
 ATA NÚMERO CENTO E UM 
 

Aos sete dias do mês de Janeiro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Boletim Informativo – Foi devidamente analisada e aprovada por unanimidade, a 
proposta de datas para publicação do Informativo da Freguesia para o ano de 2008. 
   

Rastreio Auditivo – Foi deliberado ceder as instalações da Junta para efectivação 
de Rastreio Gratuito à população de São Bernardo no dia 25 de Janeiro de 2008, 
promovido pela Acústica Médica. 
  

Reuniões Mensais – Pela Câmara Municipal de Aveiro, foi enviada a 
calendarização para o ano de 2008 das reuniões a efectivar, com os Presidentes das 
Juntas e executivo da Câmara Municipal de Aveiro, em cada Freguesia. 
  

Associação de Apoio ao Imigrante – A Associação no dia 23/12/07, desenvolveu 
a sua Festa de Natal e Passagem de Ano com a participação de Familiares e alunos 
da Escola de Domingo, onde se promoveu a troca de presentes, récitas e cânticos, 
no Salão Nobre desta Junta. 
  

Festa de Natal-Projeto Viver a Idade – Promovido pela Câmara Municipal de 
Aveiro, a Freguesia esteve presente através do Centro de Animação Cultural que 
participou neste invento. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão das sepulturas n.ºs 276 e 947 do 
2.º e 8.º talhão respectivamente a favor de Armindo Altamiro de Oliveira e Rosa 
Maria da Silva Macedo, residentes nesta Freguesia. Foi também deliberado proceder 
à transmissão gratuita da sepultura n.º 334 do 3.º talhão de Manuel da Costa Leite, 
residente na Trav. da Cruz Alta para Maria Helena Simões da Silva, residente na 
Rua do Marco desta 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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ATA NÚMERO CENTO E DOIS 
 

Aos catorze dias do mês de Janeiro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, e o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Falta – Foi justificada a falta dada pelo Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
por se encontrar em reunião da Assembleia Municipal. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Pedido de Parecer-Proc.º Obras 525/1999 – Foi decidido emitir parecer favorável 
à construção de um edifício Multifamiliar, na Rua das Cilhas, desta Freguesia depois 
de devidamente analisado o processo. 
   
126.º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Aveiro “Bombeiros Velhos” – A convite da Associação em título, foi decidido que 
a Junta se fará representar pelo seu Secretário Sr. Henrique Vieira nas 
comemorações em título. 
  
Jardim de Infância de São Bernardo – Foi deliberado a atribuição de um 
pequeno subsídio para os eventos de Natal, promovidos pelo Jardim de Infância. 
  
Limpeza na Freguesia – Foi elaborado um levantamento pormenorizado de 
trabalhos a efectuar em toda a Freguesia, nomeadamente, limpeza de caixas pluviais, 
levantamento de inertes, reposição de passeios, limpeza de caleiras na EB 1de São 
Bernardo e arranjar interiores na EB 2, 3 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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ATA NÚMERO CENTO E TRÊS 
 

Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro de dois mil e oito, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares 
Vieira, e o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos 
de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
39.º Aniversário da Freguesia de São Bernardo – Procedeu-se a um balanço final 
ao modo como decorreram as iniciativas, nomeadamente o 2.º Peddypapere 
Cultural, a Sessão Solene com a participação da Associação Musical e Cultural de 
São Bernardo, Centro de Animação Comunitária e a Sociedade Musical de Santa 
Cecília, Dr.ª Rosa Edite e Prof.ª Olga Dadanova, Quadros de Valor e de Excelência 
atribuído a 31 alunos do 1.º, 2.º 3.º Ciclos. A Câmara Municipal de Aveiro fez-se 
representar pelos Sr.s: Presidente Dr. Élio Maia e Vice-Presidente Eng.º Carlos 
Santos. Foi um acto considerado positivo, tanto na elevada participação como na 
qualidade que registamos. Por último ficou decidido agradecer a todas as entidades e 
cidadãos empenhadas na excelente colaboração prestada. 
   
Recolha de Sangue – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu esta 
recolha efectuada no dia 20/10/08, na Sede da Junta, a qual registou 62 inscrições, 
13 suspensos, 1 eliminado e 38 aprovados.  
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão das sepulturas n.ºs 949 e 956 do 
8.º talhão, respectivamente a favor de Maria Ascensão Dias Simões Gregório e 
Maria Alice Pinho Vieira, residentes nesta 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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ATA NÚMERO CENTO E QUATRO 
 

Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, e o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Programas Nacionais de Apoio às Juntas de Freguesia – Foi apresentado um 
documento resumo com alguns programas de financiamento nacional, pela Câmara 
Municipal de Aveiro, o qual vai ser devidamente analisado para uma eventual 
candidatura. 
   

Resíduos Sólidos Urbanos – A Empresa ERSUC, desde o dia 01/01/08, irá ser 
acompanhada, controlada e fiscalizada pelos SMA, Serviços Municipalizados de Aveiro 
do seu sector de fiscalização, pelo que qualquer dúvida, sugestão, comentário ou 
reclamação, deverá ser efectuada para esta entidade.  
 

Rastreio Auditivo – Com o apoio da Empresa ACUSTICA MÈDICA, no dia 
25/01/08, promoveu-se o rastreio em título, na Sede da Junta com a colaboração do 
Centro de Animação Comunitário, onde estiveram presentes 46 (quarenta e seis) 
munícipes. 
 

Ex-Centro de Saúde Mental – Foi deliberado em consequência da contínua ocupação 
de estranhos naquelas instalações, vedar com blocos e cimento todas as portas traseiras 
e laterais, bem como algumas janelas. A Policia de Segurança Pública e Guarda-
Nocturno, continuam a prestar o seu apoio para a não utilização daquele espaço. 
 

Centro Desportivo de São Bernardo – Decorreu no passado fim-de-semana no 
Pavilhão do Centro Desportivo, a final da “TAÇA PRESIDENTE DA REPÙBLICA”, 
em Andebol, tendo participado as equipas: Clube Desportivo Escola 
Camões/Belenenses, Benfica e São Bernardo. O Sport Lisboa e Benfica, foi o vencedor 
da taça Presidente da República. 
 

Subsídio – Foi deliberado conceder um subsídio à ASCTIAA, solicitado por esta 
Associação pela colaboração prestada, graciosamente para suprimento das dificuldades 
com que se debate. 
  
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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ATA NÚMERO CENTO E CINCO 
 

Aos onze dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, e o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao Público – Foram recebidos diversos munícipes que apresentaram 
os seus casos, aos quais a Junta prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
   

Plantação de árvores – Foi elaborado um levantamento para reposição de diversas 
árvores que secaram ou foram derrubadas.  
 

Postes da EDP – Procedeu-se a um levantamento de diversos postes de cimento que 
se encontram abandonados na Freguesia para que a EDP proceda ao seu levantamento. 
 

Associação de Apoio ao Imigrante – A pedido da Embaixada da Federação Russa, 
foi decidido ceder o Salão Nobre da Junta, no dia 24/02/08, entre as 10,00 e 15,00 
horas, para a votação antecipada nas eleições do Presidente da Federação da Rússia. 
 

Guarda-Nocturno – Foi apresentado um relatório pelo Guarda-Nocturno, Sr. Cirilo 
Oliveira das ocorrências nocturnas, verificadas na Freguesia, no período de 21/01/08 a 
04/02/08. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 264 do 2.º talhão, a 
favor de Carlos Alberto Ferreira Rodrigues de Sousa, residente nesta 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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ATA NÚMERO CENTO E SEIS 
 

Aos dezoito dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, e o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao Público – Foram recebidos munícipes que apresentaram as suas 
pretensões, aos quais a Junta prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
   

Pedido de Parecer-Proc.º Obras n.º 51/2008 – Depois de devidamente analisado foi 
decidido emitir parecer favorável à construção de uma habitação unifamiliar na Rua 1.º 
de Janeiro desta Freguesia, tendo sido efectuada a devida rectificação na indicação do 
local.  
 

Centro Desportivo de São Bernardo – Foi deliberado após sua solicitação, adquirir 
bilhetes para o jogo São Bernardo-Sporting CP. Campeonato da liga, revertendo a 
receita a favor dos escalões de Formação. 
  

