
ACTA NÚMERO CENTO E TRINTA E SETE 
 

Aos três dias do mês de Janeiro de dois mil e cinco, 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 justificada a falta à presente reunião do Tesoureiro, a qual se ficou a 
dever a problemas de saúde. 
 
Acta –  Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
36.º Aniversário – Decorreu uma reunião com diferentes associações, instituições e 
estabelecimentos de ensino com o objectivo de analisar todo o Programa previsto 
para as comemorações em título e acertar a participação de todas as Associações nas 
diferentes iniciativas, a qual decorreu de uma forma muito positiva. No final, 
decorreu ainda uma reunião com os representantes das Associações que irão 
participar no 7.º Torneio Inter-Instituições de Futebol de Salão, tendo sido 
acertados todos os pormenores do mesmo. 
  

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 

Assembleia realizada no dia 27 de Dezembro, tendo sido deliberado congratularmo-
nos com a aprovação dos diferentes documentos que estiveram em análise e com o 
modo elevado como a Assembleia decorreu. Foi, ainda, por unanimidade, 
deliberado ratificar a recomendação da Assembleia quanto ao artigo 4.º da Tabela de 
Taxas e Licenças e proceder à elaboração do documento final sobre o inquérito que 
foi realizado referente ao processo do “Estudo da Avenida”. 
 
Rua dos Forninhos – Procedeu-se a uma análise ao modo como os trabalhos estão 
a decorrer e às diligências desenvolvidas em relação à instalação de todas as infra-
estruturas e ao facto da Câmara ter retirado a construção dos passeios da 
empreitada. 
  
Diário da República – Foi deliberado proceder à renovação da assinatura do 
Diário da República para o ano de 2005 
  
EDP – Na sequência de um pedido escrito, foi decidido propor o dia 31 de Janeiro 
para se realizar uma reunião com a EDP em relação ao processo das iluminações de 
Natal. 
  
Eleições para a Assembleia da República – Constituição das Mesas de Voto – 
Na sequência do contacto escrito havido com diversos elementos, foi aprovada a 
constituição das diferentes Mesas de Voto que irão funcionar, na nossa Freguesia, 
nas eleições em título, informação que deverá ser remetida para todos os elementos, 
para diferentes Partidos Políticos e para a Câmara Municipal de Aveiro. 
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Quadros de Valor e de Excelência – Face a uma proposta do Conselho 
Executivo do Agrupamento de Escolas de São Bernardo, foi deliberado, por 
unanimidade, incluir nos Quadros em título, em referência ao ano lectivo de 
2003/2004, os seguintes Alunos: 
1.º Ciclo 
- Carolina Beatriz Santos Gafanhão 
- Emanuel Gonçalves Vieira 
- Diana Maia Martins Oliveira 
- Sara Cristina da Costa Ventura 
- Ana Rita da Costa Ventura 
- Luís Miguel Andias Vieira 
- Rodolfo Inácio dos Santos 
- Bruno Filipe Maia Henriques 
- Daniela Filipa Figueira 
2.º e 3.º Ciclos 
- Bárbara Alexandra Borges Ribeiro 
- Catarina Félix Almeida Pericão 
- João Miguel Lopes Vale Cardoso Monteiro 
- Marta Borges Canha 
- Joana Ferreira Filipe 
- Pedro Miguel Branco Silva Jorge 
- Pedro Seabra Marques 
- João Pedro Damas Mano Nunes 
- Ana Filipe Leite Rocha 
Foi ainda deliberado proceder a duas distinções especiais à Turma C, do 9.º ano e à 
Aluna Dalila Vieira Neto, com os fundamentos constantes da proposta formulada 
pelo Agrupamento de Escolas. 
  
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,  
  
 
 
  
      ___________________              ___________________   
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ACTA NÚMERO CENTO E TRINTA E OITO 
 

Aos dez dias do mês de Janeiro de dois mil e cinco, 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 análise ao modo como decorreu a distribuição do último 
Informativo, bem como ao respectivo conteúdo.  

 

“Estatuto do Direito de Oposição” – Foi distribuído o Relatório sobre o grau de 

observância do Estatuto em título, tendo sido decidido proceder à respectiva análise para ser 
votado numa das próximas reuniões. 
 

 

Rotunda da Gândara – Na sequência de contactos havidos com a Junta de Freguesia de 
Oliveirinha, foi aprovada uma proposta urbanística para a zona da Gândara, a qual deverá ser 
remetida, para análise, àquela autarquia. 
  

Quinzena da Comunidade – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu, na passada 
Sexta-Feira, a cerimónia de abertura da Quinzena da Comunidade. 
  

36.º Aniversário – Procedeu-se a uma análise detalhada a este processo, nomeadamente ao 
Torneio de Futebol de Salão, à Recolha de Sangue, ao Fórum das Associações, etc. tendo sido 
tomadas as decisões que se revelaram necessárias. 
  

Sessão dedicada a autarcas e ex-autarcas – Na análise a esta iniciativa, marcada para o dia 
18 de Janeiro, foi decidido proceder a uma distinção especial ao Sr. Rui Batista, actual 
Presidente da Assembleia de Freguesia, pelo facto de ter recentemente completado 22 anos 
consecutivos no desempenho de funções autárquicas na nossa Freguesia. 
  

Sessão Solene – Procedeu-se a uma análise pormenorizada a uma primeira proposta do 
Programa para a Sessão Solene a realizar no dia 23, aos mais variados níveis, tendo sido 
decidido continuar a acompanhar este processo com todo o rigor, para que o mesmo possa ser 
concretizado com a elevação exigível. 
  

Empréstimo – Considerando o facto da Câmara, durante todo o ano de 2004, não ter ainda 
transferido para a Junta um único cêntimo dos cerca 30.000 Euros previstos ao nível das 
transferências mensais e às grandes dificuldades que, por esse incumprimento da Câmara, 
estamos a atravessar, foi decidido avançar com um empréstimo bancário, titulado por livrança, 
até ao máximo de 25.000 Euros, a ser pago até Dezembro, para ser reformado de 90 em 90 
dias, tendo sido concedidos todos os poderes ao Presidente para concretizar, com a urgência 
possível, esta deliberação. 
  

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 TRINTA E NOVE 
 

Aos dezassete dias do mês de Janeiro de dois mil e cinco, 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. 
 
Futebol de Salão – Decorreu uma reunião com as equipas participantes no torneio, 
para análise da primeira fase e definição das finais.  
 

36.º aniversário – Procedeu-se a um balanço das iniciativas concretizadas e foram 

analisadas, uma a uma, as que se encontram definidas para serem realizadas durante 
esta semana.  
 
Fórum – Foi registado o modo muito positivo como decorreu este 1.º Fórum das 
Associações, Instituições e Estabelecimentos de Ensino e aprovadas as respectivas 
“Conclusões”. 
  
Recolha de Sangue – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu esta 
recolha, no passado Domingo, a qual registou 42 inscrições e 36 colheitas. 
  
Sessão Solene – Foi detalhadamente analisado todo o Programa previsto para a 
Sessão Solene, tendo sido discutidos todos os pormenores e tomadas as decisões 
necessárias.  
 
Encontro de Autarcas – Foi definido o Programa para a sessão de homenagem aos 
72 autarcas que, nos 36 anos, desempenharam funções na nossa Freguesia, a qual se 
encontra marcada para a próxima Terça-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 CENTO E QUARENTA 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de dois mil e cinco, 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 dois residentes da Rua dos Forninhos, os quais 
vieram colocar a questão de não estarem incluídos os passeios nas obras em curso, tendo-lhes 
sido feito o ponto da situação deste assunto. 
  

