
ATA NÚMERO UM 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro de dois mil e cinco, 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: 
 

Eleições Autárquicas 2005 e Instalação – Foi feita uma análise de apreciação, ao modo 
como decorreu o recente processo eleitoral, bem como a instalação da Assembleia e da Junta 
de Freguesia, tendo a Junta manifestado a sua congratulação pelo modo elevado como 
decorreram estes processos. 
 

Agradecimento – Foi deliberado oficiar, a todos os elementos que não continuam no actual 

mandato, na Assembleia e na Junta, agradecendo toda a elevada colaboração prestada no 
anterior mandato. 
 

Substituição do Presidente da Junta – Conforme previsto na lei, foi deliberado e designado 
o Secretário da Junta de Freguesia de São Bernardo, Henrique da Rocha Vieira, para substituto 
do Presidente nas situações de faltas e impedimentos. 
  

Reuniões de Junta – Foi deliberado marcar as reuniões da Junta para as Segundas-Feiras, a 
partir das 21,30 horas, e, que todas as reuniões sejam públicas. 
  

Assinaturas de cheques – Foi deliberado que para a movimentação de cheques, seja 
obrigatória a assinatura de dois dos três elementos da Junta. 
 

Regime de Permanência – Ao abrigo do n.º 1, artigo 2º, da Lei 11/96, de 18/04, foi 
deliberado, por unanimidade, aprovar, que o Presidente da Junta exerça as suas funções a 
tempo inteiro. 
 

Rua do Forno – É urgente uma intervenção na drenagem de águas pluviais, devido à não 
limpeza de valetas e caixas na parte da Rua pertencente à Freguesia de Oliveirinha. 
Para solução, rápido iremos contactar a Junta de Freguesia de Oliveirinha. 
 

Ruas Prof. Canha e João Lopes – É solicitado por alguns residentes que a circulação de 
veículos ligeiros e pesados, seja feita só num sentido. A Junta irá providenciar para que seja 
encontrada uma rápida solução. 
 

Praceta da Patela – Pelo residente Eng.º José Arménio Sequeira Pereira, foi solicitada a 
sinalização toponímica da respectiva Praceta. A Junta vai diligenciar nesse sentido. 
 

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Foi decidido prestar toda a colaboração neste habitual 
Peditório, tendo ficado responsável pelo processo o Secretário, o qual irá solicitar a habitual e 
excelente colaboração do Agrupamento de Escuteiros de São Bernardo. 
 

Cemitério – De forma a que o mesmo apresente nos dias 1 e 2 de Novembro uma imagem 
digna, irão ser tomadas decisões que se entendem necessárias. 
Foi deliberado proceder à concessão da sepultura 64 do 1.º talhão, a favor de Maria de Lurdes 
Gil Morais Sardinha, eleitor 4731. 
 

Lançamento do Livro “São Bernardo 50 Anos de Vida” – Foi feito um relato sobre o 
modo como decorreu a cerimónia de apresentação do Livro “São Bernardo 50 anos de Vida” de 
autoria de Manuel Rodrigues Bolais Mónica, a qual decorreu com uma dignificante qualidade e 
participação. 
  

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,   
 
 
 
 

        ___________________          __________________         __________________         



 
ATA NÚMERO DOIS 

 
Aos trinta dias do mês de Outubro de dois mil e cinco, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 
Falta – Foi justificada a falta do Sr. Presidente José António Vieira, por motivos 
familiares. 
 
Busto de Homenagem ao Padre Félix – Foi recebido o Sr. Joaquim Ferreira, 
escultor em Bronze, que apresentou uma proposta para um busto de Homenagem 
ao Padre Félix. 
 

Cemitério – Foi feita uma visita ao cemitério e análise ao estado do mesmo. 

  
Canteiro – Foi analisada a questão do canteiro que, entronca com a Rua Cónego 
Maio e Santa Cecília, em frente à Brasapão, prejudicando a visibilidade de quem sai 
da mesma Rua. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
  
Atestados – Procedeu-se a uma análise a alguns atestados, tendo ficado a cargo do 
Sr. Presidente, uma última verificação.  
 
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 TRÊS 
 

Aos sete dias do mês de Novembro de dois mil e cinco, 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: 
 

Rua 1.º de Janeiro – Estiveram presentes os Senhores: Orlando Nogueira e Paula Cristina 
Santos Nogueira, residentes na citada rua, tendo solicitado à Junta a colocação de pedra do 
chão, no passeio da área das suas residências, disponibilizando-se com a contribuição de 
material ou mão-de-obra. 
 

Ensino Recorrente – Na linha da prática seguida nos anos anteriores, foi decidido, de 

modo a permitir o funcionamento do 1.º Ciclo, colaborar no pagamento ao Bolseiro com 
os seguintes valores mensais: 
 - Outubro/Novembro/Dezembro de 2005 – 225,00 €/mensais 
 - De Janeiro a Junho de 2006 – 75,00€/mensais.  
  

Ornamentação de Natal – Procedeu-se a uma análise a este assunto, tendo sido tomadas 
algumas decisões para que esta quadra seja lembrada de um modo especial. 
  

37.º Aniversário – Esteve em análise este processo, ficando o Secretário e o Tesoureiro de 
apresentar na próxima reunião uma proposta, quanto ao programa a efectivar. 
  

Bombeiros Novos – Foi decidido felicitar os Bombeiros Novos, pela passagem do seu 
97.º Aniversário, o qual ocorrerá no dia 1 de Dezembro de 2005. 
  

Boletim Informativo – Foi analisada a forma de distribuição, não tendo surgido qualquer 
anomalia, bem como o seu conteúdo. 
  

Banco de Voluntários – Dando sequência à criação do Banco de Voluntários, foi recebida 
uma proposta de uma Estudante Universitária, Patrícia Oliveira, a qual foi analisada e 
decidido avançar com o projecto apresentado. 
  

 Hastear da Bandeira Eco-Escolas – Pelo segundo ano consecutivo, a Escola EB1 de 
São Bernardo foi presenteada pelo Hastear da Bandeira Eco-Escolas, pelo que muito nos 
congratulamos. 
  

EB1 – São Bernardo – Foram solicitados através do ofício n.º 1236-Proc.º 4.2. datado de 
27/10/05, diversos arranjos, os quais já foram concluídos. 
   

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 QUATRO 
 

Aos catorze dias do mês de Novembro de dois mil e cinco, 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: 
 

Reuniões – Foi deliberado marcar as reuniões da Junta para as Segundas-Feiras a partir das 
21,30. Foi também deliberado que todas as reuniões a realizar sejam públicas. 
Ao nível de atendimento dos cidadãos, foi deliberado estabelecer o seguinte horário: 
- Presidente – Segundas-feiras, das 15,00 às 18,00 horas. 
- Secretário – Quartas-feiras, das 20,30 às 21,30 horas. 
- Tesoureiro – Quintas-feiras, das 19,30 às 20,30 horas.  
 

Vala-Hidráulica – Estiveram presentes o Sr. João Moreira e esposa, residentes na Rua das 

Cilhas, solicitando a intervenção na limpeza da vala hidráulica, que tem início na Rua da 
Patela e confina com a Rua das Areias, a qual se encontra em péssima situação, ficando a 
Junta de diligenciar junto da Câmara Municipal de Aveiro nesse sentido.  
  

Rua Nova do Areeiro – Foi recebido o Sr. João de Jesus Silva e seu genro, os quais vieram 
colocar um assunto em referência ao prolongamento desta Rua. 
  

102.º Aniversário da Sociedade Musical Santa Cecília – Foi recebido um convite para 
estas comemorações, tendo sido decidido participar e colaborar nos actos previstos. 
  

Carmelo de Cristo Redentor – Foi recebido um convite para estar presente, no 
acolhimento das Relíquias de Santa Teresinha, que chegarão a São Bernardo, no próximo 
dia 9 de Dezembro, pelas 21,15 horas, vindas da Sé, tendo sido decidido participar e prestar 
colaboração nas cerimónias profetizadas. 
  

Agrupamento de Escolas de São Bernardo – Face ao pedido formulado para um 
Programa Ocupacional de Transição para a vida adulta, foi deliberado prestar o apoio 
solicitado. 
 

Lixoteca-A Odisseia na Lixolândia(Pela SUMA-Serviços Urbanos e Meio Ambiente, 
SA) - Esta Junta foi convidada e esteve presente na Campanha de divulgação que ocorreu 
com enorme participação na Escola do 1.º Ciclo, da nossa Freguesia. 
  
   

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
  

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

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

 
 
 
              O Presidente,        O Secretário,                O Tesoureiro,  
  
 
 
___________________          __________________         __________________         
_________________________________________________________________ 

Junta de Freguesia de São Bernardo – Acta n.º 4 de 14 de Novembro de 2005 – Pág. 1 
 
 



ATA NÚMERO CINCO 
 

Aos vinte e um dias do mês de Novembro de dois mil e cinco, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 
Falta – Foi justificada a falta do Sr. Presidente José António Vieira, por se encontrar em 
reunião da Assembleia Municipal. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Empresa Riaphone – Foi recebida uma representante da empresa indicada, a qual 
apresentou uma proposta para comunicações Móveis, e outra para manutenção de 
computadores e impressoras. Ficou ainda de apresentar uma outra proposta para Internet 
sem fios.  
  
São Bernardo Solidário – Foi analisado este projecto, e ficou esta Junta de publicitar o 
mesmo através do informativo, afim de que os possíveis voluntários se possam inscrever, e, 
também fazer chegar às instituições as fichas de inscrições. 
  