Mudança de MUPI – Depois de várias diligências com a Empresa responsável pelos 
Mupis, foi decidida por ambas as partes que o Mupi colocado à entrada da Rua Padre 
Pascoal seja retirado ou deslocado mais para Norte, dando assim melhor visibilidade a 
quem entra na Estrada de São Bernardo. 
  

Cemitério – Foi deliberado, depois de devidamente analisado e, essencialmente, devido 
à falta de espaço, que o talhão 7 se destine a sepulturas simples. Deu-se início à abertura 
de novas sepulturas e construção de fundações. 
 

Limpezas – Continuam as limpezas na Freguesia, nomeadamente nas Caixas de águas 
pluviais, bermas e passeios. Iniciou-se a poda e limpeza de árvores. 
  
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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ATA NÚMERO CENTO E SETE 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito, reuniu a Junta 
de Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António 
Tavares Vieira, e o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio 
Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Rua Nova do Areeiro – Foi deliberado prosseguir contactos com a EDP e 
Câmara Municipal para a colocação de pontos de luz pública, no final da Rua 
em título que confina com a Rua dos Barreiros. 
   
Programa “Juntas por Aveiro” – Sob proposta da Câmara Municipal de 
Aveiro, foi deliberado proceder à elaboração de um estudo que comporte uma 
das 4 áreas de actuação que define o projecto para ser apresentado até 
31/03/08.  
 
Cemitério – 1.º) Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 252 do 
2.º talhão a favor de Maria Fernanda Resende Casal, residente nesta Freguesia. 
2.º) Foi deliberado proceder à correcção da numeração de novas sepulturas no 
7.º talhão. 
 
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,                   
  
 
   ____________                      ____________                        ____________   
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Junta de Freguesia de São Bernardo – Acta n.º 107 de 25 de Fevereiro de 2008 – Pág. 1 



ATA NÚMERO CENTO E OITO 
 

Aos quatro dias do mês de Março de dois mil e oito, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António 
Tavares Vieira, e o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio 
Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
EB 2, 3 de São Bernardo – Na semana dedicada ao projecto Comenius que 
iniciou a 3/3/08 e que tem como objectivo trocar impressões sob sistemas de 
ensino, conta com a presença de professores e alunos de Itália, Alemanha e 
Polónia, a autarquia fez-se representar, a convite da Escola. 
   
Arborização – Continua a decorrer na Freguesia a poda, limpeza e plantação 
de árvores.  
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 845 do 7.º 
talhão a favor de Aurora Ferreira, residente nesta 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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ATA NÚMERO CENTO E NOVE 
 

Aos dezassete dias do mês de Março de dois mil e oito, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António 
Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio 
Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Trabalho a favor da Comunidade – Foi deliberado, após solicitado e 
determinado pelo Tribunal Judicial de Aveiro, que este trabalho seja prestado 
pelo período de 133 horas, na nossa Freguesia por Alexandra Maria Leitão 
Almeida Leite. 
   
Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a 
distribuição de 1085 exemplares do Informativo n.º 116. 
  
Sistema de Mediação-Penal – Foi deliberado proceder à divulgação do 
Sistema em título através do Boletim Informativo, folhetos e cartazes 
disponíveis nesta Junta. 
 
Projecto “Campus Floridus” – Estufa da Escola EB 2,3 de São 
Bernardo – Foi decidido colaborar, depois de devidamente analisado o 
projecto que os alunos do 6.º ano de escolaridade apresentam e que se reflecte 
na área do Projecto “Humanização da Escola”. 
 
Quadra Pascal – Foi deliberado, que os Serviços administrativos encerrem a 
partir de 5.ª Feira de tarde, dia 20/3, 6.ª Feira 21/3/08 (Feriado) e 2.ª Feira dia 
24/3/08. 
 
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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ATA NÚMERO CENTO E DEZ 
 

Aos trinta e um dias do mês de Março de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente, que a reunião 
Ordinária da Assembleia se realize a 29/04/08, Terça-Feira a partir das 21,30 horas. 
 

Linha Área a 15 KV – Urbanização da Camponesa – Aos munícipes presentes foi-lhes 
dado conhecimento do Licenciamento – Éditos que irão decorrer durante o prazo de 15 
dias depois da publicação do Diário da República, do projecto apresentado pela EDP para 
o estabelecimento da linha em título, e, que poderão apresentar as suas reclamações do 
projecto, na Direcção Regional da Economia do Centro ou na Câmara Municipal de Aveiro 
dentro do prazo.  
   

Placas Toponímicas – Procedeu-se a um levantamento de placas toponímicas, com 
indicação dos nomes de Ruas em Falta na Freguesia para fornecimento à Câmara Municipal 
de Aveiro. Foi também apresentada a correcção das confrontações de Ruas. 
  

Programa “Juntas por Aveiro” – Depois de devidamente elaborado foi entregue na 
Câmara Municipal de Aveiro o projecto de remodelação e requalificação do Cemitério de 
São Bernardo. 
  

Delegações de Competências – Foi entregue na Câmara Municipal de Aveiro o mapa de 
execução trimestral/2008 dos trabalhos das delegações em título. 
 

Hasta Pública – Foi deliberado levar a hasta Pública no próximo dia 07/04/08, na Sede 
da Junta, 1 lote de terreno para construção sito na Rua da Cabreira com a área de 516m2 e 
pela base de licitação de 35.000,00 €. Foi emitido e afixado o Edital n.º 1 e publicado no 
Diário de Aveiro nos dias 20 e 21 de Março de 2008. 
 

Ministério da Administração Interna - Stape – Foi decidido consultar o STAPE sobre 
a publicação no Boletim Informativo da Freguesia, dos novos recenseados. 
 

Eco-Brinquedo – Decorreu na Sede da Junta um encontro com o Jardim Infantil de 
Aveiro – Glória A e o Curso de Alfabetização em funcionamento nesta Junta, tendo como 
objectivo, a solidariedade com crianças da Pré-Escola e filhos dos alunos do Curso de 
Alfabetização. 
 

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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ATA NÚMERO CENTO E ONZE 
 

Aos sete dias do mês de Abril de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Foram recebidos vários munícipes os quais 
apresentavam as suas pretensões tendo-lhes sido prestados os devidos 
esclarecimentos. 
  
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia 
Ordinária do mês de Abril, a qual irá decorrer no dia 29/04/08, a partir das 21,30 
horas na Sede da Junta.  
   
Agradecimento – Foi deliberado, emitir ofício de agradecimento, pelo serviço 
voluntário que prestaram à comunidade nesta Autarquia no preenchimento de 
declarações de IRS durante o período de 01/02/08 a 15/03/08 aos Srs. Artur 
Manuel Casal Lopes de Oliveira e Tiago Daniel de Almeida Sousa. 
  
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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ATA NÚMERO CENTO E DOZE 
  
Aos catorze dias do mês de Abril de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 

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

Período aberto ao Público – Foram recebidos vários munícipes, que apresentaram 
as suas questões, tendo-lhes sido prestados os devidos esclarecimentos. 
 

Hasta Pública – Conforme prescrito no Edital n.º 1/2008, procedeu-se à hasta 
Pública na Sede da Junta no dia 07/04/08, do lote de terreno para construção, sito 
na Rua da Cabreira, na presença de 4 pessoas, nomeadamente, Tiago Daniel de 
Almeida Sousa, Rui Lima Batista, Sr. Fernandes e uma Senhora não identificada. 
Foram prestados os devidos esclarecimentos. Passando à arrematação, não foram 
apresentadas propostas pelos presentes, tendo sido retirado da hasta pública. Depois 
de devidamente analisado, deliberou esta Junta e conforme os preceitos legais 
promover uma segunda hasta pública, que irá acontecer no dia 08/05/08, pelas 
21,30 horas na Sede desta Autarquia. 
 

 

Comunicação da Junta – Depois de analisado, foi aprovado o conteúdo da 
comunicação escrita da Junta a apresentar à próxima Assembleia de Freguesia, que 
vai ser enviada com a respectiva convocatória. 
 