36.º Aniversário – Procedeu-se a um balanço final ao modo como decorreram todas as 

iniciativas, nomeadamente as concretizadas na última semana, como foi o caso da Missa de 
Sufrágio, da Sessão dedicada aos autarcas, da reunião da Comissão Social, da simulação de uma 
Assembleia de Freguesia, do 7.º Torneio de Futebol de Salão e da Sessão Solene, tendo sido 
considerado altamente positivo o balanço realizado, não só pela qualidade das iniciativas como 
pela elevada participação cívica que se registou. No final, foi decidido agradecer a todas as 
entidades e cidadãos envolvidos a excelente colaboração prestada. 
 

Relatório sobre o Grau de Observância do Estatuto do Direito de Oposição - Na 
sequência das análises realizadas em reuniões anteriores, foi colocado à votação e aprovado por 
unanimidade o Relatório em título. 
  

Bombeiros Velhos – Face a um Convite recebido, foi decidido participar nas comemorações 
do 123.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntário de Aveiro, sendo 
representados pelo nosso Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira. 
  

Subsídios – Na sequência das análises já efectuadas ao longo do tempo e no respeito pelos 
compromissos assumidos, foi decidido atribuir os seguintes subsídios: à Escola EB 2, 3 – 500 
€, à Fundação Padre Félix – 500 €, ao Centro de Alcoólicos Recuperados – 150 € e ao 
Agrupamento de Escuteiros – 900 €. 
  

Jornal Strada – Foi analisado o Programa previsto para o próximo Sábado e foi decidido 
participar e prestar a colaboração solicitada.  
 

Secretaria de Estado da Educação – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
visita que, no dia 19/1/05, o Secretário de Estado realizou à nossa Freguesia, a qual foi 
considerada extremamente positiva, sendo de relevar as palavras proferidas pelo Sr. Secretário 
de Estado que afirmou que, no desempenho das suas funções, nunca havia encontrado uma 
experiência com a abrangência e a qualidade de que encontrou na nossa Freguesia. 
  

Diversos – Procedeu-se ao levantamento de diversas situações graves existentes ao nível do 
estado de conservação das vias, tendo sido decidido colocar essas questões à Câmara Municipal 
de Aveiro. 
 

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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ACTA NÚMERO CENTO E QUARENTA E UM 
 

Aos trinta e um dias do mês de Janeiro de dois mil e cinco, 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 pelo Tesoureiro, dada a sua 
presença, à mesma hora, em representação da Junta, no aniversário dos Bombeiros Velhos. 
 
 

EDP – Dada a não presença de nenhum representante da EDP nesta reunião, foi decidido 
continuar a analisar o assunto em causa para a tomada de uma decisão numa das próximas 
reuniões. 
  

Eleição para a Assembleia da República – Foi tomado conhecimento de diversa legislação e 

de múltiplas informações a ter em devida conta no processo em título. 
 

Constituição das Mesas – No seguimento deste processo, foi ratificada a decisão de marcar 
para o dia 3 de Fevereiro, às 21,30 horas, a habitual reunião com os diferentes partidos para a 
indicação dos membros das Mesas, a qual já se encontra divulgada em Edital afixado na porta 
de entrada da Junta. 
  

Travessa da Cruz-Alta-Saneamento – Foi dado conhecimento que, na sequência, das 
diligências realizadas, os Serviços Municipalizados de Aveiro se encontram a proceder à 
ampliação da rede colectora nesta Travessa. 
  

Pavimentações – Face ao estado lastimoso em que se encontram diversas ruas da nossa 
Freguesia, foi decidido voltar a insistir com a Câmara para a urgência de uma intervenção 
célere. 
  

P.S. Rua Dr. Ernesto Paiva – Foi deliberado registar em Acta um voto de congratulação pelo 
facto da P.S. indicada já se encontrar aberta à circulação de veículos e de pessoas, tendo sido 
deliberado oficiar à Câmara a manifestar esta congratulação. 
 

Guardas-Nocturnos – Na sequência dos contactos desenvolvidos e face ao impasse em que o 
processo voltou a cair, foi decidido voltar a insistir com a Câmara para que o mesmo conheça o 
andamento que todos desejamos. 
 

Inquérito no âmbito do “Estudo da Avenida” – Depois de diferentes análises, foi aprovado 
o documento final no âmbito do inquérito referido, o qual deverá agora ser enviado à 
consideração dos membros da Assembleia de Freguesia para recolha de mais sugestões. 
 

Rua Vale do Barrega – Na sequência dos contactos havidos com diferentes proprietários, foi 
decidido proceder à colocação de lancis na Rua Vale do Barrega e solicitar o reforço da 
respectiva iluminação pública. 
  

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,    
 
 
  
      ___________________              ___________________   
           
 _________________________________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO CENTO E QUARENTA E DOIS 
 

Aos catorze dias do mês de Fevereiro de dois mil e cinco, 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 das Areias – Foram recebidos diversos residentes na Rua Nova das 
Areias, os quais vieram manifestar a sua preocupação pelo péssimo estado em que se 
encontra aquela rua, tendo-lhes sido prestada uma informação sobre as diligências já 
realizadas e sobre o ponto de situação do processo. 
  

Rua Anselmo Lopes – Estiveram presentes três moradores nesta rua, os quais 

vieram manifestar à Junta o desejo de ser colocado passeio em parte daquela rua. 
 
Eleição para a Assembleia da República – Procedeu-se a uma demorada análise 
a todo este processo, nomeadamente em relação à constituição das mesas, e 
procedeu-se ao levantamento e acerto de todos os pormenores a ter em conta para 
que o próximo Domingo tudo possa decorrer com a qualidade exigível. 
  
Informativo – Procedeu-se a uma análise ao conteúdo e à forma como decorreu a 
distribuição do Informativo n.º 79, referente ao mês de Fevereiro de 2005. 
  
Liga Portuguesa Contra o Cancro – Foi tomado conhecimento que, no último 
Peditório efectuado na nossa Freguesia, o resultado final foi de 935,86 Euros, o que 
foi considerado muito positivo. Foi decidido oficiar ao Agrupamento de Escuteiros 
a agradecer a colaboração prestada. 
  
1.º Fórum São Bernardo – Na sequência dos contactos havidos, foram aprovadas 
as “conclusões” do Fórum em título, as quais deverão ser remetidas a diversas 
entidades e instituições. 
 
Proeducare – Tendo sido constituída, no dia 2/2/05, mais uma Associação que 
terá a sua Sede na nossa Freguesia, foi decidido, na linha da prática seguida, 
proceder ao pagamento das despesas obrigatórias com a respectiva constituição. 
 
Declarações do I.R.S. – Dando continuidade à experiência vivida no ano anterior, 
foi decidido disponibilizar os serviços da Junta para apoiar os cidadãos no 
preenchimento e entrega das Declarações do I.R.S., o qual funcionará até ao dia 10 
de Março de 2005. 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
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EDP – Na sequência das inúmeras análises realizadas, foi deliberado aceitar a 
proposta da EDP do pagamento em 10 prestações da quantia em dívida, referente 
às iluminações de Natal. 
 
Rua António Farela – Procedeu-se a uma análise ao modo como está a decorrer a 
intervenção urbanística nesta rua. 
 
Rua Cega – Foi dado conhecimento que na passada semana a Câmara deu início à 
marcação horizontal de toda esta rua. 
 
Processo toponímico – Procedeu-se a mais uma análise ao processo da 
Urbanização da Patela, à luz de uma nova proposta que chegou para atribuição de 
nome àquele espaço, tendo sido decidido analisar melhor este assunto para a tomada 
de uma decisão numa das próximas reuniões. 
 
Obras – Foi tomado conhecimento que se encontra a ser colocada pedra do chão 
na Rua Cega e na Aldeia Desportiva e que a Câmara procedeu à colocação de tapete 
na saída da Rua Prof. Canha. 
 
Recrutamento de Pessoal – Procedeu-se a uma análise a um enquadramento 
Jurídico a este assunto, tendo sido decidido proceder a uma análise mais atenta para 
a tomada de uma decisão numa das próximas reuniões. 
 