Publicação do Informativo – Foram apresentadas as datas de publicação do Informativo 
para o ano de 2006, estando esta Junta de acordo com as mesmas. 
  
Associação de Apoio ao Imigrante – Esta Associação solicitou o salão Nobre para que 
seja feita uma Exposição Bibliográfica, do físico Alberto Einstein no período de 25 a 30 de 
Novembro de 2005. 
  
Multiserviços – Foi apresentada uma relação de trabalhos a executar nesta Freguesia por 
esta empresa. 
  
Corpo Nacional de Escutas – O agrupamento 1088 de São Bernardo, vai levar a efeito a 
realização do São Jorge em 23 de Abril de 2006, que se efectua em São Bernardo, contando 
com a presença de cerca de 2000 Escuteiros, tendo sido solicitado a esta Junta a colaboração 
para o mesmo 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 Secretário,                                    O Tesoureiro,    
 
 
              __________________                               __________________         
 
_________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO SEIS 

 
Aos vinte e oito dias do mês de Novembro de dois mil e cinco, 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: 
 
Ata –  Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Período aberto ao público – Foram recebidos dois Directores da Gesinserde, para 
apresentarem o seu projecto de actividade física para a Terceira Idade.  
  
Rua Padre Américo – A Dn.ª Maria da Glória, residente no n.º 20, solicita à Junta o recuo 
do seu muro de vedação para o seguimento do alinhamento anterior. 
  
Comunicação da Junta à Assembleia – Procedeu-se a uma primeira análise a este 
documento, o qual deverá ser apresentado na próxima Assembleia de Freguesia. 
  
Assembleia de Freguesia – Analisou-se o levantamento de diferentes assuntos que serão 
apresentados na próxima Assembleia de Freguesia, os quais deverão constar na 
Convocatória. 
  
37.º Aniversário da Freguesia – Esteve em análise este assunto, quanto aos diversos 
momentos do Programa previsto. 
    
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. 
 
 
 

                 Presidente,              O Secretário,              O Tesoureiro,   
 
 
 
      __________________ ____________________       _________________        
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO SETE 

 

Aos cinco dias do mês de Dezembro de dois mil e cinco, 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 – Florbela Miranda, residente nesta Freguesia, apresenta um 
projecto “Casa dos Amiguinhos dos Animais”, o qual mereceu a nossa melhor atenção e 
colaboração.  

  

29.º Aniversário da Associação Social e Cultural de S.B. – Foi recebido um convite para as 
comemorações, tendo sido decidido participar e colaborar em todas os actos previstos. 
  

Carmelo Cristo Redentor – Foi apresentada uma decisão final quanto à participação a prestar 
nas cerimónias a realizar nos dias 9 e 10/12/05. 
  

Associação de Apoio ao Imigrante – Foi solicitada por esta Associação a cedência do Salão 
Nobre, para mais uma actividade relacionada com a exposição Bibliográfica de Calouste 
Gulbenkian, entre o dia 12 e 18/12/05. 
  

Reunião da Câmara Municipal Aveiro com as Juntas de Freguesias – No dia 29/11/05, 
decorreu a 1.ª reunião na Sede da Junta de Freguesia de Santa Joana, conforme desejo de ambas 
as partes, o que irá acontecer mensalmente em cada Junta de Freguesia. 
 

Quadros de Valor e de Excelência – Face a uma proposta do Conselho Executivo do 
Agrupamento de Escola de São Bernardo, foi deliberado, por unanimidade incluir nos Quadros 
em título em referência ao ano lectivo 2004/2005, os seguintes alunos:  

4.º Ano – Luís Filipe Matos Santos 
      Raquel Cônsul Lourenço 
      Tomás Rocha Branco Ferrão 
      Rui Grego de Jesus 
      Ana Patrícia Lopes Martins 
      Daniela Sofia Pereira Lourenço 
      Leandro Miguel Faria Rodrigues 
      Ana Catarina Sampaio Ribeiro 
      Ana Rita Rodrigues Cabral Monteiro 
 5.º Ano – Turma C - José Miguel Pino Gonçalves 
 5.º Ano – Turma D -  Maria João Rente Neto 

6.º Ano – Turma A - João Miguel Lopes Vale Cardoso Monteiro 
       - Marta Borges Canha 

 6.º Ano – Turma D - Bárbara Alexandra Borges Ribeiro 
 6.º Ano – Turma E - Dalila Vieira Neto 

7.  Ano – Turma D - Ana Bárbara Santos Pereira 
            - Joana Ferreira Filipe 

 8.  Ano – Turma C  - João António Correia Gomes 
        - Sérgio Filipe Gonçalves Vieira 

9.º Ano – Turma A - Fátima Cristina Fontes da Costa 
          - Vanessa Salomé Cunha Venâncio 
 9.º Ano – Turma B - Adriana Rocha Branco Ferrão 
            - Ana Sofia Lameiras Azevedo 
            - Joana Margarida Soares dos Reis 
            - Maria Margarida Ventura Santos Silva 
            - Tiago Neves Lopes 
 

_______________________________________________________________________ 
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9.º Ano – Turma C - João André Pereira Infante 
            - Pedro Seabra Marques 
            - Raquel Filipa Santos Almeida 
            - Sara Daniela Figueiredo Resende Mendonça 
 

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

Plano de Actividades para 2006 – No seguimento das diferentes análises efectuadas, 
procedeu-se à apresentação final deste documento, o qual foi aprovado por unanimidade e 
deverá ser agora, submetido à ratificação da próxima Assembleia. 
 

Orçamento para 2006 – Procedeu-se a uma análise atenta a este documento, o qual no final 
foi colocado à votação e aprovado por unanimidade. No essencial estão previstos os 
respectivos valores: 
 - Receitas correntes ………  274.000,00 € 
 - Recitas capital …………..    20.000,00 € 
            294.000,00 € 
 

 - Despesas correntes ……..   189.000,00 € 
 - Despesas capital ………...   105.000,00 € 
             294.000,00 € 
 

Delegação de Competências para 2006 – No cumprimento da Legislação em vigor, 
especialmente da Lei 5-A/02 de 11/01, foi deliberado por unanimidade, aceitar para o ano de 
2006 a seguinte Delegação de Competências: 
 - Pequenas reparações nas escolas ………..   3.600,00 € 
 - Limpeza de valetas ……………………...    13.650,00 € 
 - Pavimentação de passeios ……………… 14.970,00 € 
 - Manutenção de espaços verdes ………… 10.870,00 € 
 - Diversos ……………………………….. 25.000,00 € 
       68.090,00 € 
Esta deliberação, deverá agora, ser presente à próxima Assembleia de Freguesia para 
ratificação. 
 

Tabelas de Taxas e Licenças – Procedeu-se a uma minuciosa análise a esta tabela e por 
unanimidade foi aprovado não haver alteração para 2006. 
 

Comunicação da Junta à Assembleia – Foi aprovado o conteúdo desta comunicação que irá 
ser distribuído pelos membros da Assembleia de 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. 
 
 
                 Presidente,              O Secretário,               O Tesoureiro,   
 
 
 
      __________________         ____________________               _________________        
 
 
_________________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO OITO 
 

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

Falta – Foi justificada a falta do Sr. Secretário Henrique da Rocha Vieira. 
 

Acta –  Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
29.º Aniversário da Associação Musical e Cultural de São Bernardo – Foi feito um 
relato e uma análise, altamente positivo como decorreu o aniversário desta Associação.  
  

Presença do Sr. Vereador Eng.º Carlos Santos – No dia 9/12, após nossa solicitação 
esteve na nossa Freguesia fazendo-se acompanhar por três Técnicos, aos quais foram 
apresentados nos locais próprios as nossas preocupações sobre sinalização, passeios e 
árvores. 
  

Relíquias de Santa Teresinha – Fez-se uma análise ao modo como decorreu a vinda das 
Relíquias de Santa Teresinha para o Carmelo de Cristo Redentor, na nossa Freguesia, o 
qual se registou altamente positivo. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da Capela n.º 22, a favor de António de 
Almeida, bem como da sepultura 931, a favor de Silvério Francisco Castelhano. 
  

Espaço a Sul da Escola EB 2, 3 de São Bernardo – Foi tomado conhecimento que a 
Câmara, após análise pelo Departamento de Desenvolvimento e Planeamento Territorial, 
concede a abertura do arruamento proposto, considerando uma mais valia para as 
acessibilidades. 
 

Eleição do Presidente da República – Foi deliberado oficiar um convite aos vinte e 
cinco membros que fizeram parte das 5 secções de voto, das Eleições Autárquicas, do 
passado dia 9/10/05, para novamente fazerem parte na eleição em título, a realizar-se no 
dia 22/01/06.   
    

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. 
 
 

                 Presidente,                                   O Tesoureiro,   
 
 
 
      __________________           _________________        
   
 
_________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO NOVE 
 

Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro de dois mil e cinco, 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: 
 

 

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 em 19/12, tendo sido deliberado congratularmo-nos, com a aprovação dos diferentes 
documentos que estiveram em análise e com o modo elevado como decorreu a primeira 
Assembleia. 
 

 

Conferência “Solidariedade e Paz” – A Fundação Padre Félix, promoveu a conferência em 
título com o Sr. Prof. Dr. José Dias, que decorreu de um modo muito elevado. 
 
  

Centro Desportivo de São Bernardo – A convite da Direcção desta Instituição, estivemos 
presentes à recepção e, assistimos ao jogo a contar para a 18.ª Jornada da Divisão Elite 
(C.D.S.Bernardo – S.L. Benfica), tendo-nos congratulado com este acontecimento. 
 