Contas da Junta do ano 2007 – Na sequência das diferentes análises que foram 
efectuadas, em reuniões anteriores, foram aprovadas por unanimidade as contas 
referentes ao ano de 2007, as quais, em síntese apresentam os seguintes valores: 
 - Saldo da Gerência Anterior …………………………    24.739,49 € 

- Total de Receitas …………………… ……………….144.469,69 € 
- Total de Despesas …………………………………...  165.051,54 € 
- Saldo para a Gerência Seguinte ……………………….    4.157,64 € 

Deve revelar-se o grau de execução orçamental, o que enquadrado num constante e 
prolongado período de recessão económica, se situa nas despesas em 60,04% e nas 
receitas em 52,55%. Estes documentos agora aprovados irão 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 – Depois de uma análise minuciosa, foi aprovado por 
unanimidade o Inventário Patrimonial da nossa Freguesia, o qual vai ser remetido 
para análise da próxima Assembleia de Freguesia. 
  

Relatório sobre o Grau de Observância do Estado do Direito de Oposição – 
Na sequência das análises anteriores, foi colocado à votação e aprovado por 
unanimidade o Relatório em título, o qual vai ser apresentado para análise da 
próxima Assembleia de Freguesia. 
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Rectificação da Delegação de Competências – Na sequência do documento que 
a Câmara Municipal de Aveiro apresentou em Janeiro de 2008, sobre as grandes 
opções do Plano e Orçamento para 2008, verificou-se que a Delegação de 
Competências que esta Junta apresentou, à posterior, sofreu uma correcção pela 
Câmara Municipal de Aveiro para mais, no montante de 1.179,50 €, (mil cento e setenta 
e nove euros e cinquenta cêntimos), pelo que se impõe, seja deliberado proceder à 
rectificação da Delegação de Competências, e que por unanimidade, esta Junta 
aceitou, para o ano de 2008. 
- Pequenas Reparações nas Escolas ………..   1.080,00 € 
- Limpeza de valetas ………………………. 15.220,50 € 
- Execução de novos passeios ……………... 16.875,00 € 
- Reabilitação de passeios ………………….    5.000,00 € 
- Manutenção de espaços verdes …………..    8.274,00 € 
  Total ………………………   46.449,50 € 
Esta rectificação deverá agora, ser presente à próxima Assembleia de Freguesia, 
para ratificação. 
 

Núcleo Sportinguista de São Bernardo – Após solicitação, foi deliberado 
autorizar a ocupação de um espaço exterior no Ex-Centro de Saúde Mental, para 
promoção de um Torneio de Malha, no próximo dia 19/04/08. 
 

Fundação Padre Félix – Foi celebrado o 19.º Aniversário da Fundação, que 
decorreu com prestígio e dignidade, no qual a Junta se fez representar. 
 

Bombeiros Novos de Aveiro – No âmbito das comemorações do 1.º Centenário 
dos Bombeiros Novos de Aveiro decorreu um desfile na Av. Dr. Lourenço 
Peixinho, onde participaram 14 Fanfarras de Bombeiros de diversos pontos do País. 
O encerramento do desfile esteve a cargo da Associação Musical e Cultural São 
Bernardo “Fanfarra de São Bernardo”, com o seu empenho habitual. A Junta de 
Freguesia esteve presente. 
 

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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ATA NÚMERO CENTO E TREZE 
 

Aos vinte e um dias do mês de Abril de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao Público – Foram recebidos munícipes que apresentaram as suas 
questões, às quais a Junta prestou os devidos esclarecimentos. 
 

Máquinas da Câmara Municipal de Aveiro – Na semana de 07 a 11 de Abril de 
2008, no contexto das máquinas que a Câmara disponibiliza para cada Freguesia, 
efectuaram-se diversas intervenções em caminhos rurais. Procedeu-se à demolição 
de uma casa na Rua 1.º de Janeiro/Rua Vale Barrega, há muito desejado, em 
proveito de melhoria de espaço público daquela zona.  
 

Garantias Bancárias – Foi deliberado por unanimidade solicitar à Instituição 
Bancária Montepio Geral, com balcão nesta Freguesia, a emissão de Garantias 
Bancárias, motivo de infra-estruturas da Urbanização entre a Rua Cega/Rua do 
Marco, a favor da Câmara Municipal de Aveiro relativa às infra-estruturas de 
Electricidade, no valor de 60.386,99 €. A favor dos Serviços Municipalizados relativa 
ao projecto de Abastecimento de Água, no valor de 17.026,99 €, referente ao 
projecto de Águas residuais, no valor de 26.429,32 €. 
   

Luz Pública – Devido a várias reclamações a Junta está a elaborar um 
levantamento na Freguesia de Postes Eléctricos em que as lâmpadas não funcionam, 
para oportunamente enviar à E.D.P. 
  

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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ATA NÚMERO CENTO E CATORZE 
 

Aos seis dias do mês de Maio de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
Assembleia realizada a 29/04/08, tendo sido deliberado congratularmo-nos com a 
aprovação dos diferentes documentos que estiveram em análise, bem como o modo 
positivo como decorreu a Assembleia. 
 

Boletim Informativo – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
distribuição do último Boletim, bem como do seu conteúdo. A Edição n.º 118 do 
Boletim que foi distribuído neste fim-de-semana sofreu uma melhoria bastante 
significativa na sua imagem. Congratulamo-nos com este projecto e expressamos os 
nossos agradecimentos pelo apoio e colaboração da Caixa de Crédito Agrícola, 
ASCTIAA, algumas empresas e cidadãos.  
 

Centro de Animação Comunitária – Decorreu no dia 30/04/08, no Salão da 
Sociedade Musical de Santa Cecília um espectáculo de variedades, digno de registo 
pelo trabalho representado pelos seus componentes. 
   

Estabelecimento de Linha Aérea a 15 KV – Quinta da Camponesa – 
Conforme Éditos n.º 186/2008, publicado em Diário da República de 14/04/08, a 
Junta de Freguesia apresentou a sua reclamação contra a aprovação do projecto, à 
Direcção Regional da Economia do Centro, com conhecimento à Câmara Municipal 
de Aveiro. 
  

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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ATA NÚMERO CENTO E QUINZE 
 

Aos treze dias do mês de Maio de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao Público – Foram recebidos munícipes que apresentaram as suas 
questões, às quais a Junta prestou os devidos esclarecimentos. 
 

Festas do Município – A Junta esteve presente nos actos inerentes às Festas em 
título, os quais decorreram positivamente em todos os aspectos. 
  

Núcleo Sportinguista de São Bernardo – A convite do Núcleo, foi deliberado a 
Junta participar no seu 7.º Aniversário a decorrer no próximo dia 17/05/08. 
   

Hasta Pública – Conforme Edital n.º 02/2008, efectuou-se a hasta pública da 
venda de um lote de terreno no dia 08/05/08, pelas 21,30 horas na Sede da Junta de 
Freguesia. Depois de apresentado os devidos esclarecimentos a todos os presentes, 
iniciou-se a arrematação na base de licitação de 33.250,00 €. A primeira proposta foi 
de 35.000,00 €, a 2.ª de 36.000,00 €, 3.ª de 37.000,00 €, 4.ª 38.000,00 €, 5.ª 40.000,00 
€, 6.ª 41.000,00 € e a 7.ª e última de 42.000,00 €, apresentada pelo Sr. Rui Lima 
Batista. Como não houve mais arrematação, foi entregue ao adjudicatário pela 
quantia de 42.000,00 €. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à troca de sepultura n.º 839 – 7.º talhão pela 
n.º 765 do 6.º talhão, a favor de João Simões Borralho. Foi também deliberado 
efectuar fundações e construção das 8 sepulturas nos talhões n.ºs 6 e 8. 
  

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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ATA NÚMERO CENTO E DEZASSEIS 
 

Aos dezanove dias do mês de Maio de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao Público – Estiveram presentes vários munícipes que 
apresentaram as suas questões, às quais a Junta através do seu executivo prestou os 
devidos esclarecimentos. 
  

17.º Passeio da Terceira Idade – Foram analisadas algumas propostas para a 
efectivação deste Passeio, bem como a indicação do dia. 
  

Projecto “Felicidade” – Inserido neste projecto foi deliberado que o Centro de 
Animação Comunitário participe neste invento, nomeadamente; - Palestra de 
elucidação de defesa e comportamento contra os contos do “vigário”, caminhada, 
pequeno jantar e assistir ao jogo de Hóquei em Patins, que opõe o Futebol Clube 
Bom-Sucesso ao HC Rita D’Ave. 
   