Carta Educativa – Ao tomar conhecimento que a Câmara está a elaborar esta carta, 
da qual não temos qualquer conhecimento, foi decidido marcar um encontro para 
reflexão sobre este tema, para o qual foi decidido convidar a 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 QUARENTA E TRÊS 
 

Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro de dois mil e cinco, 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. 
 

 

Voto de Pesar – Foi aprovado, por unanimidade, um voto de profundo pesar e de elevada 
consternação, a enviar à Junta de Freguesia da Glória, pelo súbito falecimento do Sr. Braga 
Alves, Presidente da respectiva Junta.  

 

Eleições legislativas – Procedeu-se a uma análise detalhada ao modo como decorreram as 
eleições em título, realizadas ontem, tendo-se constatado que tudo decorreu dentro da habitual 
normalidade e com a elevação exigível. 
  

Agrupamento de Escuteiros n.º 1.088 – Foi tomado conhecimento do Plano de Actividades 

para o ano de 2005, bem como das Contas de 2004, tendo sido decidido oficiar a agradecer o 
envio destes documentos. 
 

Inquérito sobre o “Estudo da Avenida” – Na sequência das diversas análises efectuadas, foi 
tomado conhecimento e aprovado o conteúdo dos documentos a enviar à Câmara e aos 
proprietários envolvidos em referência ao processo em título. 
  

Recenseamento de Pessoal – Procedeu-se a mais uma análise a este processo, tendo sido 
decidido continuar a reflectir melhor sobre o mesmo para a tomada de uma decisão numa das 
próximas reuniões. 
 
  

Processo Toponímico – Foi efectuada mais uma análise ao processo da Praceta/Urbanização 
da Patela, tendo sido decidido continuar a reflectir melhor sobre o assunto para ser tomada 
uma decisão numa das próximas reuniões. 
 

Pagamentos –  Foi deliberado proceder a diversos pagamentos, nomeadamente os envolvidos 
com as eleições legislativas realizadas ontem. 
 

 

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 QUARENTA E QUATRO 
 

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e cinco, 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: 
 
Falta – Foi justificada a falta do Presidente Élio Manuel Delgado Maia. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Rua do Marco – No sentido da Cruz-Alta-Oliveirinha, do lado esquerdo, 
frente ao n.º 120, encontra-se um monte de paralelos, pertença de uma 
particular, impedindo o estacionamento e o passeio, há cerca de 15 dias.  
 
Ex-Centro de Saúde Mental – No dia 6 de Fevereiro de 2005, a P.S.P., a 
pedido desta Junta, foi ao local e verificou que uma das sala deste Centro 
encontrava-se ocupada por “estranhos”, ficando, a mesma, de providenciar para 
que tal ocupação fosse retirada, e que posteriormente informaria esta Junta. 
Como até à data não foi prestada qualquer informação por parte da P.S.P., 
entendemos que a mesma seja solicitada. 
  
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 Secretário,            O Tesoureiro,  
  
 
  
     ___________________                          ______________________ 
  
 
          
 
 ____________________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO CENTO E QUARENTA E CINCO 
 

Aos sete dias do mês de Março de dois mil e cinco, 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 à forma como decorreu a 
distribuição do Informativo n.º 80, de Março de 2005, o qual foi publicado e distribuído, como 
habitualmente, no Sábado passado.  

 

Quinzena da Juventude e Desporto – Foi feita uma análise ao modo como está a decorrer 
esta Quinzena, nomeadamente em relação à cerimónia de abertura, à exposição sobre a história 
do Desporto na nossa Freguesia, a demonstração de danças de salão e ao espectáculo de 
capoeira. Procedeu-se, ainda a uma preparação das iniciativas previstas para esta semana, como 
a visita da atleta Aurora Cunha, no âmbito do Dia Mundial da Mulher, às oficinas de desporto 
na Escola EB 2, 3 de São Bernardo, ao 1.º Encontro de Estrelas e à Ciclo-Gincana prevista. 
  

Passeio da Terceira Idade – Na sequência das análises efectuadas e das propostas recebidas, 

foi decidido realizar o próximo passeio a Santarém e a Fátima, a ser concretizado no dia 10 de 
Agosto de 2005, Quarta-Feira. 
 

Iluminação Pública – O Secretário ficou responsável por proceder a um exaustivo 
levantamento das situações em que se regista uma deficiente iluminação pública, de forma a 
poderem ser colocadas essas situações às entidades competentes. 
  

Admissão de Pessoal – Após mais uma análise a este processo, foi decidido obter um parecer 
jurídico para que o mesmo conheça o andamento desejável. 
  
  

Processo da Avenida – Procedeu-se a uma análise a este processo, nomeadamente ao nível 
das declarações do Sr. Presidente da Câmara na edição de hoje do Jornal de Notícias, tendo 
sido decidido analisar devidamente este assunto para a tomada de uma posição numa das 
próximas reuniões. 
 
Família Canha – De modo a ter continuidade o processo da abertura de um novo arruamento 
entre as Ruas Cega e Marco, foi decidido marcar uma reunião com a família Canha. 
 

 

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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ACTA NÚMERO CENTO E QUARENTA E SEIS 
 

Aos catorze dias do mês de Março de dois mil e cinco, 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. 
 

 

Carta Educativa do Concelho de Aveiro – Na sequência de uma reunião havida na Câmara, 
no dia 10/3, na qual nos foi apresentado, de modo muito sumário, o documento referido, 
foram convocados para esta reunião, para além dos membros da Junta, todos os membros da 
Assembleia de Freguesia e a Dr.ª Glória Leite e Prof.ª Graça, representantes do Agrupamento 
de Escolas de São Bernardo. A reunião teve início com um enquadramento global ao tema, 
tendo sido entregue um documento que sintetiza a proposta formulada pela Câmara, a qual, no 
essencial, propunha a desactivação da Escola Primária de São Bernardo e das duas Escolas 
Primárias de Vilar e a construção de dois novos edifícios na nossa Freguesia. Seguiu-se uma 
alargada troca de opiniões sobre este assunto, na qual foram suscitadas diversas questões 
importantes aos mais variados níveis. No final dessa análise, foi decidido solicitar mais 
elementos à Câmara de forma a permitir uma análise mais fundamentada em referência ao 
parecer a emitir. Entretanto, todos os elementos presentes ficaram de reflectir melhor sobre as 
diferentes hipóteses colocadas, para a posterior tomada de uma decisão.  

 

Quinzena da Juventude e Desporto – Procedeu-se a uma análise aos diferentes assuntos 
promovidos no âmbito desta Quinzena, nomeadamente o Encontro sobre “A Mulher no 
Desporto”, as oficinas do Basquetebol e Andebol, ao Encontro sobre Tempos Livres e ao “1.º 
Encontro de Estrelas”, sendo de destacar o modo elevado como tudo decorreu, pelo que foi 
decidido oficiar aos principais participantes toda a excelente colaboração prestada. 
  

Concurso limitado – Na sequência das diferentes análises já realizadas, foi ratificado, por 

unanimidade, todo o processo de abertura do concurso em título para o ano de 2005. 
 

14.º Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a mais uma análise a este processo, tendo sido 
ratificadas todas as decisões tomadas e definido, com o máximo rigor, o percurso a realizar e 
respectivas paragens, bem como todas as condições gerais que deverão presidir a esta iniciativa. 
Foi, ainda, decidido contactar a Câmara Municipal de Santarém para solicitar todo o apoio 
possível, de forma a que esta iniciativa possa decorrer da melhor forma possível. 
  

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 QUARENTA E SETE 
 

Aos vinte e um dias do mês de Março de dois mil e cinco, 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. 
 
 

“O Nosso País” – Esteve presente a representante e desta empresa a propor a feitura e a 
aquisição de um trabalho em C.D. sobre a nossa Freguesia.  