 

Associação Musical e Cultural São Bernardo – Foi tomado conhecimento de mais um 
excelente resultado obtido pela Banda de Gaitas da Associação referida, 1.º Lugar do 3.º Grau 
do XVI Campeonato de Bandas de Gaitas, que decorreu em Estrino-Orense-Espanha, com a 
participação de 30 Bandas, sendo a nossa representação a única de Portugal. 
 
  

Fundação Padre Félix – No dia 18/12/05 decorreu no Salão Paroquial a Festa Convívio do 
Natal com as famílias e crianças desfavorecidas da Freguesia de São Bernardo e, registamos o 
modo elevado como decorreu. 
 

 

Escola do 1.º Ciclo de São Bernardo – O Sr. Vereador responsável pelo Pelouro da 
Educação, Dr. Pedro Ferreira, no dia 20/12/05, visitou este espaço, tendo tomado 
conhecimento das necessárias obras de manutenção a nível interno e externo apresentadas pela 
Presidente e Vice-Presidente do Agrupamento de Escolas de São Bernardo, Prof.ª Glória Leite 
e Júlia Casal. 
 

 

Era-Imobiliária – Por esta Empresa, foi atribuída a esta Junta uma quantidade de brinquedos, 
inserida na Campanha de Natal, destinados a crianças carenciadas. Foi deliberado por esta 
Junta, com o apoio da Fundação Padre Félix, fazer a distribuição no dia 6/01/06 – Dia de Reis. 
 
  

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 DEZ 
 
 

Aos dois dias do mês de Janeiro de dois mil e seis, 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. 
 
Pentebol – Foram recebidas quatro pessoas que fazem parte da firma indicada, 
solicitando o espaço do Ex-Centro de Saúde Mental para promoção da sua 
actividade. A Junta ficou de estudar o processo. 
 
37º Aniversário – Procedeu-se a uma análise mais sucinta sobre o Programa.  
  
Vala Hidráulica – Que confina com a Rua das Areias e, a pedido desta Junta, a 
Câmara Municipal de Aveiro, através dos serviços competentes fez a devida 
limpeza.  
 
Multiserviços – Foi apresentada uma relação de trabalhos a efectuar 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 ONZE 

 
Aos nove dias do mês de Janeiro de dois mil e seis, 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: 
 
 

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

Praça de Taxi – No dia 5/1/06, foram diligenciadas providencias para que este serviço 
público seja activado. 
 

 

Entrega de brinquedos – Inserido na Campanha Natalícia e oferta da Imobiliária Era, foram 
entregues brinquedos e lembranças aos filhos de pessoas colaborantes desta Junta. Os restantes 
destinam-se à Fundação Padre Félix e Centro Paroquial. 
 
  

Cortejo de Pastoras e Acto dos Reis Magos – Houve uma participação enorme da 
Freguesia, no cortejo das Pastoras. E uma representação brilhantíssima do Auto dos Reis 
Magos, acto de louvar pois já não acontecia há cerca de 22 anos. 
 

 

37º Aniversário da Freguesia – Procedeu-se a um balanço das iniciativas, depois de analisadas 
para serem efectivadas neste período. 
 
  

Boletim Informativo – Foi analisada a forma de distribuição, não tendo surgido qualquer 
anomalia, bem como o seu conteúdo. 
 

 

Cemitério – Foi deliberado pedir orçamento a três marmoristas, para a colocação de 
ornamentação na campa dos restos mortais do Cónego Maio. 
  

 

Cemitério – Foi deliberado, proceder à troca gratuita da sepultura n.º 105 pela n.º 119, pelos 
requerentes Manuel Sousa Almeida, residente na Rua dos Forninhos n.º 76 e João Pinheiro, 
residente na Rua Nossa Senhora da Saúde n.º 43, em 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 DOZE 
 

Aos dezasseis dias do mês de Janeiro de dois mil e seis, 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: 
 

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

Recolha de Sangue – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu esta recolha 
realizada no dia 15/01/06, a qual registou 78 inscrições e 58 colheitas. 
 

Máquinas da Câmara – Pelo Departamento de Serviços Urbanos, foi recebido um mapa 
para a cedência de máquinas a intervir na nossa Freguesia, durante o ano de 2006.  
 

Eleição do Presidente da República – Procedeu-se à devida preparação para este acto 
que terá efeito no dia 22/01/06. 
 

37º Aniversário da Freguesia – Analisou-se todo o processo que irá decorrer nos dias 18 
e 21/01/06. 
  

Lançamento do Livro “Retalhos da minha Infância” – Foi feito um relato sobre o 
modo como decorreu a cerimónia de apresentação do Livro “Retalhos da minha Infância” de 
autoria de Maria Cacilda Marado, a qual decorreu com uma dignificante qualidade e 
participação. 
 

Carta Educativa – Foi recebida pela Câmara Municipal de Aveiro uma proposta de 
redimensionamento da rede Escolar da Educação Básica, tendo-se procedido a uma 
apreciação global. 
  

Café Snack-Bar Toca do Grilo, Ldª – Foi deliberado agradecer à firma referida, a 
cedência de mesas e cadeiras. 
 

Porto do Sempre – Foi recebida esta empresa, a qual nos apresentou uma proposta de 
elaboração de um Guia da Freguesia, sem custos financeiros para esta Junta.   
  

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

____________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO TREZE 
 

Aos vinte e três dias do mês de Janeiro de dois mil e seis, 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: 
 

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

37.º Aniversário – Procedeu-se a um balanço final ao modo como decorreram as 
iniciativas, como foi o caso da Missa de Sufrágio e da Sessão Solene, tendo sido 
considerado muito positivo, tanto na qualidade, como na elevada participação cívica que se 
registou. No final ficou decidido agradecer a todas as entidades e cidadãos envolvidos a 
excelente colaboração prestada. 
 

Eleição para a Presidência da República – Foi feita uma análise detalhada ao modo 
como decorreu a eleição em título, realizada ontem, tendo-se constatado que tudo decorreu 
dentro da habitual normalidade e elevação. 
  

Bombeiros Velhos – Face ao convite recebido, foi decidido participar nas comemorações 
do 124.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro, 
sendo representados pelo nosso Secretário, Henrique da Rocha Vieira. 
  

Cemitério-Concesão – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura 942 do 8º talhão 
a favor de Manuel Carlos Pereira da Silveira. 
  

Obras – Foi tomado conhecimento das intervenções que decorrem na nossa Freguesia, na 
instalação de pedra do chão nas Ruas, dos Forninhos e 1.º de Janeiro. 
 
Declarações I.R.S. – Dando continuidade à experiência do ano anterior foi decidido 
disponibilizar os Serviços da Junta para apoiar os cidadãos no preenchimento e entrega das 
declarações do I.R.S., o qual funciona até ao dia 10 de Março de 2006. 
  

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 CATORZE 
 

Aos trinta dias do mês de Janeiro de dois mil e seis, 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: 
 

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

Eco-Conselho EB 2, 3 – A convite da Escola EB 2, 3 de São Bernardo, esta Junta esteve 
presente no Eco-Conselho, com elevada participação das respectivas turmas, no âmbito do 
projecto Eco-Escolas. 
 

Prática de Pentebol – Foi recebido Jorge Neves, residente na Rua da Cabreira, 
representante de um Grupo praticante desta modalidade, tendo solicitado o apoio desta 
Junta, nomeadamente na cedência de espaço para este fim. 
  

Cadastro de Ramais de Saneamento – Foi tomado conhecimento através do ofício 367 
de 24/01/06 – Aveiro – Serviços Municipalizados do levantamento de cadastro de ramais 
de saneamento e verificação das condições de funcionamento dos mesmos, por estes 
serviços. 
  

Cemitério – Foi deliberado proceder à autorização do revestimento da sepultura n.º 930.º 
do 8.º talhão, a mármore. 
  

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 QUINZE 
 

Aos seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e seis, 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: 
 

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

Rua dos Ferreiros – Esteve presente o Sr. José Augusto, pai da D. Maria do Céu, residente 
nesta Rua, tendo colocado questões quanto à entrada e saída da garagem do seu apartamento. 
 

Arrendamento de Espaço – Foi decidido, dadas as boas relações com a Empresa João Maia-
Construção Civil, Ld.ª, arrendar o espaço conforme seu pedido de 03/01/06, pelo prazo de um 
ano, com o valor de 15.500,00 a liquidar no final do ano em curso. 
 

Prolongamento da Rua Nova das Areias – Foi recebido o Sr. João Jesus da Silva e esposa, 
tendo-se procedido a mais uma análise a este processo para a abertura de um novo acesso no 
prolongamento da Rua acima referida. 
  

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

Ex-Centro de Saúde Mental – Face à continuação de degradação e vandalismo, 
nomeadamente na canalização da água, dando origem a roturas e fugas enormes de água da 
rede pública, esta Junta depois de comunicar à Câmara Municipal de Aveiro e aos Serviços 
Municipalizados, tudo tem feito para anular tais vandalismos. 
 

Agrupamento de Escolas São Bernardo – A pedido deste Agrupamento, foi decidido 
oferecer dois sacos de cimento-cola, com vista à recuperação e embelezamento do poço junto à 
entrada principal da Escola EB 2, 3.  
 

Associação de Apoio ao Imigrante – A convite desta Associação, a Junta esteve presente no 
dia 5/02/06, na recepção do Sr. Vice-Côsul e do Corpo Diplomático da Embaixada da Ucrânia 
em Portugal, inserido no encontro com cidadãos Ucranianos que decorreu com bastante 
participação e dignidade. 
 

