º 12, em nome de Maria Manuela Carvalho Saraiva, 
condicionada ao pagamento integral da concessão e ao respeito pelas cérceas das 
capelas já construídas.  
  

Cemitério – Foi decidido aprovar a concessão da sepultura n.º 899, do 8.º talhão, a 
favor de José Alberto da Silva Alves, pelo valor de 500,00 Euros já pagos. 
  

Informativo – Foi confirmada a distribuição do Informativo de Agosto, devido ao 
período das férias, na próxima Quinta-Feira. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro,   
 
     
 
 
 
 
 

____________________ ____________________  _____________________    
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ACTA NÚMERO CENTO E VINTE 
 

Aos dois dias do mês de Agosto de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, José 
António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Reunião – Na sequência da reunião havida no dia 23 de Junho, estiveram presentes alguns 
proprietários dos terrenos abrangidos pela “Avenida”, tendo sido analisado o conteúdo do 
inquérito a remeter a todos os proprietários abrangidos, o qual mereceu a devida aprovação, 
depois de sujeito a alterações pontuais. Ficou, agora, de ser elaborada uma relação completa 
desses proprietários para posteriormente lhes ser remetido este inquérito. Foi ainda decidido 
remeter, para conhecimento, um exemplar do mesmo à Câmara Municipal de Aveiro. 
  

Informativo – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a distribuição do 
Informativo, tendo sido feito um levantamento das ruas onde ainda não foi distribuído, bem 
como se analisou o respectivo conteúdo. 
  

Banda Gaitas – Foi feito um relato sobre o modo altamente positivo como, a todos os níveis, 
decorreu a participação da Banda de Gaitas da Associação Musical e Cultural de São Bernardo 
no nível 5 do XIV.º Campeonato de Gaitas, o qual decorreu em Manzaneda, Espanha, no 
passado Sábado, no qual a nossa Banda venceu todos os prémios em disputa. A Junta deliberou 
manifestar a sua congratulação pelos êxitos obtidos e felicitar a Associação por mais uma 
jornada altamente prestigiante para a nossa Freguesia e para a nossa População. 
 

Rua Nova do Areeiro – Na sequência da análise efectuada na última reunião, foi analisada e 
aprovada uma proposta do Acordo a remeter aos proprietários envolvidos em relação ao 
alargamento e prolongamento da Rua Nova do Areeiro, devendo ser entregue ao Sr. João Silva 
para a recolha das necessárias assinaturas. 
  

Máquinas da Câmara – Procedeu-se a mais uma análise aos diversos trabalhos a realizar, na 
semana de 6 a 10 de Setembro, pelas máquinas da Câmara, na nossa Freguesia. 
  

13.º Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a uma última análise a este processo, tendo 
sido feito o levantamento de todas as situações e tomadas todas as decisões para que tudo 
possa decorrer com o êxito habitual. 
  

“Quinzenas Temáticas” – Na sequência das diferentes análises que têm sido realizadas, foi 
apresentado um documento o qual sintetiza um alargado conjunto de propostas a promover no 
âmbito das onze quinzenas temáticas previstas realizar de Setembro de 2004 a Julho de 2005, o 
qual foi elaborado pelos Formandos do Curso de Animação Sócio-Cultural. 
Após uma análise sumária a este documento, foi decidido enviar o mesmo a todas as 
Associações e marcar uma reunião alargada para o princípio de Setembro, para apresentação do 
mesmo e recolha de mais sugestões por parte das Associações. 
         

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a passar. 
 

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
    O Presidente,   O Secretário,   O Tesoureiro,   
 
 
     
       ____________________ ____________________  _____________________    
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ACTA NÚMERO CENTO E VINTE E UM 
 

Aos trinta dias do mês de Agosto de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, José 
António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos: 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Cidadãos – Estiveram presentes os Srs. Manuel Marques e João Casal, os quais vieram colocar 
questões em relação ao designado projecto da Avenida e ao inquérito a realizar entre os 
proprietários. 
  