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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ATA NÚMERO CENTO E DEZASSETE 
 

Aos vinte e seis dias do mês de Maio de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao Público – Estiveram presentes dois munícipes que 
apresentaram as suas questões, às quais a Junta através do seu executivo prestou os 
devidos esclarecimentos. 
  

Tomada de Posse do Comandante Distrital da Policia de Segurança Pública 
– Foi deliberado por unanimidade emitir um ofício ao novo Comandante do 
Comando Distrital da Policia de Aveiro, Manuel Gomes do Vale, Intendente, que 
assumiu as suas funções no dia 5/05/08, congratulando-nos pela sua tomada de 
posse e apresentando a nossa total disponibilidade de colaboração. 
  

Serviços de Limpeza – Continuam a decorrer os serviços de limpeza em toda a 
Freguesia, nomeadamente, limpezas de sarjetas, valetas e passeios. 
 
São Bernardo 50 Anos de Vida – Atendendo a que historicamente a edição desta 
Obra é positivamente relevante para a Freguesia, foi deliberado adquirir 20 Livros, 
do Autor Manuel Rodrigues Bolais Mónica, Edição da Fundação Padre Félix. 
   

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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ATA NÚMERO CENTO E DEZOITO 
 

Aos três dias do mês de Junho de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, 
estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha 
Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente, que a reunião Ordinária 
da Assembleia se realize a 25/06/08, 4.ª Feira a partir das 21,30 horas. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 845-A do 7.º talhão a favor 
de Maria do Rosário Moreira Costa Esteves, residente na Rua Primeiro de Janeiro, 94, desta 
Freguesia.  
Foi deliberado proceder à troca da sepultura n.º 958 pela 965 do 8.º talhão a favor do 
Concessionário, Ramiro Rendeiro da Silva, devido às alterações feitas no respectivo talhão.  
  
Maio-Mês das Famílias – Integrado no encerramento do evento em título, promovido pela 
Fundação Padre Félix, em parceria com a Associação de Melhoramentos de Eixo, Associação 
de Solidariedade e Acção Social de Santa Joana, Centro Paroquial de São Bernardo, Casa da 
Juventude, Câmara Municipal de Aveiro e Junta de Freguesia de São Bernardo, no Adro da 
Igreja de São Bernardo, no dia 30/05/08, decorreu um concerto musical. 
  
Projecto Felizidade – No dia 31/05/08 a Divisão do Desporto da Câmara Municipal de 
Aveiro, promoveu mais um evento destinado à população sénior, assistir a um jogo de Hóquei 
em Patins entre o Clube Bonsucesso e o Riba D’Ave, seguido de um pequeno jantar convívio. 
A Junta de Freguesia colaborou e estiveram presentes actores do Centro de Animação 
Comunitário. 
 
Agradecimentos – Foi deliberado agradecer através de ofício ao Talho Pedro Alberto – São 
Bernardo pela colaboração prestada no pequeno jantar, do Projecto Felizidade e, também à 
firma José A. Marcelino pela colaboração prestada no embelezamento de espaço público na 
Cruz-Alta. 
 
17.º Passeio da 3.ª Idade – Foram analisadas propostas quanto aos locais a visitar e marcação 
do dia, tendo sido deliberado por unanimidade que as visitas predominem sobre N.ª S.ª de 
Fátima e Tomar, no dia 7/08/08, 5.ª Feira. Este passeio destina-se a todos os Seniores com 
mais de 65 anos, recenseados e residentes na nossa Freguesia. As inscrições obrigatórias e 
gratuitas, irão decorrer na Sede da Junta de 07 a 24/07/08. 
   
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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ATA NÚMERO CENTO E DEZANOVE 
 

Aos dezasseis dias do mês de Junho de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique 
da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes 
assuntos. 
 

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

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia Ordinária 
do mês de Junho que irá decorrer no dia 25/06/08 a partir das 21,30 no Salão Nobre da Junta 
de Freguesia. 
  

Período aberto ao Público – Aos Munícipes que estiveram presentes apresentando as suas 
questões a Junta através do seu executivo prestou os devidos esclarecimentos tidos por 
convenientes.  
  

Eco-Conselho da Escola EB1 de São Bernardo – No dia 5/06/08, dia do Ambiente, a 
Junta participou no invento que a Escola promoveu com a presença de todos os alunos no 
Salão da Sociedade Musical de Santa Cecília. 
  

Associação de Pais de São Bernardo – A seu convite a Junta esteve presente no encontro 
promovido por esta Associação para esclarecimento da “Comunidade Escolar” onde foram 
analisados os pontos agendados. 
  

Projecto Felizidade – No âmbito do projecto em título a divisão de desporto da Câmara 
Municipal de Aveiro, promoveu mais um evento em parceria com Flash Bowling, tendo os 
nossos seniores do Centro de Animação Comunitário participado entusiasticamente no 
Bowling. 
 

Centro Desportivo de São Bernardo – Decorreu neste fim-de-semana em São Bernardo a 
fase final do Campeonato Nacional de Juniores da 1.ª Divisão em Andebol. O São Bernardo 
brilhantemente sagrou-se Campeão Nacional de Juniores, tendo conseguido um feito inédito 
do Andebol Aveirense. A Junta deliberou atribuir um voto de Louvor à equipa de Juniores 
Masculinos de Andebol do Centro Desportivo de São Bernardo. 
 

Agrupamento de Escuteiros n.º 1088 – São Bernardo – Após solicitação do Agrupamento 
em título foi decidido atribuir excepcionalmente um subsídio de 1.800,00 €, dado que não foi 
possível a esta Autarquia satisfazer nos últimos anos qualquer subsídio. 
   

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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ATA NÚMERO CENTO E VINTE 
 

Aos vinte e três dias do mês de Junho de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
17.º Passeio Anual da Terceira Idade – Procedeu-se a uma análise profunda deste 
Passeio em título para que tudo possa decorrer a contento de todos os participantes. 
  
Programa Ocupação de Tempos Livres – Curta Duração – No contexto deste 
programa que irá proporcionar aos jovens, ocupação no mês de Julho/2008, nas 
áreas de Ambiente/Jardinagem e Secretariado, irão os mesmos  prestar o seu 
contributo a bem da Freguesia.  
  
Limpeza na Freguesia – Foi deliberado que a limpeza de valetas, espaços verdes, 
passeios, etc., continue a ser prioritária. 
  
Agrupamento de Escolas – São Bernardo – Inserido no encerramento do ano 
lectivo, o Agrupamento promoveu um desfile da marcha “Santos Populares”, onde 
participaram alunos do pré-escolar ao 9.º Ano, pais, funcionários e professores. A 
Junta e a Câmara Municipal de Aveiro também participaram. 
 
Agradecimento – Foi deliberado por unanimidade emitir um agradecimento à Sr.ª 
Dna. Maria Isabel Reboredo Vieira, pelo elevado e competente serviço voluntário 
que foi prestado à comunidade nesta Autarquia, no preenchimento de declarações 
do I.R.S. no período de 01/02/08 a 25/05/08. 
   
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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ATA NÚMERO CENTO E VINTE E UM 
 

Ao primeiro dia do mês de Julho de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
Assembleia realizada a 25 de Junho de 2008, tendo sido deliberado congratularmo-
nos com o modo positivo como decorreu a Assembleia. 
  
Recuperação Parcial da Escola EB1-São Bernardo – Foi deliberado, a Junta 
prestar todo o apoio, nomeadamente ao departamento técnico da Câmara Municipal 
de Aveiro para a urgente efectivação desta obra. 
  
Vídeo Projector – Foi deliberado ceder para os dias pretendidos o equipamento em 
título a pedido do Professor de Violino da Sociedade Musical Santa Cecília, Marco 
António C. Gonçalves para um espectáculo que pretendem realizar na Freguesia de 
Nossa Senhora de Fátima. 
  
Associação de Apoio ao Imigrante – Nas comemorações do encerramento do 
ano lectivo da Escola de Domingo, sessão de esclarecimento sobre a Lei de 
Imigração e diversas actividades, que decorreram na Sociedade Musical Santa Cecília 
e Junta de Freguesia, contando com a presença do Sr. Cônsul da Rússia, a Junta 
também este presente. 
  