 

Comissão Social – Devido à impossibilidade da presença da Dr.ª Marília Martins na reunião 
oportunamente marcada, foi tomado conhecimento que a mesma foi adiada para o dia 14 de 
Abril, mantendo-se todos os restantes aspectos já definidos como o local, oradores, tema, etc. 
 

Campeonato da Liga Galega de Gaitas – Procedeu-se a uma análise detalhada sobre o 

modo como decorreu, em Aveiro, este Campeonato, tendo sido decidido, face ao modo 
excelente como decorreu e ao grande êxito obtido, oficiar à Associação Musical e Cultural de 
São Bernardo, grande obreira desta iniciativa e deste êxito, a apresentar as nossas felicitações e 
o nosso agradecimento. 
 

Praceta/Urbanização da Patela – Ao ser analisada uma proposta de um residente nesta 
Praceta para a colocação de uma obra de arte que lembrasse a invocação a Nossa Senhora, foi 
deliberado transmitir o necessário conhecimento a todos os residentes. 
 

14.º Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a mais uma análise a este processo, 
nomeadamente ao ofício já enviado para Câmara Municipal de Santarém a solicitar 
colaboração.  

 

Quinzena da Paróquia – De forma a poder ter início o processo de preparação desta 
Quinzena, nomeadamente em relação ao processo da transladação dos Corpos do Cónego 
Maio e do Pe. Pascoal, o Tesoureiro ficou de marcar uma reunião com o Pe. Luís. 
 

Processo da Avenida – Procedeu-se a mais uma análise a este processo, tendo sido decidido 
marcar uma reunião com as pessoas que mais colaboraram na concretização do inquérito, para 
proceder a um balanço final sobre o mesmo. 
 

Páscoa – Devido à época que se vive, foi decidido encerrar a Sede da Junta na Sexta-feira, dia 
25 de Março de 2005. 
 

Carta Educativa – Procedeu-se a uma demorada análise a este assunto, a partir da reunião 
havida, há uma semana, com o Conselho Executivo e a Assembleia de Freguesia, bem como do 
disposto no Decreto-Lei n.º 7/03, de 15/1. Face à importância do assunto e ao facto das 
decisões que forem tomadas virem a ter consequências nas próximas gerações, foi considerado 
indispensável promover um encontro aberto à Comunidade para apresentar a proposta da 
Câmara e para uma alargada reflexão sobre esta temática, tendo-se apontado o dia 8 de Abril, 
Sexta-Feira, na Sede da Junta. 
 

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 QUARENTA E OITO 
 

Aos vinte e oito dias do mês de Março de dois mil e cinco, 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. 
 
Processo da Avenida – Foi devidamente preparada a reunião que se encontra 
marcada para o dia 4 de Abril, em relação ao assunto em título. 
  

Rua D. João Evangelista de Lima Vidal – Procedeu-se a uma análise a uma carta 

que o Dr. José Sousa enviou, suscitando diversas questões em referência à rua em 
causa, tendo sido decidido analisar melhor o assunto para a tomada de uma posição 
numa das próximas reuniões. 
 
Escola Profissional de Aveiro – Na sequência dos contactos havidos, foi aprovada 
a celebração de diferentes Protocolos com a Escola Profissional de Aveiro, em 
referência aos Cursos de Especialização e Organização Industrial, Especialização e 
Gestão de Qualidade, Especialização de Técnico de Documentação e Informação e 
Especialização de Aplicações Informáticas de Gestão. 
  
Caminhos Agrícolas – Na sequência dos contactos havidos ao longo do último 
ano e das análises efectuadas, foi decidido avançar com o processo de uma 
candidatura a fundos comunitários no âmbito do arranjo dos caminhos agrícolas. 
  
Concurso limitado – No respeito pelas condições definidas, procedeu-se a uma 
análise a este processo, tendo sido constatado que apenas se apresentou a concurso 
a Empresa de Inserção São Bernardo Multiserviços, tendo sido deliberado, face aos 
valores propostos e à sua correspondência com os do ano anterior, proceder à 
respectiva adjudicação nas condições definidas. 
  
Iluminação da P. S. na Rua Dr. Ernesto Paiva – Foi tomado conhecimento que 
a Câmara procedeu já à adjudicação à firma MT, Ld.ª, pelo valor de 5.440 €, mais 
IVA, da iluminação pública da Passagem Superior na Rua Dr. Ernesto Paiva. 
  
Escola Primária – Foi tomado conhecimento que a Câmara adjudicou à empresa 
Construções J. Martins & Tavares, Ld.ª, pela quantia de 6.427,50 Euros, a reparação 
do campo de mini-basquetebol da Escola Primária. 
  
Nova Extensão de Saúde-Programa Funcional – Foi tomado conhecimento de 
um ofício da Sub-Região de Saúde de Aveiro a remeter o Programa Funcional 
daquela Extensão. Face à importância do assunto, foi decidido colocar aquele 
documento no hall da Junta e divulgar este facto, de forma a que os interessados 
possam proceder à respectiva consulta.  
 

_________________________________________________________________ 
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Carta Educativa – Na sequência da deliberação tomada na reunião anterior, foi 
decidido marcar o Encontro previsto para o dia 11 de Abril, Segunda-Feira, dado ser 
a data em que mais pessoas poderão participar. 
  
Quinzenas Temáticas – Procedeu-se a um balanço sobre o modo como 
decorreram as últimas iniciativas incluídas na Quinzena da Juventude e Desporto e 
foi tomado conhecimento do Programa da Quinzena da Saúde, a qual irá ter início 
amanhã, Terça-Feira. 
  
Informativo – Procedeu-se à preparação de todo o processo referente à publicação 
do Informativo que se irá verificar no próximo Sábado. 
 
Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize a 27 de Abril de 2005, Quarta-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 QUARENTA E NOVE 
 

Aos quatro dias do mês de Abril de dois mil e cinco, 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 – Foi recebido um grupo de residentes na Rua dos Forninhos, 
os quais vieram alertar para o facto das obras de requalificação daquela rua se 
encontrarem paradas. 
  

Rua da Patela – Foram recebidos a Sr.ª D.ª Maria Celeste e o marido, com os quais 

foram analisadas diversas questões em referência a esta rua. 
 
Núcleo Sportinguista – Foi recebida a Direcção do Núcleo Sportinguista, a qual 
veio dar conhecimento que no dia 29 de Maio irá promover as comemorações do 
4.º aniversário do Núcleo, tendo solicitado a colaboração da Junta. 
  
“Processo da Avenida” – Foram recebidos os Srs. Manuel Marques, João Casal, 
José Cândido e João Alberto, tendo-se procedido a uma demorada análise a este 
processo e ao papel a desempenhar no âmbito da discussão pública do Plano de 
Urbanização. 
  
Informativo – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a distribuição e 
ao conteúdo do Informativo publicado no passado Sábado. 
  
Quinzena da Saúde – Procedeu-se a um balanço sobre as iniciativas promovidas 
na passada semana, nomeadamente a conferência sobre nutrição, o teste à forma 
física, os diferentes rastreios e a recolha de sangue, as quais decorreram todas com a 
qualidade exigível. 
  
Carta Educativa – Foi devidamente preparada a reunião que, sobre este tema, se 
encontra marcada e convocada para o dia 11 de Abril, Segunda-Feira. 
  
Quinzena da Cidadania – Procedeu-se a uma análise atenta a um documento no 
qual consta uma proposta do Programa para esta Quinzena, tendo sido apresentadas 
diversas sugestões para a sua valorização. 
 
Recolha de Depoimentos Históricos – Procedeu-se a um relato sobre o modo 
como está a decorrer esta iniciativa, com a qual se pretende registar para a 
posteridade o saber das pessoas mais idosas da nossa Freguesia, de forma a 
possibilitar a preservação da nossa memória colectiva. 
 