13º Passeio da Terceira Idade – O Tesoureiro procedeu a um relato detalhado sobre o modo 
como decorreu este Passeio, o qual foi considerado excelente, tendo sido decidido agradecer a 
todos os que prestaram uma colaboração decisiva para o êxito obtido, nomeadamente à 
Câmara Municipal de Ponte de Lima. 
 

São Bernardo Florido e Festas em honra de São Bernardo e Nossa Senhora das Febres 
– Procedeu-se a uma análise ao modo elevado como estas iniciativas decorreram e à 
colaboração que foi prestada pela nossa autarquia. 
  

Dia da Ucrânia – Procedeu-se a uma análise à forma como, no dia 21 de Agosto, decorreram 
na nossa Freguesia as comemorações do Dia da Ucrânia, que contaram com a presença do 
Vice-Cônsul e demais pessoal da Embaixada da Ucrânia e do Vigário em Portugal da Igreja 
Ortodoxa. 
  

Quinzenas Temáticas – Procedeu-se a uma análise a este documento e foi preparada a 
reunião de apresentação do mesmo às Associações e Estabelecimentos de Ensino, que irá 
decorrer no dia 6 de Setembro. 
  

Máquinas da Câmara – Procedeu-se à análise de uma proposta que contém os diferentes 
trabalhos a realizar pelas máquinas da Câmara na semana de 6 a 10 de Setembro de 2004. 
 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – Procedeu-se a uma 
análise pormenorizada à evolução registada nos três Pareceres Jurídicos que havíamos 
solicitado a esta entidade e ao conteúdo dessas respostas. Assim, face à discordância que temos 
em relação ao conteúdo daqueles pareceres, foi decidido insistir com os mesmos assuntos e 
expressar claramente os nossos entendimentos. 
 

Travessa dos Barreiros – Foi efectuado um relato sobre os problemas surgidos com o abate 
de duas árvores, pelos Serviços da Câmara, na Travessa dos Barreiros. 
 

P.D.M. - Revisão – Face à publicação do Edital a anunciar a abertura deste processo, foi 
decidido, por unanimidade, manifestar à Câmara Municipal de Aveiro o interesse da nossa 
autarquia em participar na respectiva Comissão Mista de Coordenação. 
 

Processo Toponímico – Após uma demorada análise, foi decidido dar início ao processo para 
futura publicação de um documento no qual conste uma explicação do nome das ruas da nossa 
Freguesia. 
 

Prolongamento da Rua Nova das Areias – Na sequência das análises e reuniões efectuadas, 
foi recebido um Acordo, assinado por sete proprietários, a autorizar a obra em título, o que foi 
decidido concretizar logo que seja possível. Foi, ainda, decidido registar em Acta um especial 
agradecimento ao Sr. João de Jesus da Silva, pelo entusiasmo e persistência que colocou neste 
processo e a todos os proprietários pela compreensão revelada.  
 

Ecoponto – Foi ratificada a instalação de um ecoponto na entrada da Rua Santa Cecília, no 
qual devem ser colocados todos os equipamentos de recolha selectiva de resíduos existentes na 
zona envolvente. 
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Sentidos únicos – Foi analisada uma proposta da Câmara para a criação de sentidos únicos na 
Rua do Marco e no entroncamento das ruas D. João Evangelista, Carlos Capela e Travessa dos 
Barreiros, tendo sido decidido fazer chegar a mesma à consideração dos residentes envolvidos, 
para que os mesmos, até final do mês de Setembro, nos façam chegar as suas opiniões. 
      

Tabela de Taxas e Licenças – Após uma análise a este processo, o Tesoureiro ficou 
incumbido de apresentar uma proposta à Junta para a actualização da referida Tabela, com 
efeitos a 1 de Janeiro de 2005, de forma a poder ser apresentada na Assembleia de Freguesia de 
Dezembro de 2004. 
 

Informativo – Procedeu-se a uma análise a este processo, de forma a garantir a publicação e 
distribuição do Informativo, conforme o previsto, no próximo Sábado. 
 