Passeio da Terceira Idade – Foi decidido efectivar uma visita de reconhecimento, 
nomeadamente a Tomar, aos pontos de visita e espaço de lazer.  
  
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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ATA NÚMERO CENTO E VINTE E DOIS 
 

Aos sete dias do mês de Julho de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a 
distribuição do Informativo n.º 120. 
  
Recolha de Sangue – Foi devidamente analisado todo o processo para que decorra 
com a devida celebridade a recolha no dia 13/07/08. 
  
Período de Férias – Agosto/2008 – Depois de devidamente analisado, foi 
decidido manter os Serviços Administrativos em funções neste período, tendo em 
atenção a redução dos recursos humanos. 
  
Cargas e Descargas – Foi decidido solicitar à Câmara Municipal de Aveiro a 
criação de espaços para cargas e descargas na Rua Cónego Maio, nos 
estacionamentos existentes. 
  
Sentido único – Devido às consequências negativas no tráfego rodoviário na Rua 
das Leiras, foi decidido solicitar à Câmara Municipal de Aveiro a criação de um 
sentido único para esta Rua.  
 
Pintura Sinalética – Foi deliberado solicitar à Câmara Municipal de Aveiro que a 
pintura sinalética no chão, nomeadamente, passadeiras, seja reposta em toda a 
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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ATA NÚMERO CENTO E VINTE E TRÊS 
 

Aos catorze dias do mês de Julho de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período Aberto ao Público – Estiveram presentes diversos munícipes que 
apresentaram as suas questões. A Junta prestou os devidos esclarecimentos e 
conclusões, tidos por convenientes 
  
Garantias Bancárias – Foi pedido à Instituição Bancária Montepio Geral o 
cancelamento de Garantias Bancárias aprovadas em reunião de Junta de 21/04/08, 
acta n.º 113, por não ser exigível e aplicável às operações urbanísticas, promovidas 
pelas autarquias locais. 
  

Recolha de Sangue – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu esta 
recolha no dia 13/07/08 na Sede da Junta, que registou 75 inscrições, 21 
suspensões, 1 eliminado e 53 aprovados. 
  

Agradecimento – Por unanimidade foi deliberado agradecer através de ofício à 
firma DANKAL-Fábrica de Tintas e Vernizes, Ld.ª, pela oferta de 100 litros de tinta 
e 10 litros de diluente que se destina ao embelezamento da Freguesia, no 
enquadramento do programa OTL, curta duração para jovens. 
  

17.º Passeio da 3.ª Idade – Foi deliberado que o Tesoureiro Sr. Júlio Oliveira 
acompanhe o Passeio, coordenando e tendo como auxiliares a Dna Marília 
Magalhães e o Sr. Carlos Gaspar.  
 

Máquinas da Câmara – Na semana de 21 a 25/07/08 a Câmara Municipal de 
Aveiro disponibiliza as suas máquinas para efectivação de trabalhos em diversas 
áreas. 
  

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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ATA NÚMERO CENTO E VINTE E QUATRO 
 

Aos vinte e um dias do mês de Julho de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período Aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes que apresentaram as 
suas questões. Foi-lhes prestado os devidos esclarecimentos e conclusões, tidos por 
convenientes. 
  
Centro de Animação Comunitário de São Bernardo – Promoveu no dia 17 de 
Julho a sua Festa de Encerramento, com teatro, danças e canto, no Salão da 
Sociedade Musical Santa Cecília, cedido para o efeito. Foi um óptimo momento, que 
os seus componentes proporcionaram a todos os presentes. 
  
Paragem de Autocarros – Foi decidido solicitar a mudança da Paragem situada na 
Rua Cega em Frente à Rua da Ucha, mais para sul, devido aos constantes acidentes 
rodoviários que ali acontecem. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 844 do 7.º talhão 
a favor de João da Graça Figueira. 
   

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,                   
  
   
       _____________                     ______________                ______________   
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 

Junta de Freguesia de São Bernardo – Acta n.º 124 de 21 de Julho de 2008 – Pág. 1 



 ATA NÚMERO CENTO E VINTE E CINCO 
 

Aos vinte e oito dias do mês de Julho de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período Aberto ao Público – Foram recebidos munícipes os quais apresentaram as suas 
questões tendo a Junta prestados os esclarecimentos e conclusões tidos por convenientes. 
   

Banda de Gaitas – Neste último fim de semana em Manzaneda, Ourense – Espanha, a 
Banda de gaitas da Associação Musical e Cultural São Bernardo, participou na XVIII final 
da liga Galega de Bandas de Gaitas tendo conseguido excelente pontuação, garantindo 
assim, a subida à 1.ª Categoria. A Junta felicita a Banda e a Associação por tão prestigioso 
título. 
  

Festa dos Avós – No âmbito do projecto “Viver a Idade” decorreu no dia 26/07/08 mais 
um invento, tendo a Junta colaborado com a presença do Centro de Animação 
Comunitária de São Bernardo. 
  

Máquinas da Câmara Municipal de Aveiro – Na semana de 21 a 25 de Julho/2008, as 
máquinas estiveram na Freguesia tendo efectuado diversas intervenções, nomeadamente 
em caminhos rurais, limpeza de bermas e zonas verdes. Procedeu-se à demolição de uma 
casa em ruínas na Rua Cega, tendo o proprietário cedido espaço em favor do domínio 
público para alargamento de passeio e estacionamento. 
  

EB 2, 3 – Decorreu no dia 24/07/08 a cerimónia de entrega aos vinte e dois alunos que 
concluíram os processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 
de nível Secundário no Centro de Novas Oportunidades do Agrupamento de Escolas de 
São Bernardo. 
 

17.º Passeio da 3.ª Idade – Procedeu-se a uma profunda análise a este processo, tendo 
sido tomadas as decisões para que possa decorrer a contento de todos os participantes. 
 

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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 ATA NÚMERO CENTO E VINTE E SEIS 
 

Aos quatro dias do mês de Agosto de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período Aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes que apresentaram as suas 
questões tendo a Junta prestados os esclarecimentos tidos por convenientes. 
   

Limpeza e Obras – Foi devidamente analisada a continuação da limpeza e obras que 
decorrem na freguesia. 
 
Paragem de autocarro – Depois da aprovação da Câmara Municipal de Aveiro para 
efectivamente deslocar a paragem situada na Rua Cega mais para sul, em frente ao número 
244, deliberou esta Junta colocar na paragem informação dirigida a todos os utilizadores. 
  

Recuperação na Escola EB1 – São Bernardo – Conforme o previsto, iniciaram-se hoje 
as obras de requalificação na Escola EB1 – 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,                    O Tesoureiro,                   
  
   
     ________________       __________________       ________________   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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 ATA NÚMERO CENTO E VINTE E SETE 
 

Aos onze dias do mês de Agosto de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período Aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes que apresentaram as suas 
questões tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por convenientes. 
   

17.º Passeio da 3.ª Idade – Este Passeio/ Convívio que comportou 165 pessoas foi 
direccionado a Fátima, ao seu complexo Sócio-Religioso, passando por Tomar, em visita 
ao Convento de Cristo. O Tesoureiro, Júlio Oliveira, que acompanhou e coordenou este 
evento produziu um relato minucioso, o qual podemos considerar positivo. Foi decidido 
agradecer toda a colaboração prestada pela Sr.ª Marília Magalhães, Sr. Carlos Gaspar e Sr. 
António Magalhães. 
 

Cemitério – Devido ao período de férias, os trabalhos a executar recomeçam no início de 
Setembro. Os serviços de inumações estão assegurados. 
 
Dia Mundial de Turismo – No âmbito do projecto “Viver a Idade”, a Junta de Freguesia 
em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro, no dia 27 de Setembro de 2008 vai levar a 
efeito a comemoração do dia em título. 
   

Festa em Honra de São Bernardo – Foi decidido por unanimidade, prestar a devida 
colaboração na realização dos festejos em honra do Padroeiro. 
  

Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a distribuição 
do Informativo, edição n.º 121. 
  

Capela Nossa Senhora da Saúde – Um grupo de Senhoras disponibilizou-se para 
comemorar o dia 15 de Agosto de 2008, dia da Nª Sr.ª da Saúde, promovendo uma festa 
religiosa. A Junta presta a sua colaboração. 