Recolha de Sangue – Foi dado início à preparação da próxima Colheita de Sangue 
que irá decorrer na nossa Freguesia no dia 26 de Junho de 2005, Domingo.  
_________________________________________________________________ 
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Assembleia de Freguesia Extraordinária – Carta Educativa – Na sequência de 
uma demorada análise a este processo, às reuniões já realizadas e a realizar, bem 
como atenta a decisiva importância que o mesmo recolhe para a nossa Freguesia e 
as suas grandes consequências para o futuro, foi deliberado solicitar ao Sr. 
Presidente da Assembleia de Freguesia uma reunião extraordinária, para o dia 18 de 
Abril, para “Analise, discussão e votação do eventual Parecer a remeter à Câmara em referência à 
proposta da Carta Educativa que foi apresentada”. 
  
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia 
ordinária do mês de Abril, a qual irá decorrer no dia 27, a partir das 21,30 horas, na 
Sede da Junta. 
  
Abaixo-assinado – Foi recebido um abaixo-assinado dos residentes na Rua 
Alexandre Nunes Coelho, a colocar o problema de um estacionamento existente na 
Rua Cega, o qual, dada a constante presença de uma carrinha, tapa a visibilidade 
para quem sai daquela rua para entrar na Rua Cega. Face à pertinência da questão, 
foi decidido intervir no sentido da mesma ser devidamente resolvida. 
 
Proeducare – Foi analisado e aprovado um Protocolo entre esta entidade e a Junta, 
o qual define formas de colaboração entre as duas partes. 
  
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 CINQUENTA 
 

Aos dezanove dias do mês de Abril de dois mil e cinco, 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 recebida a nova Direcção desta 
Associação, a qual veio solicitar a colaboração da Junta na realização, no dia 10 de 
Junho de 2005, do 61.º Convívio dos Amigos de São Bernardo. 
  

Comissão Social da Freguesia de São Bernardo – Procedeu-se a um balanço 

sobre o modo como decorreu, no dia 14 de Abril, mais uma reunião desta 
Comissão, a qual contou com a presença da Dr.ª Marília Martins, Vereadora da 
Câmara, e decorreu muito bem, tendo sido ainda calendarizadas as restantes 
reuniões para o presente ano. 
 
Praceta/Urbanização da Patela – Face à impossibilidade da presença dos 
residentes nesta reunião, foi decidido marcar uma nova reunião para o dia 23 de 
Maio de 2005. 
  
Comunicação da Junta à Assembleia – Foi analisado e aprovado o conteúdo da 
Comunicação escrita da Junta a ser presente à próxima Assembleia, a qual deverá já 
ser remetida com a respectiva Convocatória. 
  
Contas da Junta do ano de 2004 – Na sequência das análises já realizadas em 
anteriores reuniões, foram aprovadas, por unanimidade, as Contas referentes ao ano 
de 2004, as quais, em síntese, apresentam os seguintes valores: 
 - Total das receitas    -    317.462.00 Euros. 
 - Total das despesas    -     261.596.74 Euros. 
 - Saldo que transita     -       55.865.26 Euros. 

De relevar uma execução orçamental excelente, a qual atingiu 113,60% nas 
Receitas e 93,65% nas Despesas, bem como o facto altamente positivo de as 
Despesas de Capital (136.821,96€), terem sido superiores às despesas Correntes 
(118..384,82 €). Estes documentos agora aprovados deverão ser remetidos em anexo 
à Convocatória para a próxima Assembleia de Freguesia, de forma a permitir uma 
atenta e atempada análise por parte dos respectivos membros. 
 
Inventário Patrimonial – Procedeu-se a uma análise detalhada e foi devidamente 
aprovado o Inventário Patrimonial da nossa Freguesia, o qual irá ser remetido para 
análise da próxima Assembleia de Freguesia. 
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Plano de Urbanização – Procedeu-se a uma atenta análise a este processo, na linha 
da deliberação tomada pela Câmara, na reunião do dia 11 de Abril, de proceder à 
abertura do designado “Período de Discussão Pública”, tendo sido decidido continuar a 
acompanhar este processo com toda a atenção possível, dada a sua importância para 
a nossa Freguesia. 
  
Quinzena da Paróquia – Na sequência da reunião havida com o Pe. Luís, foi 
decidido oficiar ao Sr. Bispo a oficializar a nossa proposta de transladação dos 
Corpos do Cónego Maio e do Pe. Pascoal, bem como propor o dia 10 de Julho de 
2005 para esse efeito. 
  
Rua Cega - Segurança – Procedeu-se a uma análise à intervenção realizada pela 
Junta na curva próxima da Rua da Ucha, com o objectivo de criar uma maior 
segurança naquele local, o qual tem sido palco de sucessivos acidentes. 
  
Requalificação da Rua dos Forninhos – Face ao facto de, contrariamente às 
informações prestadas pela Câmara, as obras se encontrarem paradas, foi decidido, 
novamente, insistir com a Câmara para o seu reinício urgente. 

  
P.I.E.F. – Procedeu-se a uma análise ao modo como está a decorrer esta iniciativa, 
a qual, depois dos problemas iniciais, está a decorrer de uma forma muito positiva. 
  
Carta Educativa – Na sequência da evolução registada neste processo, das diversas 
reuniões havidas e da Assembleia de Freguesia Extraordinária realizada ontem, foi 
apresentada, para análise, uma primeira proposta de “Apreciação Global e Parecer 
Final”, a qual deverá, agora, ser remetida para análise e deliberação da próxima 
Assembleia de Freguesia. 
  
Rua Vale do Barrega – Foi considerado urgente, na linha da deliberação já tomada, 
dar início à colocação de lancis nesta rua. 
  
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 CINQUENTA E UM 
 

Aos dois dias do mês de Maio de dois mil e cinco, 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 Silva, o qual veio colocar um assunto em 
referência ao prolongamento desta Rua. 
 

Recolha de Sangue – Foi novamente analisada a Recolha que irá decorrer no dia 26 de Junho 
e tratado de diversos aspectos, nomeadamente em termos de divulgação. 
  

Instituto de Reinserção Social – Foi feita uma análise ao modo como decorreu o Protocolo 

elaborado no âmbito da troca de pena de multa por serviço a favor da comunidade, tendo a 
avaliação feita sido muito positiva. 
 

Quinzenas Temáticas – Procedeu-se a uma análise às diferentes iniciativas promovidas, 
nomeadamente o debate sobre as “Razões do Processo Social”, o Simulacro de uma Fuga de Gás, a 
sessão de informação sobre o novo Código da Estrada, etc, as quais decorreram de forma 
excelente. 
 

Comissão Social da Freguesia de São Bernardo – Na sequência das análises realizadas e dos 
contactos efectuados, foi decidido marcar a próxima reunião da Comissão para o dia 6 de Julho 
de 2005, na Escola EB 2, 3 de São Bernardo, sob o tema “O papel da Educação na construção de 
uma comunidade inclusiva”  

 

Guardas-Nocturnos – Foi tomado conhecimento da ordenação dos candidatos admitidos ao 
Concurso em título, a qual nos foi remetida pela Câmara Municipal de Aveiro. 
  

Rua dos Forninhos – Foi feito um relato sobre o modo como as obras de requalificação da 
Rua dos Forninhos estão a decorrer. 
  

Banco de Voluntários – Na sequência das análises efectuadas, foi decidido avançar com a 
criação de um Banco de Voluntários da Freguesia de São Bernardo, tendo sido decidido 
divulgar esta iniciativa no Informativo. 
 

Obras – Procedeu-se a um balanço sobre o modo como estão a decorrer alguns trabalhos na 
Freguesia, especialmente a que decorre na Rua do Aires. 
 

Marcações horizontais – Procedeu-se a um levantamento de diversas situações a colocar à 
Câmara, as quais carecem de uma intervenção urgente. 
 

Diversos – Foi realizado um levantamento de diversas situações análogas que se verificam na 
nossa Freguesia, tendo sido decidido colocar as mesmas à consideração das entidades 
competentes com vista à sua resolução. 
 