Obras – Foi feito um relato das intervenções mais recentes verificadas na nossa Freguesia, 
tendo sido destacadas a construção de uma rampa para deficientes na Fonte próxima do Adro, 
a edificação de uma escada de acesso ao Campo de Jogos da Paróquia, à resolução de um 
problema de águas pluviais na Travessa dos Barreiros e na Rua Cónego Maio, em frente à casa 
do Sr. Américo Pericão, bem como o arranjo no novo arruamento que liga a Estrada de São 
Bernardo à Rua do Areeiro, para além das diferentes limpezas e outros arranjos pontuais. 
 

Cruz-Alta – Foi tomado conhecimento do primeiro resultado do censo viário realizado 
aquando do Programa de Verão para Jovens, na designada Cruz-Alta. Face aos números 
impressionantes que se registaram, foi decidido aprofundar aqueles dados para posterior 
divulgação. 
 

Medalha de Mérito Cultural – Na sequência de diversas análises e alargadas trocas de 
opiniões, foi aprovada, por unanimidade, uma proposta de atribuição da Medalha de Mérito 
Cultural à Associação Musical e Cultural de São Bernardo, com a seguinte 
Fundamentação 
O ano de 1975 ficou marcado na nossa Freguesia pela iniciativa de um grupo de jovens, liderados pelo Angelino 
Sousa Fernandes, que decidiu criar uma Fanfarra, a qual, ligando-se posteriormente à Paróquia, passou a ser 
designada por Fanfarra do Centro Paroquial de São Bernardo. 
Ao longo desses 30 anos, a Associação desenvolveu um trabalho cultural de excelência, unanimemente 
reconhecido no país e no estrangeiro, por todos quantos tiveram o prazer inesquecível de assistir às suas 
incontáveis actuações. 
Ao rigor, disciplina e trabalho que tão bem caracterizam a Fanfarra, acresce o importante trabalho com os mais 
jovens e a permanente divulgação e elevado prestígio que sempre conseguiu para a nossa Freguesia. A brilhante 
vitória, no ano de 2004, em Espanha, no XIVº Campeonato de Gaitas de Foles, apenas atesta essa projecção, 
a elevada qualidade do trabalho desenvolvido e a sua grande polivalência cultural. 
Pelo exposto, a Junta de Freguesia de São Bernardo, na sua reunião de 30 de Agosto de 2004, deliberou, por 
unanimidade, propor à Assembleia de Freguesia a atribuição da Medalha de Mérito Cultural da Freguesia de 
São Bernardo à Fanfarra do Centro Paroquial de São Bernardo, actual Associação Musical e Cultural de São 
Bernardo, cuja entrega da correspondente distinção se deverá verificar na Sessão Solene comemorativa do 36º 
aniversário da criação da nossa Freguesia. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a passar. 
 
 

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, depois 
de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 

     O Presidente,             O Secretário,         O Tesoureiro,   
 
 
  
      ____________________     ____________________      ____________________ 
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ACTA NÚMERO CENTO E VINTE E DOIS 
 
 
 
 

Aos seis dias do mês de Setembro de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, e o 
Secretário, José António Tavares Vieira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Falta – Foi considerada justificada a falta dada à presente reunião pelo Tesoureiro, a 
qual foi previamente comunicada. 
  
Reunião n.º 800 – No início dos trabalhos foi feita uma referência ao facto desta 
reunião ser a número 800 realizada pelos órgãos autárquicos desde a criação da 
nossa Freguesia, facto que foi decidido registar em Acta. 
 