Orquestra Filarmonia das Beiras – Procedeu-se a uma análise, tendo sido decidido, 
acompanhar e apoiar a actuação desta Filarmonia que irão apresentar o seu concerto, no dia 
11/02/06, no Salão do Centro Paroquial cedido para o efeito. 
  

Espaço Internet Aveiro Digital – No dia 4/02/06, na reunião que decorreu na Sede do 
Programa Aveiro Digital 2003/2006, a Junta fez-se representar pelo responsável deste nosso 
espaço, Emanuel Teixeira. 
 

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 DEZASSEIS 
 

Aos treze dias do mês de Fevereiro de dois mil e seis, 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: 
 

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

APESBER-Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Ensinos 
Pré-Escolar e 1.º Ciclo de São Bernardo – Estiveram presentes os novos 
membros directivos da Associação mencionada, os quais se apresentaram e 
conversaram sobre as carências da referida escola. 
 

Rua dos Campinhos – Esteve presente o Sr. José Alexandre Raposo, informando 
dos perigos iminentes relacionados com insegurança tanto para crianças como para 
adultos, devido ao enorme monte de areia que se encontra em propriedade privada, 
junto à via pública. 
  

DRABL-Agrupamento de Zonas Agrárias do Baixo Vouga – A zona Agrária de 
Aveiro através de ofício, solicita a utilização do Salão Nobre desta Junta para no dia 
2 de Março das 14,00 às 16,00 realizar uma reunião com agricultores da região, a 
qual foi concedida. 
  

Obras e Limpezas – Foi decidido efectuar intervenção no rebaixamento de 
passeios na zona da EB 2, 3, e continuar com a limpeza das ruas na Freguesia. 
 

Orquestra Filarmonia das Beiras – Decorreu no dia 10 de Fevereiro, no Centro 
Paroquial de São Bernardo o concerto promovido por esta Filarmonia, com elevada 
qualidade musical e óptima participação. Foi aprovado por unanimidade agradecer 
ao Centro Paroquial a cedência do Salão Nobre.  
 

Edicópia – Foi deliberado oficiar à Câmara Municipal de Aveiro, a solicitar um 
subsídio para um duplicador Riso RZ 570, para a tiragem do Boletim Informativo. 
  

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 16 de 13 de Fevereiro de 2006 – Pág. 1 



ATA NÚMERO DEZASSETE 
 

Aos vinte dias do mês de Fevereiro de dois mil e seis, 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: 
 

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

Comissão Social de Freguesia – Procedeu-se a uma análise a este processo, 
ficando decidido marcar uma reunião da Comissão. 
 

Rua dos Forninhos – Foi recebido o Sr. Carlos Freitas, o qual veio dar 
conhecimento da degradação da Rua junto à sua residência. 
  

Praça de Táxis – Foi recebido o Delegado Distrital da Antral, o qual deu 
conhecimento da situação em que se encontra o processo. 
  

Obras e Limpezas – Foi decidido efectuar intervenção no rebaixamento de 
passeios na zona da EB 2, 3, e continuar com a limpeza das ruas na Freguesia. 
 

Reuniões da Câmara nas Freguesias – Foi apresentado pela Câmara Municipal 
de Aveiro a calendarização das reuniões semanais nas 14 Freguesias do Concelho, 
como forma de contactar o mais próximo possível com a comunidade, tendo sido 
agendado para a nossa Freguesia o dia 29 de Maio de 2005, 2.ª Feira, com início às 
15,00 horas.  
 

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Foi tomado conhecimento que, no peditório 
de 2005 efectuado na nossa Freguesia, o resultado final foi de 709,12 Euros. Foi 
decidido oficiar ao Agrupamento de Escuteiros a agradecer 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 DEZOITO 
 

Aos seis dias do mês de Março de dois mil e seis, 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: 
 

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

Falta – Foi justificada a falta dada pelo Tesoureiro Sr. Júlio Vasconcelos de Oliveira. 
 

Associação Musical e Cultural de São Bernardo (Fanfarra) – Estiveram presentes, nesta 
reunião, o Sr. Presidente e membros da Associação referida, felicitando os novos membros da 
Junta. Apresentaram alguns dos seus projectos, nomeadamente, a criação de uma Academia de 
Música, uma Escola Nacional de Gaitas de Foles e de Percussão. Devido a estas valências, 
apelam na cedência de mais espaço físico, além do protocolado. 
 

Escola EB 1 – Foi pedido um orçamento para o arranjo das casas de banho da Escola EB 1. 
  

Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e o modo como foi distribuído o Boletim 
Informativo. 
  
Guia Turístico – Procedeu-se a uma análise ao Guia de São Bernardo, o qual a Empresa, 
Porto de Sempre, elaborou e distribuiu. Foi-nos prometido pela Porto de Sempre, que antes da 
sua publicação fariam chegar um exemplar para nossa apreciação, o que não aconteceu. 
Resultaram algumas anomalias, as quais não conseguimos anular. Através da sua Directora 
Comercial, fizemos chegar a nossa discordância. 
  

Máquinas da Câmara Municipal de Aveiro – Foram analisados os trabalhos que as 
máquinas da C.M.A. fizeram na nossa Freguesia. 
  
Reuniões de Câmara nas Freguesias – Foi tomado conhecimento das reuniões agendadas 
para cada Freguesia, realçando a intenção de procurar contactar o mais próximo possível os 
problemas de cada comunidade, tendo sido indicado o dia 29/05/06, para a nossa Freguesia. 
 

Reunião Toponímia – Foi recebida do Sr. José Maio, uma proposta para um nome de uma 
nova Rua, designada por “MiKail Gorbatchov”, a qual ficou de ser analisada. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 941, a favor de Albertina 
Pereira da Silveira. 
  

Pedido de Parecer da C.M.A. – Foi recebido e analisado o projecto sobre a sinalização 
vertical e horizontal na Rua de Santa Cecília e acesso ao Cemitério. Decidiu esta Junta proceder 
às devidas alterações, conforme projecto inicial de 2004.  
    

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 DEZANOVE 
  
Aos treze dias do mês de Março de dois mil e seis, 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: 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Falta – Foi justificada a falta dada pelo Tesoureiro Sr. Júlio Vasconcelos de 
Oliveira. 
 
Prolongamento Rua Nova do Areeiro – Uma vez mais foi analisado este 
processo para que num curto prazo seja concretizado este prolongamento. 
 
Escola EB 1 – Foi aprovado que no início da próxima semana o Sr. António 
Pereira, irá aplicar um tecto falso na casa de banho de deste Ensino. 
  
Rua do Areeiro – O Prédio com o n.º 136, encontra-se degradado. Esteve presente 
uma das proprietárias Cláudia Ramos, que se comprometeu proceder à sua 
reparação. 
  
Planta Toponímica – Foi recebida da Câmara Municipal de Aveiro, uma planta 
com os nomes das Ruas da nossa Freguesia, para análise e devidas correcções. 
  
Rua do Marco – Estiveram presentes alguns residentes desta Rua informado que, 
em frente à paragem do autocarro junto à Rua Anselmo Neto, existe um 
rebaixamento de piso que dá origem a acumulação de águas pluviais e quando os 
carros circulam molham as pessoas que se encontram na paragem. A Junta ficou de 
proceder à devida intervenção. 
     
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                    O Presidente,                     O Secretário,               
  
 
 
       ___________________           ____________________       
 
 
 
_________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO VINTE 
  
Aos vinte dias do mês de Março de dois mil e seis, 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: 
 

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

Estrada de São Bernardo (Estacionamento do lado oposto à Rua St.ª 
Eufêmea) – Esteve presente o Sr. Rafael Lourenço, recente proprietário de uma 
loja sita na rua acima indicada, pedindo uma rápida resolução para o arranjo do 
estacionamento e passeio, tendo sido solicitado à Câmara Municipal de Aveiro a 
respectiva intervenção. 
 

Sinalização Vertical e Horizontal – Face aos diversos casos que a nossa Freguesia 
carece nesta área, nomeadamente na Rua Cega, Cruz Alta e Zona envolvente à 
Escola EB 2, 3, esteve presente no dia 16/03/06 o Técnico responsável da Câmara 
Municipal de Aveiro, para eventuais alterações que se tornam pertinentes. 
  

Reunião Pública da Câmara Municipal de Aveiro na nossa Freguesia em 
29/05/06 – Dada a relevante importância para a nossa comunidade, foi feita uma 
análise sobre o assunto em título. 
  

Levantamento de diversas anomalias na Freguesia – Foi feita uma análise a 
diversas situações apresentas, as quais carecem de intervenção. 
  
Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a uma análise a este assunto, tendo 
ficado de se apresentar uma proposta numa das próximas reuniões. 
 

Agradecimentos – Foi deliberado, por unanimidade, agradecer aos Srs. Eduardo 
Farela Lopes e Sérgio dos Reis Pinto, pelos arranjos efectuados no ex-Centro de 
Saúde Mental e arranjo da bomba de água instalada na cave. 
     

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 VINTE E UM 
  
Aos vinte e sete dias do mês de Março de dois mil e seis, 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: 
 

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 a 24 de Abril de 2006, Segunda-Feira. 
 

Estatuto Direito de Oposição – Foi analisado e aprovado e estatuto referenciado. 
 

Prolongamento da Travessa da Rua Nova do Areeiro – Conforme desejo 
manifestado pelas pessoas empenhadas neste processo, ao longo de diversos meses, 
foi concretizado o referido prolongamento. 
  