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 CINQUENTA E DOIS 
 

Aos nove dias do mês de Maio de dois mil e cinco, 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. 
 

 

Abertura de um arruamento entre as Ruas Cega e Marco – Decorreu mais uma reunião 
com a família Canha, com a qual foi analisado todo o processo e uma proposta de Contrato-
Promessa de Permuta de Bens Presentes por Bens Futuros, a ser oportunamente assinado entre 
as partes. 
 

Informativo – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a distribuição do último 
Informativo, bem como ao respectivo conteúdo. 
  

Criação de páginas Web – Na sequência dos contactos havidos, foi dado conhecimento que 

amanhã irá ter início, em horário pós-laboral, um curso de Criação de Páginas Web, gratuito, 
das 20,00 às 23,00 horas, com o apoio da União Europeia e do Estado Português. 
 

Curso de Animação Sócio-Cultural – Terminando amanhã o Curso referido, foi decidido 
registar em Acta um voto de felicitações a todos os envolvidos neste Curso, pelo excelente 
trabalho comunitário desenvolvido ao longo de dez meses e de mais de uma centena de 
iniciativas. 
 

Cemitério-Sepulturas de “Carreira” – Foi deliberado contactar todos os responsáveis das 
sepulturas de “carreira”, informando-os sobre o respectivo enquadramento legal e sugerindo a 
concessão daqueles espaços. 
  

Cemitério – Foi decidido proceder à concessão das sepulturas n.ºs 286 e 943, em nome de 
Maria Amélia Andrade dos Santos e Teresa de Jesus Tocamilho Correia, cujos processos de 
concessão se encontravam devidamente instruídos. 
  

Rua dos Forninhos – Procedeu-se a mais uma análise ao modo como estão a decorrer as 
obras de requalificação desta rua. 
  

Obras – Foi realizada uma análise ao modo como estão a decorrer diversas obras na 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 CINQUENTA E TRÊS 
 

Aos dezasseis dias do mês de Maio de dois mil e cinco, 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. 
 
Núcleo de Arte – Na sequência das eleições realizadas no dia 7/5/05, decorreu a 
cerimónia de tomada de posse dos novos Corpos Gerentes eleitos, cujo mandato irá 
decorrer até ao dia 31/12/07. 
 
Rua dos Forninhos – Esteve presente o Sr. Albino Vieira, tendo-se procedido a uma 
análise ao modo como estão a decorrer as obras de requalificação da Rua dos Forninhos. 
  

Núcleo Sportinguista – Foi recebida a Direcção deste Núcleo, tendo sido decidido que a 

Junta organize, no dia 29 de Maio, uma recepção aos Convidados que virão participar nas 
comemorações do 4º aniversário do Núcleo. 
 
Centro de Animação Comunitária – Procedeu-se a uma análise ao modo altamente 
positivo como decorreu, no dia 11 de Maio, o “Espectáculo de Teatro, Danças e Representação das 
Profissões Tradicionais”, organizado pelo Centro de Animação Comunitária. 
  
Obras – Procedeu-se a uma análise ao modo como estão a decorrer algumas obras na 
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 CINQUENTA E QUATRO 
 

Aos vinte e três dias do mês de Maio de dois mil e cinco, 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 Silva com quem foi novamente analisado o 
processo do eventual prolongamento daquela rua. 
 

Praceta/Urbanização da Patela – Decorreu uma reunião com os residentes, com quem 
foram analisados diversos assuntos pendentes, nomeadamente arranjos urbanísticos, 
iluminação, manutenção, colocação de lombas, etc., tendo sido decidido os residentes 
solicitarem uma reunião com a Câmara para lhe apresentar todas estas questões. 
  

Nova Rua entre as Ruas Cónego Maio e Cabreira – Foram recebidos quatro proprietários 

envolvidos neste processo, com os quais se procedeu a mais uma análise a este assunto. 
 

Núcleo Sportinguista – Foi preparada a recepção marcada para o dia 29 Domingo, na Sede 
da Junta, aos diferentes convidados que, oriundos de todo o país, virão participar no 4º 
aniversário do Núcleo. 
 

Cruz Vermelha Portuguesa – Foi aprovado o estabelecimento de uma parceria entre a Cruz 
Vermelha e a Junta, no âmbito do Projecto “Conhecer para Valorizar”. 
  

Eco-Escolas – Foi tomado conhecimento de um Convite para, nos dias 6 e 7 de Junho, 
participarmos no Dia do Ambiente/Eco-Escolas, promovido pela EB 1 de São Bernardo. 
  

Plano de Urbanização – Foi dado conhecimento que, por Edital publicado no Diário da 
República de 18/5, irá decorrer, entre 30/5 e 17/6, o Período de Discussão Pública do Plano 
de Urbanização da Cidade de Aveiro, tendo sido decidido dar a maior divulgação possível desta 
notícia através do Informativo, pelo que foi decidido antecipar a sua distribuição para o dia 28 
de Maio. 
  

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 286, do 2º talhão, em nome 
de Maria Amélia Andrade dos Santos. 
  
 

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 CINQUENTA E CINCO 
 

Aos trinta dias do mês de Maio de dois mil e cinco, 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. 
 
 

Plano de Urbanização – Procedeu-se a mais uma análise a este processo, nomeadamente ao 
facto de, contrariando as disposições legais, a Câmara ainda não ter feito chegar a esta Junta o 
documento para ser consultado. 
 

Informativo – Foi analisado o conteúdo e o modo como decorreu a distribuição do 
Informativo n.º 83, referente ao mês de Junho de 2005. 
  

Núcleo Sportinguista – Foi analisado o modo elevado como decorreram as comemorações 

do 4.º aniversário do Núcleo, que contaram com a presença de representantes de vários 
Núcleos, do Vice-Presidente do S.C. Portugal, Dr. Menezes Rodrigues, e de alguns ex-atletas. 
 
Recolha de Sangue – Foi decidido proceder à maior divulgação possível da Recolha já 
marcada para o dia 26 de Junho, Domingo. 
 

Guardas-Nocturnos – Foi recebido o Sr. Cirilo Oliveira, o qual nos veio informar, na 
sequência dos inúmeros contactos já havidos ao longo dos anos, que foi seleccionado, no 
âmbito do concurso promovido pela Câmara, para o exercício das funções de Guarda-
Nocturno na nossa Freguesia, estando apenas a aguardar a passagem da respectiva licença para 
dar início ao seu trabalho. Face aos antecedentes e ao interesse que este processo reveste, foi 
decidido prestar toda a colaboração em termos da divulgação desta iniciativa. 
  

Paróquia – Foi recebida uma carta do Sr. Bispo de Aveiro, com data de 25 de Maio, a 
concordar com a proposta avançada pela Junta em referência à trasladação dos corpos dos 
antigos párocos, Cónego Maio e Pe. Pascoal. Face ao exposto foi decidido desenvolver diversas 
diligências para que a cerimónia decorra com a elevação exigível. 
  

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 CINQUENTA E SEIS 
 

Aos seis dias do mês de Junho de dois mil e cinco, 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. 
 

Plano de Urbanização – Conforme Convite publicado no último Informativo, decorreu uma 
reunião aberta a todos os cidadãos no âmbito do Período de Discussão Pública do processo em 
título, tendo sido dada a informação de que, até esta data, a Câmara ainda não nos fez chegar 
aquele documento, pelo que foi dado conhecimento das diligências já realizadas pela Junta, 
quer com a Câmara, quer com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro. Por último, foi decidido realizar reuniões todas as Segundas-Feiras até ao momento em 
que o documento seja colocado em discussão pública. 
 

Ex-Centro de Saúde Mental – Na sequência dos contactos havidos e do Auto de Cessão 
assinado com a Direcção Geral do Património, foi decidido solicitar a transferência dos 
contratos de fornecimento de energia em média tensão e da rede de águas, que se encontravam 
titulados pelo Hospital Infante D. Pedro, para nome da nossa Freguesia, pelo que foi decidido 
autorizar o Presidente da Junta a proceder à assinatura de todos os documentos necessários 
para a concretização desta deliberação. 
  