Quinzenas Temáticas – Na sequência das diferentes reuniões realizadas no 
decurso dos últimos meses e no respeito pelas decisões tomadas, decorreu uma 
reunião alargada na qual os Formandos do Curso de Animação Sócio-Cultural 
procederam à apresentação às associações, instituições e estabelecimentos de ensino, 
do Programa previsto para as onze Quinzenas Temáticas, as quais irão decorrer de 
14 de Setembro de 2004 a Julho de 2005, com o apoio de um documento escrito 
que havia sido previamente enviado a todas as Associações. Depois de feita a 
apresentação, todas as entidades presentes se congratularam com estas iniciativas, 
expressaram toda a sua disponibilidade para participar e apresentaram diversas 
propostas de iniciativas a incluir naquele documento. No final, foi reafirmado o 
Convite para a cerimónia pública da apresentação daquelas Quinzenas, a qual está 
marcada para o dia 14 de Setembro. 
  
Informativo – Procedeu-se a uma análise ao conteúdo e à forma como decorreu a 
distribuição do Informativo n.º 74, o qual foi editado no passado Sábado. 
  
Dia Internacional da Alfabetização – Foi dado conhecimento que o Centro da 
Área Educativa de Aveiro decidiu comemorar o dia referido na nossa Freguesia, 
numa cerimónia que irá decorrer amanhã, a partir das 21,00 horas, na Sede da 
Sociedade Musical Santa Cecília, tendo sido deliberado congratularmo-nos com esta 
decisão e prestar todo o apoio que se revelar necessário. 
  
36º Aniversário – Na sequência das diversas análises efectuadas, foi deliberado 
solicitar a cedência do Teatro Aveirense para o dia 23 de Janeiro de 2004, das 15,00 
às 18,00 horas, para a realização da Sessão Solene comemorativa do 36º aniversário 
da criação da nossa Freguesia. 
 
Máquinas da Câmara – Procedeu-se a uma análise ao modo como estão a 
decorrer os trabalhos previstos, bem como das dificuldades que a Câmara levantou 
quanto à realização das demolições previstas. 
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Escola Primária – Foi feito um relato sobre o modo como está a decorrer a criação 
de um parque de estacionamento que estamos a criar a tardoz da Escola Primária, 
tendo sido feito um resumo do modo como todo o processo se concretizou e do 
facto da Câmara não estar a respeitar a deliberação que tomou de realizar as 
indispensáveis infra-estruturas. 
 
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise a uma proposta de Ordem 
de Trabalhos para a Assembleia de Freguesia que irá decorrer no dia 27 de Setembro 
de 2004. 
 
Cemitério – Foi aprovada a concessão da sepultura n.º 951, do 8º talhão, a favor de 
João Manuel Santos Furão. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
 
 
 
 

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 

      O Presidente,                      O Secretário,         
  
 
  
          ____________________       ______________________       
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ACTA NÚMERO CENTO E VINTE E TRÊS 
 
 
 
 

Aos treze dias do mês de Setembro de dois mil e quatro, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel 
Delgado Maia, o Secretário, José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, 
Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Família Canha – Na sequência dos contactos havidos com as pessoas 
envolvidas, foi decidido adiar a reunião que se encontrava marcada para hoje 
para uma data que seja mais conveniente para todos. 
  

Assembleia de Freguesia – Foi aprovada uma proposta a ser entregue ao Sr. 
Presidente da Assembleia de Freguesia com a indicação dos pontos que 
propomos constem na respectiva ordem de trabalhos. 
 

Comunicação da Junta – Foi analisada a habitual comunicação escrita que a 
Junta irá apresentar à consideração da Assembleia de Freguesia, no início dos 
respectivos trabalhos. 
  

Dia Mundial da Alfabetização – Procedeu-se a uma análise ao modo como, 
na passada 4.ª Feira, decorreu a cerimónia promovida pelo Centro da Área 
Educativa de Aveiro, na nossa Freguesia, comemorativa do Dia Mundial da 
Alfabetização. No final, foi decidido publicar no nosso Informativo uma 
notícia sobre este acontecimento e oficiar ao Centro da Área Educativa a 
agradecer a decisão de ter sido a nossa Freguesia a escolhida para ser realizada 
aquela cerimónia. 
  

Rua António Farela – Na sequência da intervenção em curso na parte final 
desta rua para a criação de um parque de estacionamento de apoio à Escola 
Primária, foi decidido contactar, por escrito, os proprietários, para a eventual 
alteração de um pequeno espaço de estacionamento em frente aos seus 
apartamentos. 
  