 

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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ATA NÚMERO CENTO E VINTE E OITO 
 

Aos dezoito dias do mês de Agosto de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período Aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes apresentando as suas 
questões, tendo-lhes sido prestados os esclarecimentos e conclusões tidos por 
convenientes. 
 

 Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize no dia 22 de Setembro de 2008 – 2ª feira, pelas 21.30 
horas. 
  

Rua das Leiras – Depois da solicitação à Câmara Municipal de Aveiro quanto à eventual 
criação de um sentido único, foi recebida a proposta de validação, tendo a Junta deliberado 
remeter aos residentes da área envolvente o projecto de alteração para auscultação dos 
mesmos. 
 

Escola EB1 – São Bernardo – Estão a decorrer as obras de requalificação na Escola em 
título, que a Junta continua a acompanhar. 
 

Juniores – Campeões Nacionais/Centro Desportivo de São Bernardo – Na sequência 
do Voto de Louvor apresentado ao Clube pelo histórico êxito desportivo obtido no dia 15 
de Junho de 2008, ao sagrar-se Campeões Nacionais de Juniores em Andebol, foi 
deliberado propor à próxima Assembleia de Freguesia uma distinção honorifica a atribuir 
no 40.º Aniversário da Freguesia, com os fundamentos constantes da proposta que se 
anexa à presente Acta e que aqui se dão como transcrita.  
 

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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ATA NÚMERO CENTO E VINTE E NOVE 
 

Aos oito dias do mês de Setembro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período Aberto ao Público – Foram recebidos munícipes que apresentaram as suas 
questões, às quais a Junta prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 

 Centro de Estudo – Foi decidido colaborar com este Centro de Estudo, que abrange as 
áreas de Apoio Pedagógico do 1.º ao 6.º anos, Explicações a todas as Disciplinas e Apoio 
na elaboração de dossiers de RVCC – B2 e B3. 
  

Recenseamento Eleitoral – Foi decidido publicar no Informativo da Freguesia o número 
mensal de Recenseados, 47 cidadãos que passaram a fazer parte da nossa Freguesia, desde 
Fevereiro a Julho de 2008. 
 

Criação de Sentido Único – Rua das Leiras – Conforme deliberado foi entregue porta a 
porta a cada munícipe na zona interveniente o projecto de alteração para auscultação dos 
mesmos, disponibilizando-se esta Junta para que até ao dia 08 de Setembro de 2008, nos 
transmitissem a sua opinião. As opiniões que chegaram são a favor de sentido único. Face  
à aprovação dos moradores, esta Junta irá dar conhecimento ao Ex.mo Senhor Vereador 
do Pelouro do Trânsito e Mobilidade para que o pretendido sofra um despacho positivo. 
  

Centro Desportivo de São Bernardo – A Junta fez-se representar na apresentação da 
Equipa Sénior de Andebol e homenagem aos Juniores, Campeões Nacionais de Andebol 
época 2007/2008.  
 

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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 ATA NÚMERO CENTO E TRINTA 
 

Aos quinze dias do mês de Setembro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Qualificação da Entrada Poente da Rua Sociedade Musical Santa Cecília – Depois 
de um estudo minucioso e aprovado pelos serviços responsáveis da Câmara Municipal de 
Aveiro, foi deliberado dar seguimento à qualificação em título e remeter aos residentes da 
área envolvente o projecto de alteração para auscultação dos mesmos. 
 

 Limpeza de terrenos – Proveniente de muitas reclamações que chegam a esta Junta, 
devido a proprietários de terrenos não procederem à sua limpeza, foi deliberado, procurar 
identificar os mesmos, solicitando a sua devida limpeza. 
  

Plantação de árvores – Seguindo um critério devidamente analisado da plantação de 
árvores, foi decidido fazer um levantamento informando a Divisão de Parques da Câmara 
Municipal de Aveiro, sobre a nova colocação. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia 
Ordinária do mês de Setembro que irá decorrer no dia 22/09/08 a partir das 21,30 no 
Salão Nobre da Junta de Freguesia. 
  

Cemitério – Inserido no programa “Juntas por Aveiro”, foi deliberado iniciar a curto 
prazo uma parte da requalificação do Cemitério que compreende a parte frontal do 
Cemitério, redução do muro, aplicação de gradeamento e dois portões. 
 
Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a distribuição 
da Edição n.º 122. 
  

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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ATA NÚMERO CENTO E TRINTA E UM 
 

Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e oito, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Secretário, Henrique da Rocha 
Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos. 
 
Falta – Foi justificada a falta dada pelo Presidente, José António Tavares Vieira, por 
se encontrar em reunião da Assembleia Municipal. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise sob a forma como decorreu 
a Assembleia realizada no dia 22/09/08, tendo sido deliberado congratularmo-nos 
positivamente com o modo como a mesma decorreu. 
 
 Período Aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes apresentando as 
suas questões, às quais a Junta prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. 
  
Qualificação da Entrada Poente da Rua Sociedade Musical Santa Cecília – 
Conforme deliberado no passado dia 12/09/08, foi entregue porta à porta o 
projecto de alteração para auscultação dos residentes na área envolvente. 
Constatou-se a opinião favorável de alguns residentes. Brevemente as obras terão o 
seu início. 
 
EB1 de São Bernardo – Conforme o previsto, as obras de requalificação foram 
concluídas e as aulas tiveram o seu início no dia 23 de Setembro de 2009. 
 
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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 ATA NÚMERO CENTO E TRINTA E DOIS 
 

Aos treze dias do mês de Outubro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 

 Quadra Natalícia – Procedeu-se a uma análise quanto a iniciativas de forma a 
enaltecer a passagem desta quadra festiva, ficando o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos 
Oliveira responsável por esta iniciativa. 
  

Associação de Apoio ao Imigrante – Foi deliberado ceder espaço na Sede da 
Junta para que a Escola de Domingo direccionada a filhos de Imigrantes possa 
iniciar o ano lectivo de 2008/2009. 
 

Instituto Reinserção Social – Foi deliberado aceitar a vinda de Filipe Gonçalves 
em prestação de trabalho a favor da comunidade, a realizar na Freguesia a partir do 
dia 13/10/08. 
 

PT Inovação, SA – Foi deliberado agradecer através de ofício a enviar à PT a 
oferta de 3 computadores, que amavelmente esta Empresa ofereceu e que vem 
reforçar o espaço informático em actividade nesta Junta. 
 

Sentido Único na Rua das Leiras – Depois de informados e auscultados 
favoravelmente os munícipes quanto à implantação de sentido único, aguarda-se que 
os DSU da Câmara Municipal de Aveiro procedam à sua efectivação. 
 

Boletim Informativo – Foi devidamente analisado o conteúdo e a forma como 
decorreu a distribuição do Informativo n.º 123. 
 

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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 ATA NÚMERO CENTO E TRINTA E TRÊS 
 

Aos vinte dias do mês de Outubro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 

 Cemitério – Decorrem as obras de requalificação da parte frontal do Cemitério e 
devido à quadra que se aproxima, é pertinente proceder a uma melhor limpeza 
interior, nomeadamente, caiação de paredes e arranjo de canteiros e passeios. 
  

Associações e Instituições – Foi deliberado promover um encontro, agendado 
para o dia 03/11/08, 2.ª Feira, pelas 21,30 horas na Sede da Junta, com o objectivo 
de partilhar e dialogar sobre vários temas. 
 

Qualificação da Entrada Poente da Rua Santa Cecília – Deu-se início 
provisoriamente à requalificação das obras em título, o que irá permanecer durante 
algum tempo para efectivamente se proceder a eventuais alterações, conforme as 
realidades locais. 
 

Instituto de Reinserção Social – Foi deliberado aceitar a vinda do menor Paulo 
Jorge Soares Robalo, em prestação de trabalho a favor da comunidade, a realizar na 
Freguesia a partir de 20/10/08. 
 

Limpezas na Freguesia – Continuam as limpezas de sarjetas e passeios. 
  

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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ATA NÚMERO CENTO E TRINTA E QUATRO 
 

Aos três dias do mês de Novembro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Encontro com Associações e Instituições da Freguesia – A convite desta Junta 
estiveram presentes as Associações que se disponibilizaram para o efeito, tendo-se 
abordado os pontos agendados, resultando num colectivismo positivo. 
 