Paróquia – Foi analisado, uma vez mais, o processo da trasladação dos corpos do Cónego 

Maio e do Pe. Pascoal, a realizar no dia 10 de Julho de 2005, no âmbito das comemorações dos 
50 anos da criação da Paróquia. 
 

Recolha de Sangue – Procedeu-se à necessária preparação da habitual Recolha de Sangue, 
que, com o apoio da ADASMA e do Instituto Português do Sangue, irá decorrer na nossa 
Freguesia no dia 26 de Junho de 2005. 
 

Eco-Escolas. Dia do Ambiente – Procedeu-se a uma análise ao modo excelente como esta 
iniciativa está a decorrer na nossa Escola do 1.º Ciclo. 
 

Rotunda da Cabreira – Face às alterações introduzidas na circulação viária nesta rotunda, 
com as quais fomos apanhados de surpresa, foi deliberado solicitar à Câmara informações 
sobre a entidade que realizou tal intervenção e dos motivos que levaram à respectiva 
concretização.  
 

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 CINQUENTA E SETE 
 

Aos treze dias do mês de Junho de dois mil e cinco, 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: 
 

Falta – Foi justificada a falta do Presidente Élio Manuel Delgado Maia. 
 

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

Plano de Urbanização – Conforme convite desta Junta na passada 2.ª feira dia 
6/6/05, várias pessoas estiveram presentes para consulta do P.U. Foi-lhes 
transmitido que o documento ainda não foi colocado para discussão pública. 
 

Guardas-Nocturnos – Esteve presente o Sr. Cirilo Oliveira, tendo solicitado a esta 
Junta, uma informação escrita, que confirme a legalidade deste serviço, para 
apresentar a todas as firmas e residentes desta Freguesia. Solicitou também a 
respectiva informação no Boletim mensal desta Junta. 
  
Rua dos Forninhos – Esteve presente, o residente Sr. José Carlos Ferreira, tendo 

apresentado algumas anomalias sobre o arranjo da Rua. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 573 do 6.º talhão, 
em nome de Maria da Conceição Nunes Pericão, eleitor n.º 2106, residente na Rua 
Sociedade Musical Santa Cecília, n.º 26 – São Bernardo. 
 

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 CINQUENTA E OITO 
 

Aos vinte dias do mês de Junho de dois mil e cinco, 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. 
 

Plano de Urbanização – Procedeu-se a uma análise a este processo, em função da reunião 
havida, hoje, com o Vereador do Planeamento, Dr. Pedro Silva, o qual informou que o período 
de discussão pública irá decorrer de 21/6 a 12/7, tendo sido decidido a maior divulgação 
possível a esta notícia. 
 

Cruz Vermelha Portuguesa – Foi deliberado assinar um Acordo de Parceria com a Cruz 
Vermelha Portuguesa no âmbito do Projecto “Conhecer para Valorizar”, cujo conteúdo foi 
devidamente aprovado. 
  

Estágio – Foi analisado o Relatório da Estagiária Marina Zeferino, da Universidade Lusófona 

do Porto, que realizou o seu Estágio na nossa Freguesia. 
 

Passeio da Terceira Idade – Foi deliberado proceder à reserva das camionetas necessárias, ao 
preço de 450 € cada, e foi autorizada a participação neste passeio de alguns cidadãos não 
recenseados na nossa Freguesia. 
  

Jogos Sem Fronteiras – Foi deliberado participar nestes jogos, os quais irão decorrer no 
âmbito dos 20 anos da criação da freguesia de Santa Joana. 
  

Recolha de Sangue – Procedeu-se à devida preparação de mais uma habitual Recolha que irá 
decorrer no próximo Domingo na nossa Freguesia. 
  

50 anos da criação da Paróquia – Procedeu-se a mais uma análise a este processo, 
nomeadamente em termos do modo como irá ser realizada a prevista transladação dos Corpos. 
  

Pe. Félix – Na sequência das análises efectuadas, foi tomado conhecimento de um orçamento 
para a feitura de uma escultura do Pe. Félix, de forma a perpetuar o exercício do seu munus 
sacerdotal na nossa Freguesia. No final foi decidido analisar melhor este assunto para a tomada 
de uma decisão numa das próximas reuniões. 
 
Livro – Foi deliberado desenvolver todas as iniciativas para a publicação de um livro sobre o 
“Movimento Associativo e Institucional na Freguesia de São Bernardo”. 
  
 

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 CINQUENTA E NOVE 
 

Aos quatro dias do mês de Julho de dois mil e cinco, 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. 
 

Plano de Urbanização – Dada a presença de inúmeros cidadãos, procedeu-se a 
uma análise detalhada a este processo, nomeadamente quanto às diversas questões 
envolvidas e quanto à posição que a nossa autarquia deve tomar em relação às 
propostas constantes no Plano de Urbanização. 
 

Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a distribuição do 
último Informativo. 
  
14.º Passeio da 3.ª idade – Foi tomado conhecimento de que se inscreveram 117 

cidadãos, tendo sido tomadas diversas decisões logísticas, de forma a que o Passeio 
possa decorrer da melhor forma possível. 
 

Jubileu da Paróquia – Procedeu-se à preparação da transladação do Corpo do 
Cónego Maio, a qual irá decorrer no Domingo, no âmbito dos 50 anos da criação da 
Paróquia. 
  

Recolha de Sangue – Foi tomado conhecimento que na última Recolha realizada 
no dia 26 de Junho, registaram-se 51 inscrições e 32 dádivas. 
 
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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ACTA NÚMERO CENTO E SESSENTA 
 

Aos oito dias do mês de Julho de dois mil e cinco, 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. 
 

Plano de Urbanização – Procedeu-se a uma atenta análise a este processo, tendo 
sido decidido, por unanimidade, que a nossa autarquia apresente, no decurso do 
Período de Discussão Pública do Plano em título, as seguintes 
reclamações/sugestões: 
 - Valas hidráulicas. 
 - “Processo da Avenida”. 
 - Adro Paroquial. 
 - Espaço a norte do Complexo Sócio-Religioso. 
 - Espaço a sul da Escola EB 2, 3. 
 - Zona de Equipamento a sul da Escola EB 2, 3. 
 - Escola Primária. 
 - Rua Anselmo Neto. 
 - Bacia a nascente das Ruas do Barro e Castela. 

- Triângulo de terreno entre as Ruas do Marco, Dr. Vale Guimarães e Eng,º 
Adelino Amaro da Costa  e Anselmo Neto. 

- Zona a nascente da Sede da Junta. 
- Travessa da Cabreira. 
- Aldeia Desportiva. 
- Novo arruamento na zona das Quintas. 
- Travessa da Rua 1.º de Janeiro. 
- Área de Serviço. 
- Zona Industrial. 

  

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 SESSENTA E UM 
 

Aos onze dias do mês de Julho de dois mil e cinco, 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. 
 

Plano de Urbanização – Foram recebidos diversos cidadãos os quais vieram 
esclarecer dúvidas quanto ao documento referido e à forma de apresentarem as 
respectivas reclamações/sugestões. 
 

Guardas-Nocturnos – Decorreu uma reunião com o Sr. Cirilo Oliveira, Guarda-
Nocturno na nossa Freguesia, com o qual foram analisadas diversas questões em 
referência ao trabalho que irá desenvolver. Foi, por último, decidido prestar, até ao 
dia 31 de Dezembro de 2005, uma colaboração mensal de 50 Euros, mediante o 
compromisso de, em cada dia, serem visitados diversos locais na Freguesia. 
  
3.º Ciclo Nocturno – Foi tomado conhecimento da abertura das inscrições para o 

ano lectivo 2005/2006, informação à qual deve ser dada a maior divulgação possível. 
 