Planta Toponímica – Procedeu-se a mais uma análise a este processo, tendo em 
conta as devidas correcções. Foi deliberado enviar à comissão de Toponímia o mapa 
da Freguesia de São Bernardo, elaborado por esta autarquia. 
  

INOXIO – Associação Cultural – Foi solicitado por esta Associação a cedência 
de 1 sala para ensaios teatrais, durante o Mês de Abril/2006. 
 

Propriedades colocadas ao abandono – Através de alguns munícipes, chegaram 
informações que vários terrenos se encontram nas condições referidas, em virtude 
de não serem limpos há imenso tempo, a Junta está a diligenciar no sentido da 
identificação dos proprietários para que cada qual proceda à sua limpeza. 
 

Máquinas da Câmara – Foi feita uma análise ao trabalho efectuado na Freguesia 
pelas máquinas que a Câmara Municipal de Aveiro disponibilizou durante a semana 
de 20 a 24/03/06. 
     

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 VINTE E DOIS 
  
Aos três dias do mês de Abril de dois mil e seis, 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: 
 

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

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

Rua do Marco – Esteve presente o Sr. Carlos Simões, dando conhecimento de que 
o passeio em frente à sua habitação e o acesso às duas entradas, encontram-se quase 
sempre ocupadas por veículos estacionados indevidamente em cima do passeio. 
  

Grande Encontro de Escuteiros “O São Jorge” – No próximo dia 23/04, 
Domingo, irá realizar-se um grande Encontro de Escuteiros da nossa região, e, esta 
autarquia irá prestar a sua colaboração. 
  

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia 
Ordinária do mês de Abril, a qual irá decorrer no dia 24, a partir das 21,00 horas na 
Sede da Junta. 
 

Agradecimento – Foi deliberado agradecer, por unanimidade, ao Sr. Tiago Daniel 
Almeida Sousa, pelos préstimos no preenchimento do I.R.S. 
     

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 VINTE E TRÊS 
  
Aos dez dias do mês de Abril de dois mil e seis, 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: 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Corpo Nacional de Escutas-Agrupamento 1088 de São Bernardo – Foram 
recebidos dirigentes deste Agrupamento, que começaram por felicitar o executivo 
desta Junta e nomeadamente pormenorizar o Grande Encontro de Escuteiros “O 
São Jorge” que irá decorrer na nossa Freguesia no dia 23 de Abril de 2006, contando 
com a presença de cerca de 2.000 escuteiros. 
 
Banda de Gaitas da Associação Musical e Cultural de São Bernardo – No dia 
9 de Abril de 2006 em PONFERRADA – CASTELA Lyon, realizou-se o XVI 
Campeonato da Liga Galega de Bandas de Gaitas, 2.ª fase, tendo participado 120 
Bandas, sendo duas portuguesas. A Banda Gaitas da Associação Musical e Cultural 
de São Bernardo obteve um extraordinário 2.º lugar, pelo que a felicitamos. 
  
DIÁCRIA-Editora – Foi apresentado por esta Empresa uma proposta/Orçamento 
para elaboração de legalização do Brasão, Bandeira e Selo da Freguesia. 
  
Fundação Padre Félix – No dia 7 de Abril a Fundação referida, comemorou o seu 
17.º Aniversário com a realização de um Sarau Musical que decorreu com elevada 
participação. 
 
Comunicação da Junta à Assembleia – Foi analisado e aprovado o conteúdo da 
comunicação escrita da Junta a apresentar à próxima Assembleia de Freguesia, a qual 
deverá ser remetida com a respectiva convocatória. 
 
Contas da Junta do Ano de 2005 – No complemento das análises efectuadas em 
reuniões anteriores, foram aprovadas, por unanimidade, as contas referentes ao ano 
de 2005, as quais, em síntese, apresentam os seguintes valores: 

- Total de receitas …………………… ……………….276.880,07 € 
- Total de Despesas …………………………………...233.750,23 € 
- Saldo que transita (Operação Tesouraria/ano de 2006) ….  43.129,84 € 

Deve revelar-se o grau de execução orçamental, o que enquadrado num período de 
recessão económica, se situou nas despesas em 92,12% e nas receitas em 86,88%. 
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 – Procedeu-se a uma análise minuciosa, tendo sido 
aprovado o Inventário Patrimonial da nossa Freguesia, o qual vai ser remetido 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 2006, sobre as grandes 
opções do Plano e Orçamento para 2006, verificou-se que a Delegação de 
Competências que esta Junta apresentou, à posterior, não foi aprovada na sua 
totalidade, pelo que se impõe, seja deliberado proceder à rectificação da Delegação 
de Competências e que por unanimidade, esta Junta aceitou, para o Ano de 2006. 
 - Pequenas Reparações nas Escolas ………  3.150,00 € 
 - Limpezas Valetas ……………………… 12.810,00 € 
 - Pavimentação de passeios ………………14.970,00 € 
 - Manutenção de espaços verdes …………  9.980,00 € 
         40.910,00 € 
Esta rectificação deverá agora, ser presente à próxima Assembleia de Freguesia para 
ratificação. 
 
Relatório sobre o Grau de Observância do Estatuto do Direito de Oposição – 
No complemento de 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. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 961, a favor de 
Manuel Simões Gonçalves Maio. 
   
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 23 de 10 de Abril de 2006 – Pág. 2 



ATA NÚMERO VINTE E QUATRO 
  
Aos dezoito dias do mês de Abril de dois mil e seis, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos: 
 
Falta – Foi justificada a falta dada pelo Secretário Sr. Henrique da Rocha Vieira. 
 

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

15.º Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a mais uma análise a questões 
ligadas a esta iniciativa, para que decorra da melhor forma. 
 

Reforço de iluminação pública – Procedeu-se a um levantamento das Ruas que 
necessitam deste reforço. 
  

Reposição de piso em diversas Ruas – Foi feito um levantamento das Ruas que 
necessitam urgentemente de reposição de piso. 
  

Corpo Nacional de Escutas-Agrupamento 1088 de São Bernardo – Procedeu-
se a mais uma análise referente ao apoio que esta Junta disponibilizou para o 
Grande Encontro de Escuteiros “O São Jorge” que irá decorrer na nossa Freguesia 
no dia 23 de Abril de 2006. 
 

Concurso limitado – Procedeu-se a uma análise a este processo, tendo sido 
constatado que apenas se apresentou a concurso a Empresa de Inserção São 
Bernardo Multiserviços, tendo sido deliberado, face aos valores propostos e à sua 
correspondência com os do ano anterior, proceder à respectiva adjudicação nas 
condições definidas. 
     

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 VINTE E CINCO 
   
Aos dois dias do mês de Maio de dois mil e seis, 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: 
3 

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

Centro de Animação Comunitária – Foi feito um relato sobre o modo como decorreu o 
Espectáculo de Teatro, mostra de xailes antigos e danças, levado a efeito na Sociedade 
Musical Santa Cecília, tendo sido altamente positivo. 
  

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
Assembleia realizada no dia 24/04/06, tendo sido deliberado congratularmo-nos com a 
aprovação dos diferentes documentos que estiveram em análise e com o modo elevado 
como decorreu a Assembleia. 
  

Grande Encontro de Escuteiros “O São Jorge” – Aconteceu pela primeira vez na nossa 
Freguesia, a comemoração do “Dia São Jorge” e o 10.º Aniversário do Agrupamento 1088 
de São Bernardo. Participaram cerca de 2.300 Escuteiros e entidades Civis. A organização 
esteve a cargo do Agrupamento 1088 de São Bernardo e foi altamente positivo. 
 

Definição de entrevistas para o Boletim Informativo – Procedeu-se a uma análise a 
este processo, para que este trabalho seja dignificante. 
  

Carta Educativa do Município de Aveiro – Procedeu-se a uma análise ao modo como 
decorreu a reunião do dia 19/04/06, a pedido da Câmara Municipal de Aveiro, sobre 
reflexão e apresentação do documento em síntese da Carta Educativa, a qual perspectiva os 
parâmetros desejados. 
  

Associação de Apoio ao Imigrante – Em parceria com a Sociedade Musical Santa Cecília 
e a casa de Língua e Culturas Russa, decorreu com elevado nível, uma audição de cânticos 
em várias línguas, interpretadas por alunas da Sociedade Musical Santa Cecília, tendo-nos 
presenteado com a sua presença, o Ex.mº Sr. O. V. Gostev, Cônsul Ucraniano. 
 

Recenseamento das Aves – Foi feita uma profunda análise a este processo, tendo sido 
deliberado reforçar a publicação, através do Boletim Informativo e da Igreja nas missas 
Dominicais, para a necessidade urgente de cada munícipe efectuar o respectivo registo das 
suas Aves. 
 

Apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais – A 
convite do Ex.mo Sr. Governador Civil, estivemos presentes na apresentação do título em 
causa, apresentado por Sua Excelência o Ministro de Estado da Administração Interna Dr. 
António Costa. 
     

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 VINTE E SEIS 
   

Aos oito dias do mês de Maio de dois mil e seis, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e 
o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos 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. 
 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2, 3 de 
São Bernardo – A convite desta Associação, esta Junta esteve presente no 
Encontro/Debate subordinado ao tema “Actividade Física e Qualidade de Vida”, 
realisado no Salão Paroquial de São Bernardo, no dia 5/5/06, o qual decorreu 
com elevada qualidade. 
  
Boletim Informativo – Foi analisada a forma de distribuição, não tendo 
surgido qualquer anomalia, bem como o seu conteúdo. 
 