Rua dos Forninhos – Procedeu-se a mais uma análise a este processo, tendo 
sido decidido oficiar aos residentes a efectuar o respectivo ponto de situação. 
  

Quinzenas Temáticas – Procedeu-se a uma análise em referência às 
cerimónias que irão decorrer amanhã, na Sede da Junta, da “Apresentação das 
Quinzenas Temáticas e Abertura da Quinzena do Imigrante”. 
 

Processo Toponímico – Procedeu-se ao registo dos nomes dos cidadãos a 
contactar para nos ajudarem neste processo. 
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Máquinas da Câmara – Procedeu-se a uma análise aos diferentes trabalhos 
realizados pela Câmara e às enormes dificuldades surgidas com as mesmas e 
com as autorizações para se realizarem as demolições previstas. 
  

Rua da Cabreira – Números de Polícia – Face a uma dúvida suscitada em 
relação a este assunto, o Secretário ficou responsável por se deslocar ao local e 
resolver este processo. 
 
Itinerário complementar n.º 1 (A17) – Face à proximidade da abertura desta 
nova e importante via, foi decidido oficiar à Câmara a colocar o grave 
problema da falta de sinalização indicativa de São Bernardo e a solicitar uma 
resolução urgente. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões 
passados e a passar. 
 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente 
Acta que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
       O Presidente,              O Secretário,      O Tesoureiro, 
          
 
 
__________________      ___________________   ___________________      
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ACTA NÚMERO CENTO E VINTE E QUATRO 
 
Aos vinte dias do mês de Setembro de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o Secretário, José 
António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Comissão Social de Freguesia – No respeito pelo Convite oportunamente enviado, 
decorreu uma reunião com a Comissão Social, tendo sido decidido realizar as próximas 
reuniões, numa perspectiva de descentralização, em diferentes instituições, bem como 
definir para cada reunião um assunto a ser apresentado e analisado por um convidado. Em 
relação à próxima reunião, foi avançada a hipótese de se realizar no Centro Paroquial e de 
se enquadrar no tema “O papel das Comissões Sociais de Freguesia na construção de uma comunidade 
inclusiva”. 
  

Família Canha – Foi decidido marcar uma nova reunião com a família Canha para o dia 
18 de Outubro, devendo esta decisão chegar aos envolvidos. 
 

Pe. Félix – Procedeu-se a uma análise aos pratos comemorativos da chegada do Pe. Félix 
editados, vendidos e aos que falta vender. 
  

G.N.R. – Face a um pedido dos respectivo Comandante, foi decidido prestar toda a 
colaboração para a divulgação e preenchimento de um inquérito junto da população. 
  

Parecer – Foi recebido um Parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro, o qual mereceu a nossa concordância. 
  

Rua dos Forninhos – Na sequência das análises efectuadas, foi aprovado o conteúdo de 
uma circular a remeter aos residentes na Rua dos Forninhos em relação ao processo da 
requalificação daquela rua. 
  

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise aos diferentes pontos constantes 
na ordem dos trabalhos, bem como de outros assuntos a serem colocados à consideração 
da Assembleia que irá decorrer no dia 27 de Setembro. 
 

Ex. Centro de Saúde Mental – Foi feito um relato pormenorizado sobre os últimos 
contactos havidos com a Direcção Geral do Património, tendo-se analisado 
demoradamente a posição que a nossa autarquia irá defender na reunião que, amanhã, 
Terça-Feira, irá decorrer na Direcção Geral do Património com o respectivo Director-
Geral, tendo sido mesmo aprovado um documento que deve marcar a nossa posição. 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e a 
passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
       O Presidente,              O Secretário,      O Tesoureiro,        
   
 
 
__________________             ___________________           ___________________      
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ACTA NÚMERO CENTO E VINTE CINCO 
 

Aos quatro dias do mês de Outubro de dois mil e quatro, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado 
Maia, o Secretário, José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha 
Vieira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Comissão Diocesana de Justiça e Paz – Estiveram presentes o Prof. Carlos 
Borrego, o Dr. Costa Pinto e a Dr.ª Ana Isabel, os quais, em representação daquela 
Comissão, vieram convidar a nossa Freguesia a colaborar numa iniciativa a 
concretizar no dia 11 de Dezembro, comemorativa da proclamação da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, a qual será centrada na problemática da 
imigração, tendo sido decidido prestar toda a colaboração que for tida por 
necessária. 
  