Espaço Internet – Foi decidido prorrogar até ao dia 31 de Dezembro de 2006, o 
Protocolo de Adesão assinado oportunamente com a Aveiro Digital. 
  

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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ACTA NÚMERO CENTO E SESSENTA E DOIS 
 

Aos dezoito dias do mês de Julho de dois mil e cinco, 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. Isael, da Rua dos Forninhos, e o Sr. 
Gonçalves, da Rua dos Emigrantes, os quais vieram colocar diferentes questões em 
referência aos arruamentos onde residem. 
 

Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a mais uma atenta análise a este 
processo, tendo sido tomadas as decisões que se revelavam necessárias. 
  
Conselho da Escola EB 2, 3 – O Tesoureiro procedeu a um relato sobre o modo 

como decorreu o Conselho indicado, no qual representou a nossa Freguesia. 
  

Cemitério – Procedeu-se a uma análise a diferentes assuntos ligados ao Cemitério, 
nomeadamente quanto à necessidade de se proceder a algumas alterações ao 
Regulamento em vigor, tendo o Secretário ficado responsável por apresentar uma 
proposta numa das próximas reuniões. 
 

Obras – Procedeu-se a uma análise às obras em curso na nossa Freguesia. 
  

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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ACTA NÚMERO CENTO E SESSENTA E TRÊS 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de Julho de dois mil e cinco, 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. 
 

Passeio da Terceira Idade – Foram analisadas diversas questões ligadas a esta 
iniciativa, tendo o Secretário e o Tesoureiro ficado de estabelecer todos os contactos 
para que tudo possa decorrer da melhor forma possível. 
 

Imposto Municipal sobre veículos – Foi tomado conhecimento que foram 
vendidos 575 dísticos, no valor total de 17.254,59 Euros. 
  
Movimento Associativo e Institucional – Procedeu-se ao ponto de situação deste 

processo, tendo sido decidido contactar as entidades que ainda não nos remeteram a 
documentação solicitada, no sentido de o fazerem. 
  

Bolsa de Agentes Eleitorais – Foi realizada uma análise a este assunto, tendo sido 
decidido reflectir melhor sobre o mesmo para a tomada de uma decisão nas 
próximas reuniões. 
 

Obras – Foram analisadas as diferentes intervenções que decorrem na nossa 
Freguesia, nas mais diferentes áreas. 
  

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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ACTA NÚMERO CENTO E SESSENTA E QUATRO 
 

Ao primeiro dia do mês de Agosto de dois mil e cinco, 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: 
 

Falta – Foi considerada justificada a falta dada à presente reunião pelo Presidente 
Élio Maia. 
 

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

Passeio da Terceira Idade – Foi analisada a listagem presente e foi equacionada a 
hipótese de se deslocarem apenas 2 autocarros. 
 

Boletim Informativo – Foi analisada a forma de distribuição, não tendo surgido 
qualquer anomalia, bem como o seu conteúdo. 
  
Rua dos Forninhos – Depois de analisada a proposta do pedido de um residente, 

Sr. Isael, para a colocação de pedra do chão, esta Junta decidiu comparticipar com a 
mão de obra na aplicação da pedra. 
  

Cemitério – Procedeu-se à análise da transladação do Pároco Cónego Maio, para o 
espaço reservado para os Párocos. 
  

Ex-Centro de Saúde Mental – Foi analisado o estado de degradação da limpeza 
do espaço envolvente, sentindo-se necessidade de uma intervenção urgente. 
  

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 SESSENTA E CINCO 
 

Aos oito dias do mês de Agosto de dois mil e cinco, 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 – Devido ao facto de Segunda-Feira ser feriado, foi marcada a próxima 
reunião para o dia 17 de Agosto. 
 

Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a uma análise demorada e final a este 
processo, tendo sido tomadas todas as decisões para que tudo possa decorrer da 
melhor forma possível. 
  
Cemitério – Procedeu-se a uma análise a diversos assuntos relacionados com o 

Cemitério. 
  

Limpezas – Procedeu-se a um levantamento das diversas situações existentes por 
toda a Freguesia a exigirem uma intervenção nesta área das limpezas. 
  

Canídeos – Foi tomado conhecimento de uma circular da Direcção Geral de 
Veterinária a prestar diversas informações sobre a detenção de cães. 
 
Pólo da Extensão Educativa – Foi tomado conhecimento de um ofício da Escola 
Secundária José Estêvão a informar do aproveitamento do Pólo de São Bernardo e a 
agradecer o empenho da Junta. Após uma análise, foi deliberado oficiar a expressar 
a nossa gratidão pela excelente colaboração com que, ao longo de todo o ano, 
fomos distinguidos. 
 
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 SESSENTA E SEIS 
 

Aos dezanove dias do mês de Setembro de dois mil e cinco, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes os Secretário, José António Tavares 
Vieira, e Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os seguintes 
assuntos: 
 
Falta – Foi considerada justificada a falta dada à presente reunião pelo Presidente 
Élio Maia. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Pré-Primário – Estiveram presentes a Prof.ª Paula Isabel e dois Pais, os quais 
solicitaram um pedido de subsídio para material, uma estante para biblioteca, 
cadeiras e tintas. Solicitaram também um pedido de vedação para o átrio, porque se 
encontra bastante desabrigado da chuva e do frio. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 1070 do 9.º 

Talhão em nome de Isabel Maria Mesquita e Silva Morais. 
  
Limpeza e Corte – Foi analisado o estado dos dois Pinheiros que se encontram em 
frente à Sociedade Musical de Santa Cecília, pedindo-se a necessidade de uma poda 
urgente. 
  
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 SESSENTA E SETE 
 

Aos vinte e seis dias do mês de Setembro de dois mil e cinco, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes os Secretário, José António Tavares 
Vieira, e Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os seguintes 
assuntos: 
 
Falta – Foi considerada justificada a falta dada à presente reunião pelo Presidente 
Élio Maia. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Projecto Casa Amigos dos Animais – Foi apresentado este projecto pela Dr.ª 
Florbela Miranda, para estudo e apreciação desta Junta. 
 

Programa de Apoio Integrado a Idosos – Foi deliberado manter uma parceria 

com o Centro Paroquial de São Bernardo, com vista ao Programa em título. 
  
Rua Dr. Ernesto Paiva – Foi solicitado pelo residente Sr. Teixeira, o pedido de 
mão de obra para assentamento de pedra do chão no passeio da sua residência. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 284 do 2.º talhão 
a favor de Antero dos Santos Sequeira, eleitor n.º 1100. 
 
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 Secretário,                  O Tesoureiro,    
 
 
 
 

__________________            ___________________         
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO CENTO E SESSENTA E OITO 
 

Aos quatro dias do mês de Outubro de dois mil e cinco, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes os Secretário, José António Tavares Vieira, e 
Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 
Falta – Foi considerada justificada a falta dada à presente reunião pelo Presidente 
Élio Maia. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Programa Eco-Escolas – Foi deliberado apoiar o respectivo programa, solicitado 
pela EB1 de São Bernardo. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à transladação das ossadas de Artur Marques 
Ferrão, falecido em 13/01/1985, da sepultura 21 para a sepultura n.º 157. 
 
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 Secretário,                  O Tesoureiro,    
 
 
 
 

__________________            ___________________         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
________________________________________________________________ 
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ACTA NÚMERO CENTO E SESSENTA E NOVE 
 

Aos dezassete dias do mês de Outubro de dois mil e cinco, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes os Secretário, José António Tavares 
Vieira, e Tesoureiro, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os seguintes 
assuntos: 
 
Falta – Foi considerada justificada a falta dada à presente reunião pelo Presidente 
Élio Maia. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 964 do 8.º talhão 
a favor de António Júlio Chuva Batel, eleitor n.º 2972. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 953 do 8.º talhão 
a favor de Luís da Silva Valente. 
 
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 Secretário,                  O Tesoureiro,    
 
 
 
 

__________________            ___________________         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
________________________________________________________________ 
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