15.º Passeio anual da Terceira Idade – Foram analisadas algumas propostas 
sobre o itinerário. Foi decidido marcar o dia 10/08/06, Quinta-Feira, para a 
sua realização. 
  
Reunião Pública de Câmara na Freguesia – Procedeu-se a mais uma 
análise a este processo. 
      
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 encerrada a sessão, 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 VINTE E SETE 
   
Aos quinze dias do mês de Maio de dois mil e seis, 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. 
 

Período Aberto ao Público – Foi recebido o Sr. José Batista residente na Rua Cega, 
solicitando a colocação de pedra do chão junto à sua vivenda, disponibilizando-se a 
colaborar com a mão-de-obra na sua aplicação. 
  

Assembleia do Agrupamento de Escolas de São Bernardo – Depois da sua nomeação 
como representante das Juntas de Freguesia que compõem o Agrupamento, esta Autarquia 
esteve presente na Assembleia realizada no dia 11 de Maio de 2006, que teve lugar nas 
instalações da EB 2, 3 de São Bernardo. 
  

Cemitério – Procedeu-se a mais uma análise, tentando melhor serviço que a autarquia 
presta a cada munícipe dentro daquele espaço. 
  

Reunião Pública da Câmara na Freguesia – Decorreu mais uma reflexão aprofundada, 
quanto ao assunto em título. 
  

Rua Aires Lacerda – Conforme informação escrita dos Serviços Municipalizados de 
Aveiro, irão proceder à instalação de rede colectora de esgotos domésticos, a partir do dia 
16/05/06.  

Marcação de lugares privativos para viaturas que transportam Atletas-Centro 
Desportivo de São Bernardo – Por despacho de 28/04/06, do Sr. Vereador do Pelouro 
de Trânsito e Mobilidade, Dr. Capão Filipe, foi autorizada a colocação de um sinal vertical 
H1 a (estacionamento autorizado), contendo a inscrição “CDSB” (sigla do Centro Desportivo de São 
Bernardo) + Painel Adicional M10b, contendo a inscrição “Viaturas que transportam Atletas” + 
Painel Adicional M4b, contendo a inscrição “11 m” (com seta para a esquerda), assim como a 
demarcação dos lugares no pavimento. Estes trabalhos irão ser executados pelo DSU. 
  
     

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 VINTE E OITO 
   
Aos vinte e dois dias do mês de Maio de dois mil e seis, 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. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Núcleo Sportinguista de São Bernardo – Comemora no dia 28 de Maio o 
seu aniversário e a seu convite, esta Junta se fará representar. 
  
Encontro com as Associações e Instituições – Decorreu nesta Junta com 
dignidade, qualidade e participação, um encontro com as Associações e 
Instituições desta Freguesia, onde cada qual referenciou as suas actividades, 
dificuldades e valências. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 939 a favor 
de Centro Paroquial 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,                O Tesoureiro,  
  
   
 
  __________________     ___________________      _________________  
 
                   
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO VINTE E NOVE 
   
Aos cinco dias do mês de Junho de dois mil e seis, 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. 
  

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

Feira do Desporto – No âmbito da realização da Feira do Desporto, promovida pela 
Câmara Municipal de Aveiro, através da Divisão de Desporto que irá decorrer desde o dia 
10/06 a 2/07, no Rossio, a Freguesia far-se-á representar, pelo Centro Desportivo de São 
Bernardo. 
  
Reunião da Câmara Municipal de Aveiro na Freguesia – Decorreu no dia 29/05/06 
na nossa Freguesia a reunião em título, como forma de procurar contactar o mais próximo 
possível com os problemas de cada comunidade. Durante toda a manhã os executivos da 
Câmara Municipal de Aveiro e da Junta de Freguesia, visitaram diversas Instituições, 
Associações e locais referenciados. De tarde, decorreu a reunião pública, tendo a Junta de 
Freguesia apresentado o seu comunicado referindo carências com que esta Freguesia se 
confronta de há muitos anos a esta parte. O Salão Nobre desta Junta esteve repleto de 
munícipes, tendo havido uma participação de relevo, nas suas exposições. Foi feita uma 
análise a todo este processo e congratulamo-nos com a forma elevadíssima como tudo 
decorreu. 
 

Liga dos Amigos do Coração de Aveiro – Com o apoio desta Junta decorreu no salão 
Nobre no dia 24/05/06, os rastreios às doenças cardiovasculares que contou com a 
presença de cerca de 80 pessoas. 
 

Ensino Recorrente – Nas comemorações do sexto aniversário da Câmara Municipal da 
Juventude, o Centro de Animação Comunitária esteve presente representando a Freguesia 
na mostra dos seus trabalhos artesanais, que teve como palco o largo do Rossio, no 
passado dia 21/05/06. 
 

Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize no dia 26/06/06, 2.ª Feira.   
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da Capela n.º 16 (2mx3m=6m2), a favor 
de Alexandrina Rodrigues Pereira Resende da Rua 1.º de Janeiro n.º 28 – 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 TRINTA 
   
Aos doze dias do mês de Junho de dois mil e seis, 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. 
  

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

Eco-Escolas - Dia do Ambiente – Procedeu-se a uma análise ao modo excelente como 
decorreu no dia 5/6/06 esta iniciativa na mesma Escola EB1 – 1.º Ciclo. 
  
Agrupamento de Escolas EB 2, 3 de São Bernardo – Foi feito um relato sobre o modo 
elevado como decorreu no dia 8/6/06 o Dia do Agrupamento Escola Básica 2/3, com a 
participação de toda a comunidade Escolar. 
 

Associação dos Amigos de São Bernardo – Esta Associação levou a efeito no dia 
10/06/06 o seu 62.º Convívio, o qual decorreu com bastante dignidade. 
 

Banda Amizade – No dia 10/6/06 a Banda Amizade ofereceu um concerto musical à 
população de São Bernardo, no campo de jogos do Centro Paroquial, tendo sido excelente 
este encontro musical. 
 

Centro Desportivo de São Bernardo – Foi deliberado registar em Acta um voto de viva 
congratulação pela conquista de Vice-Campeão do Campeonato Nacional de Iniciados 
Masculinos, conquistado no dia 11/6/06, em Guimarães, bem como a obtenção do melhor 
Guarda-Redes, Henrique Carlota e melhor jogador e melhor marcador, Pedro Marques.  
 

Feira do Desporto – A convite da Câmara Municipal de Aveiro-Divisão de Desporto, 
teve a sua inauguração no dia 10/6/06 no Largo do Rossio e irá decorrer até 2/07/06 e 
sendo a nossa Freguesia representada pelo Centro Desportivo de São Bernardo. 
 

Recolha de Sangue – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu esta recolha 
realizada em 11/6/06, a qual registou 81 inscrições e 57 colheitas. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia 
Ordinária do mês de Junho, a qual irá decorrer no dia 26, a partir das 21,00 horas na Sede 
da Junta. 
     

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, 
depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
          O Presidente,                       O Secretário,                O Tesoureiro,  
  
   
 
  __________________           ___________________            _________________  
 
 
______________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO TRINTA E UM 
   
Aos dezanove dias do mês de Junho de dois mil e seis, 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.  
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Centro de Animação Comunitária de Aveiro – Inserido no projecto “Viver 
a Idade” nas comemorações do “Dia de Santo António”, da Freguesia de 
Oliveirinha, o Centro de Animação esteve presente com a sua brilhante 
participação. 
  

Fundação Padre Félix – Integrado nas comemorações do seu 17.º 
aniversário, assistimos ao lançamento do primeiro número do seu Boletim 
Informativo. 
  

Eco-Conferência – Decorreu no Salão do Centro Paroquial de São 
Bernardo, promovido pelos docentes e alunos do Grupo de Escolas de São 
Bernardo EB1, tendo os oradores abordado os temas – Água, Eco-Códigos e 
Energias. 
 

Concurso para Pessoal Administrativo – De acordo com as necessidades 
desta Junta de Freguesia e atendendo às modalidades existentes para recrutar 
pessoal, deliberou esta Junta por unanimidade levar a reunião da Assembleia 
de Freguesia, a realizar no dia 26/06/06, uma vez que é o órgão competente 
para aprovação.  
    

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 TRINTA E DOIS 
   
Aos quatro dias do mês de Julho de dois mil e seis, 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. 
  

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 no dia 26/6/06 tendo sido deliberado congratularmo-nos com a 
aprovação dos diferentes documentos que estiveram em análise e com o modo elevado 
como decorreu a Assembleia. 
  

Boletim Informativo – Foi analisada a forma de distribuição, não tendo surgido qualquer 
anomalia, bem como o seu conteúdo. 
  

Praceta da Patela – Foi feito um levantamento quanto à atribuição dos números de 
Policia para a referida Praceta. 
  

Rastreio Audição – Por proposta de GAES, Ld.ª- Centros Auditivos, deliberou esta 
Autarquia que seja efectuado o rastreio de audição a que se propõem, no dia 20 de 
Setembro, na Sede da Junta, aberto a todos os seus munícipes. 
 

Associação de Apoio ao Imigrante – Em parceira com a RADUGA-Associação para 
Promoção Artista e Cultural, decorreu nesta Junta uma dinamização de um atelier 
formação de monitores para actividades de reciclagem de vestuário nos dias 24 e 25 de 
Junho, tendo sido bastante participada.  
 

Máquinas da Câmara – Na semana de 19 a 23/6/06 a Câmara Municipal de Aveiro, 
disponibilizou as suas máquinas, para as limpezas, nivelamento e retiro de inertes, em 
diversos pontos da Freguesia. 
 