Assembleia de Freguesia – Decorreu uma reunião que foi solicitada pela Junta 
com os membros da Assembleia para análise ao processo do ex-Centro de Saúde 
Mental, tendo sido feito o ponto da situação e levantadas todas as dificuldades e 
problemas que estamos a sentir para a total conclusão deste processo. Depois de 
uma alargada troca de opiniões e de terem sido analisadas diversas hipóteses, o 
assunto ficou de ser amadurecido por todos no sentido de se procurar encontrar a 
melhor solução. Este encontro foi ainda aproveitado para se apontar a data da 
próxima Assembleia de Freguesia para o dia 27 de Dezembro e para ser analisada a 
posição da nossa Freguesia em relação ao processo da Rua dos Forninhos e à 
reunião pública da Câmara que decorrerá, em Requeixo, na próxima Quinta-Feira. 
 

Informativo – Procedeu-se a uma análise ao conteúdo e à forma como decorreu a 
distribuição do Informativo n.º 75, no passado Sábado. 
  
Comissão Social da Freguesia – No respeito pela decisão tomada na última 
reunião, foi aprovada uma proposta de temas e a respectiva calendarização para as 
reuniões até Julho de 2005, sendo que a primeira se encontra marcada para o dia 
14/10/04, no Centro Paroquial de São Bernardo, sob o tema “O papel das Comissões 
Sociais da Freguesia na construção de uma comunidade inclusiva”. 
  
Parecer Jurídico – Foi decidido solicitar à Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro um Parecer Jurídico no âmbito da localização 
de um C.D.H., Habitação Social, na nossa Freguesia. 
  
Inquérito sobre a “Avenida” – Foi tomado conhecimento dos primeiros onze 
inquéritos, devidamente preenchidos, que chegaram a esta Junta no âmbito deste 
processo. 
  
Rua dos Forninhos – Foi decidido informar os residentes que a próxima reunião 
pública da Câmara se encontra marcada para a aproxima Quinta-Feira, na Junta de 
Freguesia de Requeixo, a partir das 14,30 horas, ficando a Junta e a Assembleia ao 
dispor para o que os residentes entenderem por bem. 
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“Quinzenas Temáticas” – Foi tomado conhecimento das iniciativas previstas para 
serem concretizadas no âmbito da Quinzena da Terceira Idade. 
  
Fecho da Rua da Linha – Foi deliberado oficiar à Câmara a solicitar que 
intervenha, com urgência, na situação em título, a qual se nos afigura muito grave. 
  
Sentidos únicos – Face a uma proposta da Câmara para a criação de sentidos 
únicos na zona envolvente da Escola EB 2,3, foi decidido auscultar o parecer do 
Conselho Executivo da Escola e dos residentes. 
  
Processo toponímico – Foi tomado conhecimento da colaboração prestada em 
relação às Ruas do Aires, Manuel Matias Rei, Padre Pascoal e Carlos Capela.  
 
Reuniões – Procedeu-se à preparação das reuniões do dia 11/10 com os 
proprietários dos terrenos da “Avenida” e do dia 18/10 com a família Canha. 
 