 Cemitério – Ponto 1. Estão concluídas as obras de requalificação da parte frontal 
do Cemitério, tendo sido uma mais valia para aquele complexo. 

Ponto 2. Foi deliberado proceder à concessão da sepultura dupla 766 
do 6.º talhão a favor de Noémia Fernanda Pereira Batista Caçola, residente nesta 
Freguesia na Rua dos Barreiros. 
 

Eco-Conselho da EB1 – São Bernardo – No dia 24/10/08 a Junta participou na 
acção promovida pelos alunos e docentes, referenciado o tema Ambiente. 
  

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Com o incondicional apoio do Agrupamento 
de Escuteiros de São Bernardo, decorreu o peditório anual de São Bernardo a favor 
da Liga nos dias 30,31 de Outubro e 1 e 2 de Novembro. 
 

Romance “Meus Alunos, Meus Amores” – Decorreu no Centro Paroquial de 
São Bernardo o lançamento do terceiro livro em título, da autora Dr.ª Maria Cacilda 
Marado. Os direitos de autos revertem a favor da Fundação Padre Félix, bem como 
dos dois primeiros livros.  
 

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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 ATA NÚMERO CENTO E TRINTA E CINCO 
 

Aos dez dias do mês de Novembro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, 
Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

Falta – Foi justificada a falta dada pelo Secretário, Henrique da Rocha Vieira. 
 

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

Período aberto ao Público – Foram recebidos munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo sido prestados os devidos esclarecimentos. 
 

Sentido único – Rua das Leiras – Foi efectivamente colocada a devida sinalização 
correspondente a esta alteração, tendo havido atempadamente participação dos 
residentes. 
 

Boletim Informativo – Foi analisado como decorreu a distribuição da edição n.º 
124, bem como o seu conteúdo. 
  

Máquinas da Câmara – Na semana de 03 a 07/11/08 efectuaram-se diversas 
intervenções nomeadamente em ruas Rurais, reposição de piso, limpezas de bermas 
e intervenção no futuro parque natural na Rua de Santa Cecília. 
 

Instituto de Reinserção Social – Foi deliberado inserir em prestação de trabalhos 
a favor da comunidade a vinda temporária de Acácio Paulo da Silva Freitas, a partir 
de 18/11/08. 
 
Programa Eco-Escolas para 2008/2009 – Foi deliberado manifestar todo o apoio 
a esta iniciativa com o Agrupamento para as Escolas EB1 e EB2,3 que se alicerça no 
Plano de Acção que tem obtido um exemplar empenho no trabalho de toda a 
Escola. 
  

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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 ATA NÚMERO CENTO E TRINTA E SEIS 
 

Aos dezoito dias do mês de Novembro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes, que apresentaram 
questões tendo esta Junta registado e prestado os esclarecimentos tidos por 
convenientes. 
 

Qualificação da Entrada Poente da Rua Santa Cecília – Depois de um período 
experimental e atendendo a sugestões plausíveis, foi deliberado proceder à 
efectivação do projecto. 
 

EB1 de São Bernardo – Foi deliberado por unanimidade manifestar o 
reconhecimento total desta Autarquia pelo seu elevado empenhamento nas práticas 
de educação ambiental. É o 8.º Ano consecutivo que a Escola é presenteada com o 
Hastear da Bandeira Verde, atribuição concedida pela Comissão Nacional de Eco-
Escolas. 
  

Associação de Apoio ao Imigrante – Foi deliberado, após solicitação 
disponibilizar aos Domingos das 12,00 às 14,00 horas, uma sala para atendimento de 
utentes, inserido no projecto de medicina “consultas médicas”, que a Associação 
promove. 
  

Números de Policia/Rua da Patela – Foi elaborado um levantamento nesta Rua 
para eventual correcção de atribuição de números de Policia. 
  

Delegação de Competências para 2009 – Procedeu-se, conforme solicitação da 
Câmara Municipal de Aveiro ao envio da Delegação de Competências para 2009, 
aguardando assim, o despacho oficial da Câmara Municipal de Aveiro. 
 

Dia de São Martinho – No âmbito do Projecto “Viver a Idade” que a Câmara 
Municipal de Aveiro tem vindo a promover, diversos munícipes através do Centro 
de Animação Comunitária estiveram presentes no dia 11/11/08 neste evento. 
  

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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ATA NÚMERO CENTO E TRINTA E SETE 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de dois mil e oito, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares 
Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de 
Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Foram recebidos munícipes que apresentaram as suas 
questões, às quais a Junta prestou os devidos esclarecimentos. 
 
Cargas e Descargas – Foram criados alguns espaços de cargas e descargas na Rua 
Cónego Maio, tendo-se iniciado a sua sinalização. 
 
Carmelo Cristo Redentor – Em 22 de Novembro de 2008, comemoraram-se os 25 
Anos da Fundação do Carmelo de Cristo Redentor, tendo o Bispo Senhor D. 
António Francisco, presidido à Solene Eucaristia de encerramento do Ano Jubilar. 
  
Estacionamentos – Alguns espaços de estacionamentos estão a ser alcatroados em 
diversas Ruas da Freguesia, nomeadamente, Ruas: do Forno, Cega, Dr. Francisco 
Vale Guimarães, Brejeira e Dr. Girão Pereira. 
  
Sociedade Musical Santa Cecília – Decorreram as Comemorações do 105.º 
Aniversário da Colectividade que registamos com agrado pelo modo positivo como 
decorreram, nomeadamente a homenagem ao associado José Cândido. 
  
Iluminação Pública – Procedeu-se ao levantamento em todas as Ruas da Freguesia 
de candeeiros eléctricos que não projectam luz, para dar conhecimento à EDP 
dessas avarias. 
  
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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ATA NÚMERO CENTO E TRINTA E OITO 
 

Aos dois dias do mês de Dezembro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize no dia 30 de Dezembro de 2008, 3.ª Feira pelas 
21,00 horas. 
 

Iluminação Pública – Foi deliberado, após solicitação da Câmara Municipal de 
Aveiro efectuar um levantamento em toda a Freguesia de focos luminosos 
obsoletos (lâmpadas de mercúrio/cor branca e luminárias abertas). Pretende a 
Câmara Municipal de Aveiro elaborar com a EDP um plano geral de substituição 
por lâmpadas de vapor de sódio/cor amarela. O levantamento foi efectuado e irá 
ser enviado à Câmara Municipal de Aveiro. 
 

Rede aérea da EDP – Foi dado conhecimento pela Câmara Municipal de Aveiro 
que a EDP irá proceder à intervenção no pavimento para passagem da rede 
subterrânea em substituição da rede aérea em toda a extensão da Estrada de São 
Bernardo, desde o Pingo Doce até à Cruz-Alta. 
  

Localização dos Principais equipamentos/Imóveis de interesse Público da 
Freguesia – Depois da solicitação da Câmara Municipal de Aveiro, foi deliberado 
indicar a localização de imóveis de interesse público da Freguesia para 
implementação de sinalização direccional nos principais arruamentos. 
  

Projecto Viver a Idade-1.º Festival de Karaoke Cidade de Aveiro – Foi 
deliberado congratularmo-nos com o Centro de Animação Comunitária, pela sua 
participação neste Festival, tendo chegado à final e obtendo o 2.º e 3.º lugar, 
respectivamente a nível individual e de grupo. 
  

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 759 do 6.º talhão 
a favor de Rui Manuel Casal da Graça, residente 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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ATA NÚMERO CENTO E TRINTA E NOVE 
 

Aos nove dias do mês de Dezembro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique 
da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes 
assuntos. 
 

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

Boletim Informativo – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a distribuição do 
Boletim Informativo n.º 125, bem como o seu conteúdo.  
   

32.º Aniversário da Associação Musical e Cultural de São Bernardo – A Freguesia 
participou e registou com agrado a forma elevada como decorreram esta comemorações. 
  