Centro de Animação Comunitária de São Bernardo – No dia 22/6/06, na Sede da 
Sociedade Musical Santa Cecília, e promovido por este Centro decorreu um espectáculo de 
variedades assinalando o encerramento deste ano lectivo. 
 

Festa de Encerramento das Actividades – Inserido no Projecto “Felizidade” da Divisão 
de Desporto da Câmara Municipal de Aveiro decorreu no dia 30/06/06, a referida Festa de 
encerramento, onde marcou presença o nosso Centro de Animação Comunitária. 
 

Regulamento actual do Cemitério – Mediante proposta apresentada, foi deliberado 
iniciar uma consulta minuciosa ao Regulamento em questão. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 265 – 2.º talhão a favor 
de Carlos Santos Rodrigues, Travessa das Cilhas – São Bernardo. 
 

Discussão Pública do Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro – Foi recebido da 
Câmara Municipal de Aveiro, o Edital n.º 91/2006, para consulta dos seus munícipes. 
    

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 TRINTA E TRÊS 
   
Aos dez dias do mês de Julho de dois mil e seis, 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. 
  

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

Ensino Recorrente – A Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente e 
Educação Extra – Escolar, levou a efeito o encerramento dos cursos, a nível 
concelhio com a respectiva entrega de certificados e diplomas, que decorreu 
na Casa Municipal da Cultura. 
  

Plano de Urbanização – Foi dado conhecimento que por Edital n.º 331-
A/2006 (II Série) de 6 de Julho de 2006 irá decorrer entre 20/07/06 e 10 
/08/06, um período complementar de discussão pública, pelo facto de ter 
ocorrido lapso ao considerar-se 22 dias seguidos quando este prazo se deve 
contar em dias úteis, tendo sido decidido dar a maior divulgação possível 
desta deliberação. 
  

Motopulverizador – Foi deliberado pedir orçamentos para eventual aquisição 
de um motopulverizador. 
  
    

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 TRINTA E QUATRO 
   
Aos dezassete dias do mês de Julho de dois mil e seis, 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. 
  
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
2.ª Jornada de “Roteiro para a Inclusão” – Promoveu Sua Excelência o 
Presidente da República um percurso nacional tendo estado presente no dia 
13/07/06, no Auditório do Centro Cultural de Congressos – com uma 
jornada dedicada às questões da “Violência Doméstica e Crianças em Risco” e a 
convite da Câmara Municipal de Aveiro a Junta e ASCTIAA, marcaram 
presença neste encontro que decorreu com satisfatória participação. 
  
Plano de Urbanização – Foi feita uma análise ao processo que irá decorrer 
de 20/07/06 a 10/08/07, período complementar da discussão pública. 
    
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 TRINTA E CINCO  
   
Aos vinte e quatro dias do mês de Julho de dois mil e seis, 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. 
  
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Rua Santa Cecília – Foi decidido solicitar à divisão de trânsito da Câmara 
Municipal de Aveiro, o projecto de alteração que esta Junta emitiu em 
8/03/06, referente à sinalização vertical e horizontal na Rua de Santa Cecília. 
  
Grupo Motopulverizador – Depois da proposta apresentada pela Fatomipe-
Equipamentos Agrícolas, S.A., decidiu esta Junta proceder à sua aquisição. 
 
Limpezas – Foi feito um levantamento por Ruas, que exigem uma 
intervenção rápida na limpeza de valetas. 
 
Pavimentações – Foi apresentado mais uma vez à Câmara Municipal de 
Aveiro, a necessidade urgente da pavimentação nas Ruas, Forninhos, Travessa 
das Cilhas e Rua Nova das Areias, por se encontrarem em precárias 
condições. 
    
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 TRINTA E SEIS  
   
Aos trinta e um dias do mês de Julho de dois mil e seis, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, e o Tesoureiro, 
Júlio Vasconcelos 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 – Esteve presente o Sr. Manuel Gonçalves, tendo uma vez 
mais relatado o seu desagrado quanto à situação em que continua o caso do Estaleiro da 
Sociedade H. F. N., na Rua dos Emigrantes. A Junta também uma vez mais disponibilizou-
se para dar conhecimento à Câmara Municipal de Aveiro. 
  

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

Período de Férias – Devido a este período, as reuniões semanais da Junta irão ser 
interrompidas nos dias 21 e 28 de Agosto de 2006, recomeçando no dia 4 de Setembro de 
2006. 
 

Passeio da Terceira Idade – Depois de analisada a lista de inscrições, foi deliberado a 
contratação de três autocarros. O Tesoureiro da Junta Sr. Júlio Oliveira acompanha o 
passeio referido. 
 

Associação de Apoio ao Imigrante – Em parceria com a Associação de Voluntariado 
Vertigem e a Associação Raduga para a Promoção Artística e Cultural, o intercâmbio de 
jovens em regime de voluntariado, representando 14 Países e com a presença do Vice-
Consul da Ucrânia no Porto, esteve presente na nossa Freguesia no dia 29 de Julho de 2006 
no encontro inter-cultural, que decorreu de forma muito positiva. 
  

Banda de Gaitas da Associação Musical e Cultural de São Bernardo – Na XVI final 
da Liga Galega de Bandas de Gaitas realizada no dia 29/7/06 em Gabeza de Manzaneda-
Espanha, num universo de 4.500 músicas e sendo a única banda portuguesa a participar, 
obteve o primeiro lugar na prova de 3.º grau, disputada entre 25 Bandas, conseguindo 
assim passagem ao 2.º grau. Foi decidido por unanimidade face ao prestigiante e brilhante 
feito, apresentar as nossas felicitações e o nosso agradecimento. 
    
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 TRINTA E SETE  
   
Aos sete dias do mês de Agosto de dois mil e seis, 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. 
 
ta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Plano de Urbanização – Estiveram presentes diversos munícipes os quais 
questionaram dúvidas, esclarecimentos e informações, tendo a Junta prestado o seu 
devido apoio. 
 
Passeio da Terceira Idade – Foi decidido analisar definitivamente todo este processo 
para que este passeio decorra a contento de todos os participantes. 
 
Concurso para Admissão de um Auxiliar Administrativo – Conforme aprovação 
da Assembleia de Freguesia realizada a 26/Junho/2006, foi deliberado avançar com a 
abertura do concurso para admissão de um auxiliar administrativo, em regime de 
contrato individual de trabalho, ao abrigo da Lei n.º 23/2004 de 22 de Junho, sendo 
que a publicação da abertura do concurso será publicada nos próximos dias 12, 13, 14 e 
15 de Agosto de 2006, no jornal Diário de Aveiro. 
  
Cemitério 1) – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura 375 do 3º talhão a 
favor de Avelino Fernandes, residente na Rua de Castela desta Freguesia. 
2) – Deliberou esta Autarquia conceder sobre proposta apresentada pelos 
concessionários da sepultura n.º 890 do 8º talhão Maria da Conceição Oliveira Farela 
Machado e António Alberto de Oliveira Farela, para cedência de todos os direitos sobre 
esta sepultura à Junta de Freguesia de São Bernardo, que ficará com a titularidade do 
alvará com contrapartida de obras nas sepulturas dos concessionários com os n.ºs 4, 6 e 
175. 
    
Projecto de Arquitectura para Construção de Moradia – Depois de analisado o 
processo de Obras n.º 261/06 referente ao projecto de arquitectura em referência, foi 
decidido por unanimidade emitir parecer favorável à sua efectivação. 
 
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 TRINTA E OITO  
  
  
Aos catorze dias do mês de Agosto de dois mil e seis, 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. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Rua Sociedade Musical Santa Cecília – Na pretendida qualificação da entrada 
poente da referida rua, esta Junta emitiu um comunicado aos residentes dando-lhes 
conhecimento, conforme planta anexa, tendo também disponibilizado o dia 14 de 
Agosto pelas 21,30 horas, em reunião pública para eventuais esclarecimentos. 
Estiveram presentes dois residentes que apresentaram as suas questões às quais a junta 
esclareceu. 
 
Elaboração das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2007 – Foi feita uma 
primeira análise ao assunto em título para apresentação na Câmara Municipal de Aveiro 
até ao dia 15/Setembro/2006. 
 
15.º Passeio da Terceira Idade – O Tesoureiro, que acompanhou o passeio, procedeu 
a um relato detalhado sobre o modo como o mesmo decorreu, o qual foi considerado 
óptimo, tendo sido decidido agradecer a todos os que prestaram a sua colaboração para 
a forma positiva como decorreu, nomeadamente à Câmara Municipal de Caldas da 
Rainha. 
 
Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia de Freguesia se realize no dia 25/Setembro, 2.ª feira com início 
às 21 horas. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 940 do 8º talhão a 
favor de Elisa Adélia Ramos Pereira Urbano, residente na Rua Dr. Ernesto Paiva n.º 15, 
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 TRINTA E NOVE  
  
  
 
Aos vinte e um dias do mês de Agosto de dois mil e seis, 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. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Imposto Municipal sobre Veículos – Foi tomado conhecimento que foram 
vendidos 723 dísticos no valor de 22.029,52 Euros. 
 
Abertura de um arruamento entre as Ruas Cega e Marco – Com a família 
Canha, decorreu mais uma reunião, onde foi analisado todo o processo bem como 
uma proposta de Contrato Promessa de Permuta de Bens Presentes e Bens Futuros 
a ser oportunamente assinado entre as partes. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão das sepulturas  n.º 948 do 8º 
talhão a favor de Maria Lopes Vieira, residente na Rua do Marco n.º 48, desta 
Freguesia, e n.º 954 do 8.º talhão a favor de Ana Marta Silva Gil Gafanhão, 
residente na Rua Fonte do Rio Neto Bloco 6 r/ch. Dtº, São Bernardo. 
 