Cemitério - Concessão – Foi aprovada a concessão da sepultura n.º 1.071, do 9.º 
talhão, a favor de Luís António Martins Rato de Oliveira. 
 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
 
     O Presidente,  O Secretário,              O Tesoureiro,   
 
 
  
      _________________    ____________________      ____________________ 
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ACTA NÚMERO CENTO E VINTE SEIS 
 

Aos onze dias do mês de Outubro de dois mil e quatro, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Presidente, Élio Manuel Delgado Maia, o 
Secretário, José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 

Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Inquérito sobre a “Avenida” – Como se encontrava definido decorreu uma 
reunião com os proprietários para prestar esclarecimentos no âmbito do Inquérito 
em curso, tendo estado presentes na reunião 61 pessoas, no decorrer da qual foi 
analisado todo o processo e prestadas as informações solicitadas. No final, 
verificou-se terem sido entregues, até ao momento, 35 inquéritos. 
  

Quinzenas Temáticas – Foi feita uma análise às últimas iniciativas concretizadas e 
às que estão previstas decorrer nesta semana. 
 

Challange-Cup – Procedeu-se a uma análise à excelente participação do Centro 
Desportivo de São Bernardo nesta 1.ª fase da Taça dos Campeões Europeus, na 
qual o nosso Clube venceu os três jogos e garantiu o apuramento para a 2.ª fase, 
facto com o qual nos congratulamos vivamente. 
  

Autocroos – Foi tomado conhecimento que o nosso conterrâneo Luís António 
Ferreira Tavares se sagrou tricampeão Nacional de Autocross, Divisão 1., feito 
histórico nesta modalidade, facto que foi decidido destacar no decurso da Sessão 
Solene comemorativa do 36.º aniversário da criação da nossa Freguesia. 
  
Liga Portuguesa Contra o Cancro – Foi decidido prestar toda a colaboração 
neste habitual Peditório, tendo ficado responsável pelo processo o Tesoureiro, o 
qual irá solicitar a habitual e excelente colaboração do Agrupamento de Escuteiros 
de São Bernardo. 
  
Ensino Secundário Recorrente – Na sequência de todos os desenvolvimentos, irá 
decorrer amanhã, na Escola EB 2,3, uma cerimónia que marca o início do ano 
lectivo do Ensino Secundário Recorrente na nossa Freguesia, facto com o qual nos 
congratulamos. 
  
Rua dos Forninhos – Procedeu-se a uma atenta análise aos desenvolvimentos 
registados neste processo, tendo sido decidido agradecer a todos os residentes a 
excelente e decisiva colaboração prestada, bem como ao Sr. Presidente da Câmara 
pelo interesse revelado na resolução deste grave assunto.  
 

Família Canha – Foi devidamente preparada a reunião que se encontra marcada 
para o dia 18/10, em relação à eventual abertura de um arruamento entre as Ruas do 
Marco e Cega. 
  
Comissão Social – Foi aprovada a proposta da calendarização e de temas para as 
próximas reuniões, bem como se procedeu à preparação da primeira, que está 
marcada para Quinta-Feira, no Centro Paroquial, na qual a Junta se irá fazer 
representar pelos Secretário e Tesoureiro. 
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Programa Escolhas – Foi aprovado o conteúdo de uma candidatura a apresentar 
superiormente no âmbito deste Programa, sob o tema “Partilhas para integrar”. 
  
Ex-Centro de Saúde Mental – Foi tomado conhecimento que o Sr. Secretário de 
Estado já procedeu à assinatura do respectivo Ajuste Directo e foram também 
referidas todas as múltiplas diligências realizadas durante a passada semana para se 
tentar concretizar este processo da forma o mais positiva possível para a nossa 
Freguesia.  
 
Grande sorteio de Natal/04 – Após uma análise a esta possibilidade, foi decidido 
prestar toda a nossa colaboração para a eventual concretização desta iniciativa. 
 
I.C.1. e A 17 – Dados os grandes problemas sentidos pelos automobilistas e o facto 
da Câmara não ter ainda colocada qualquer placa indicativa de São Bernardo, foi 
decidido procurar encontrar uma solução para se resolver este problema grave. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
 
 
 
     O Presidente,  O Secretário,              O Tesoureiro,   
 
 
  
      _________________    ____________________      ____________________ 
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