Quadros de Valor e Excelência – Procedente de uma proposta do Conselho Executivo do 
Agrupamento de Escolas de São Bernardo, foi deliberado por unanimidade incluir nos 
Quadros em título, e, em referência ao Ano Lectivo de 2007/2008 os seguintes alunos: 
  

1.º Ciclo – Ana Rita Lopes Miranda 
    – Carolina Lacerda Carvalho 
    – Gabriela Simões Monteiro 
    – João Miguel Esteves Sarmento 
    – Maria Luísa Pereira Gaspar 
    – Nazalina Januário Mendonça 
    – Paloma Levy Lopes 
    – Pedro Veloso Teixeira   
 5.º Ano – Carolina Inácio dos Santos 
              – Cláudia Sofia Leitão Álvares 
   – João Afonso Andrade Ribeiro 
   – Nuno Miguel Sequeira de Almeida 
 6.º Ano – Inês Casal Breda 
   – Joana Filipa Monteiro 
              – Joana Rita Capela Covelo 
               – Patrícia Alexandra Henriques Gonçalves Abreu 

7.º Ano – Luís Filipe Matos dos Santos 
    – Raquel Cônsul Lourenço 

             – Sara Pereira Bravo 
    – Tomás Rocha Branco Ferrão 

 8.º Ano – Carolina Beatriz Santos Maia Gafanhão 
   – José Miguel Pino Gonçalves 
   – Maria João Rente Neto 
                         – Nuno Henrique Marques Peixinho Fragoso 
              – Pedro Miguel André Coelho 
              – Sara Cristina da Costa Ventura 
 9.º Ano – Ângelo Miguel de Sá Pereira 
   – Catarina Félix Almeida Pericão 
   – Gonçalo Neto da Silva Miranda 

             – Inês Miguel Santos Silva 
   – Pedro Gil Gonçalves Lima 
   – Sara Alexandra Capela Covelo 
 

Comunicação da Junta à Assembleia – Depois de devidamente analisado o conteúdo desta 
comunicação, foi aprovado com unanimidade que irá ser distribuída aos membros da 
Assembleia a realizar dia 30/12/08. 
 
_________________________________________________________________________ 
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Delegação de Competência para 2009 – No cumprimento da legislação em vigor, 
especialmente a Lei 5-A/02, foi deliberado por unanimidade aceitar para 2009 a seguinte 
deliberação de Competências atribuídas pela Câmara Municipal de Aveiro: 
- Pequenas Reparações nas Escolas ………..   1.350,00 € 
- Limpeza de valetas ………………………. 15.510,00 € 
- Execução de novos passeios ……………..  13.900,00 € 
- Reabilitação de passeios ………………….   5.150,00 € 
- Manutenção de espaços verdes …………..  12.247,00 € 
  Total ……………………    48.157,00 € 
 

Plano de Actividades para 2009 – Atendendo às diferentes análises efectuadas, procedeu-se à 
apresentação final deste documento, o qual foi aprovado por unanimidade, e devendo ser 
agora, submetido à ratificação da próxima Assembleia. 
 

Orçamento para 2009 – Elaborada uma análise atenta a este documento, no final foi 
colocado à votação e aprovado por unanimidade. No essencial estão previstos os valores 
respectivos: 
- Receitas Correntes ………….. 226.400,00 € 
- Receitas Capital ……………..   35.000,00 € 
     261.400,00 € 
 

- Despesas Correntes ………...  192.900,00 € 
- Despesas Capital …………...    68.500,00 € 
     261.400,00 € 
 
 

Tabela de Taxas e Licenças – Procedendo a uma minuciosa análise à tabela em curso, e 
atendendo à recessão económica, foi aprovado por unanimidade manter as actuais taxas e 
licenças para o ano de 2009. 
 

40.º Aniversário da Freguesia – Foi analisado mais uma vez este processo, no que concerne 
ao Programa e Sessão Solene. 
 

Distinções Honorificas – Na sequência de diversas análises a que se tem procedido, foi 
deliberado, por unanimidade, propor à próxima Assembleia de Freguesia a atribuição das 
seguintes distinções Honorificas, a entregar no decurso das comemorações do 40.º Aniversário 
da nossa Freguesia: 
- Distinção a Professores Aposentados nos últimos 10 anos. 
- Distinção aos Juniores – Campeões Nacionais do Centro Desportivo de São Bernardo. 
- Distinção à Banda de Gaitas da Associação Musical e Cultural São Bernardo. 
- Medalha de Ouro – Dr. Élio Manuel Delgado da Maia, com os fundamentos constantes das 
propostas que se anexam à presente acta e que aqui se dão como transcritas. 
 
  

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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ATA NÚMERO CENTO E QUARENTA 
 

Aos quinze dias do mês de Dezembro de dois mil e oito, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 

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

Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes os quais apresentaram as 
suas questões, tendo a Junta prestado os devidos esclarecimentos. 
 

Votos de Boas Festas – Foi deliberado criar um modelo de cartão de Boas Festas a 
enviar e retribuir às apresentadas a esta Freguesia. 
 

Consoada de Natal – Foi deliberado a exemplo de anos anteriores, entregar a tradicional 
consoada de Natal aos elementos que mais directamente colaboram com a Autarquia. 
  

Saúde Aveiro Social – Nos dias 5,6 e 7/12/08, decorreu no parque de Exposições de 
Aveiro e a Convite da Câmara Municipal de Aveiro – Rede Social o 1.º evento em título. A 
Freguesia esteve bem presente com as instituições da Rede Social, nomeadamente, Centro 
Paroquial de São Bernardo, Fundação Padre Félix, Associação de Apoio ao Imigrante, 
ASCTIAA, Escola EB 2, 3 de São Bernardo e Junta de Freguesia. 
  

VI Gala- Aveiro FM – No dia 13/12/08 decorreu no Teatro Aveirense, promovido pela 
Rádio Aveiro FM 96.9 a homenagem, através da atribuição de Galardões a diversas 
personalidades e instituições que ao longo do ano de 2008 se distinguiram em diversas 
áreas, o Troféu Teatro, foi atribuído ao Centro de Animação Comunitária de São 
Bernardo pela exibição da Peça Teatral “O Casamento do Morto”, levada a efeito no dia 
13/09/08, da responsabilidade do Teatro Aveirense-Festival de Arte Dramática Aveiro 
2008. 
 

Distinção Honorifica – Depois de devidamente analisada a proposta apresentada, foi 
deliberado, por unanimidade, propor à próxima Assembleia de Freguesia a atribuição de 
uma Distinção Honorifica ao Centro de Animação Comunitária de São Bernardo, a 
entregar no decurso das comemorações do 40.º Aniversário da nossa Freguesia. 
 

Agradecimento – Foi deliberado registar um agradecimento escrito a Sandra Maria dos 
Santos Gregório, pelo seu contributo voluntário no âmbito da permanência no evento 

“Saúde Aveiro Social” durante os três dias. 
 

Alteração de Sentidos de Trânsito – Depois de diversas análises e do parecer final da 
Divisão de Trânsito da Câmara Municipal de Aveiro para a efectivação do processo, 
deliberou esta Junta entregar porta a porta aos residentes da área, o projecto de alteração 
  

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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 ATA NÚMERO CENTO E QUARENTA E UM 
 

Aos vinte e dois do mês de Dezembro de dois mil e oito, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares 
Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de 
Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Estiveram presentes munícipes os quais 
apresentaram as suas questões, tendo a Junta prestado os devidos esclarecimentos. 
 
40.º Aniversário da Criação da Freguesia – Procedeu-se a uma análise minuciosa 
ao processo, tendo sido aprovado o seu programa final e tomadas as devidas 
decisões de forma a garantir que tudo possa vir a decorrer de forma dignificante. 
 
Atribuição de subsídios – Foi deliberado, após solicitação, atribuir um subsídio às 
colectividades e Instituições nomeadamente, Agrupamento de Escolas-Pré-Primário, 
Centro Desportivo de São Bernardo, Associação Musical e Cultural de São 
Bernardo e Sociedade Musical de Santa Cecília, na tentativa de suprimir as 
dificuldades com que se debatem. 
  
Protocolo de Estágio – Foi deliberado aprovar o Protocolo de Estágio 
Profissional do curso Tecnológico de Informática, entre a Escola Secundária José 
Estêvão e esta Autarquia, pelo período de 12 semanas, para dois alunos. 
  
Assembleia de Freguesia – Foi devidamente analisado todo o processo para 
apresentar na Assembleia, a realizar no dia 30/12/08. 
  
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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