Conta Caucionada – Foi deliberado por unanimidade solicitar à Instituição 
Bancária Montepio Geral, com balcão nesta Freguesia a abertura de uma conta 
caucionada, até ao valor de 15.000 Euros, para resposta às dificuldades financeiras, 
resultantes de atrasos que se estão a verificar nas transferências de verbas que nos 
estão estipuladas pela 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,  
  
   
  ________________           ________________            ________________  
 
 
_________________________________________________________________ 

Junta de Freguesia de São Bernardo – Acta n.º 39 de 21 de Agosto de 2006 – Pág. 1 



ATA NÚMERO QUARENTA  
  
  
 
Aos quatro dias do mês de Setembro de dois mil e seis, 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. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Voto de Pesar – Foi aprovado, por unanimidade, um voto de profundo pesar e 
elevada consternação, a enviar Junta de Freguesia de Nariz pelo falecimento do Sr. 
Manuel Arede de Jesus, Presidente da respectiva Junta. 
 
Concurso para um lugar de Auxiliar Administrativa – Conforme título, 
procedeu-se à leitura dos candidatos excluídos e admitidos de acordo com o 
estipulado na acta n.º 1, referente à Oferta Pública de Emprego n.º 1/2006. 
 
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise a uma proposta de Ordem 
de Trabalho para a Assembleia de Freguesia que irá decorrer no dia 25 de Setembro 
de 2006. 
 
Máquinas da Câmara – Procedeu-se ao levantamento de trabalhos que se irão 
efectuar na Freguesia. 
 
Sinalização na Rua de Santa Cecília – Foi recebida e analisada a planta da 
sinalização na zona envolvente à Rua Sociedade Musical de Santa Cecília para ser 
implantada pelos serviços D.S.U. da Câmara Municipal. 
 
Grandes opões do Plano e Orçamento para 2007 – Procedeu-se a mais uma 
análise para apresentação 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 QUARENTA E UM 
  
  
Aos onze dias do mês de Setembro de dois mil e seis, 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. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Praceta da Camponesa – Na presença de munícipes residentes nesta Praceta 
convidados para o efeito, procedeu-se à regularização de atribuição de números de 
polícia, a atribuir a cada habitação. Tendo a Junta decidido comunicar por escrito 
aos que não puderam comparecer. Foram também abordadas algumas questões 
quanto a um eventual estudo para a melhoria do espaço verde. 
 
Liberty Seguros-São Bernardo Andebol Clube – Decorreu no dia 5/09/06, a 
cerimónia oficial de apresentação da equipa de andebol Liberty Seguros-São 
Bernardo Andebol Clube, assinalada com enorme dignidade e desportivismo. 
  
Comunicação da Junta à Assembleia de Freguesia – Foi analisado e aprovado o 
conteúdo da comunicação escrita da Junta a apresentar à próxima Assembleia de 
Freguesia, a qual dever ser remetida com a respectiva convocatória. 
  
Pré-Escolar 2006/2007 – Decorreu no dia 8/9/06 na Escola EB 1, a primeira 
reunião de início do ano lectivo 2006/2007, relativo ao Jardim de Infância, com 
elevada participação e empenho de todas as partes. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 932 do 8.º talhão 
a favor de Abel de Carvalho Afonso da Cunha, residente na Rua Sociedade Musical 
Santa Cecília, n.º 121, lote 4 - 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 QUARENTA E DOIS 
  
  
Aos dezoito dias do mês de Setembro de dois mil e seis, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos 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. 
 
Incêndios – Foi deliberado informar o Gabinete Técnico da Câmara Municipal de 
Aveiro que até esta data e durante este ano de 2006, não houve conhecimento de 
qualquer incêndio nesta área. 
 
Espaço Ex-Centro de Saúde Mental – Registou-se nestes últimos dias, mais 
vandalismo nestas instalações, nomeadamente destruição e roubo de caixas 
eléctricas e camas de ferro. Deu-se conhecimento à P.S.P. e Câmara Municipal de 
Aveiro. 
  
Pentebol – Foi deliberado, sem compromisso de ocupação, promover nas 
instalações do Ex-Centro de Saúde Mental esta actividade no sentido de 
movimentar aquele espaço. 
  
DUMPER – Foi deliberado proceder à aquisição de um DUMPER aos serviços 
Municipalizados, pela quantia de 250,00 €, para melhoria dos nossos trabalhos. 
 
Grandes opções do Plano e Orçamento para 2007 – Depois de um trabalho 
minucioso, procedeu-se à sua elaboração para apresentação na 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 Tesoureiro,  
  
   
 
         ________________                                     ________________  
 
 
_________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO QUARENTA E TRÊS  

  
Aos três dias do mês de Outubro de dois mil e seis, 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. 
 

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

Programa Eco-Escolas – Foi deliberado apoiar o respectivo programa, solicitado pela 
EB1 de São Bernardo. 
 

Grandes opções do Plano e Orçamento para 2007 – Procedeu-se à entrega deste 
documento na Câmara Municipal de Aveiro através do Sr. Vereador Eng.º Carlos Santos. 
  

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
Assembleia realizada no dia 25 de Setembro, tendo sido deliberado congratularmo-nos com 
a aprovação dos documentos que estiveram em análise e com o modo elevado como a 
Assembleia decorreu. 
 
 

Máquinas da Câmara – Procedeu-se a uma análise aos diferentes trabalhos efectuados 
pelas máquinas da Câmara Municipal de Aveiro, na Freguesia, bem como à limpeza de 
valetas pela equipa do Sector de Higiene e Limpeza, que prestaram um excelente trabalho à 
Freguesia. 
 

Boletim Informativo – Depois de uma análise, foi deliberado aprovar a proposta referente 
às datas de publicação do Boletim em título para o ano de 2007. 
 

Reunião com Juntas e Câmara Municipal de Aveiro – Procedeu-se a uma análise e ao 
modo como decorreu a reunião mensal entre Presidentes de Juntas e Executivo da Câmara 
Municipal de Aveiro, realizada no dia 20/09/06, na nossa Freguesia. 
 

Rastreio “Audição” – Procedeu-se a uma análise e ao modo como decorreu o Rastreio de 
Audição Gratuito, promovido pelo GAES,Ld.ª-Centro Auditivos, na Sede desta Junta de 
Freguesia, onde estiveram presentes 25 munícipes que usufruíram deste exame. 
 

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Foi decidido prestar toda a colaboração neste 
habitual peditório, tendo ficado o Secretário responsável por este processo, o qual irá 
solicitar a habitual e excelente colaboração do Agrupamento de Escuteiros de São 
Bernardo. 
 

Cemitério – Foi pedida e autorizada a construção da Capela n.º 2 a favor de Olindo Soares 
Henriques, residente na Rua 1.º de Janeiro desta Freguesia, depois de deferido todo o 
processo. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 272 do 2.º talhão a favor 
de Maria Manuela Andias Pinto. 
  

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 QUARENTA E QUATRO 
   
Aos onze dias onze dias do mês de Outubro de dois mil e seis, 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. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
5.º Aniversário da Associação de Apoio ao Imigrante – Procedeu-se a 
uma análise sobre o modo altamente positivo como decorreu o aniversário em 
título. 
  
Curso de Alfabetização – No dia 2 de Outubro de 2006, teve início o Curso 
em título que irá decorrer nas instalações desta Autarquia. 
  
Boletim Informativo – Foi analisado o conteúdo e a forma como decorreu a 
distribuição de 2000 exemplares do Informativo n.º 99, publicado no passado 
Sábado. 
  
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 QUARENTA E CINCO 
   
Aos dezasseis dias do mês de Outubro de dois mil e seis, 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. 
 

Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente e Educação Extra-
Escolar – No dia 10 de Outubro de 2006, foi recebido o ofício 289/06 de 
27/08/06, informando que a 31/8/06, serão extintas todas as Coordenações 
Concelhias do Ensino Recorrente e Educação Extra.  
 

Anúncio – Concessão de Lugares de Venda no Mercado Municipal 
retalhista “Manuel Firmino” – Foi decidido mandar afixar na Sede da Junta 
e publicar no próximo Informativo o Anúncio em título. 
  

Eco-Ponto – Deliberou esta Junta repudiar mais um acto de vandalismo, na 
distribuição de mais um Eco-Ponto, através de fogo posto por desconhecidos 
e que se encontrava no estacionamento de Santa Cecília (traseiras da Soc. 
Musical Santa Cecília). 
 

Festas das Freguesias do Município – 2007 – Foi analisada a proposta 
apresentada pela comissão para se tomarem as diligências necessárias.  
 

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 45 de 16 de Outubro de 2006 – Pág. 1 

 



ATA NÚMERO QUARENTA E SEIS 
   
Aos vinte e três dias de Outubro de dois mil e seis, 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. 
 

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

Abertura de um arruamento – Foi deliberado solicitar à Câmara Municipal 
de Aveiro a abertura de um arruamento entre a Rua Cega e Rua do Marco, 
conforme oficio desta Junta de 17/10/06, com o n.º 714. 
 

125º Aniversário do Teatro Aveirense – Deliberou esta Junta face à 
excelente colaboração musical da Associação Musical e Cultural de São 
Bernardo e Sociedade Musical Santa Cecília, registar as nossas felicitações e o 
mesmo agradecimento pelo contributo prestado neste Aniversário. 
  

Guarda Nocturno – Foi feita uma análise ao trabalho desenvolvido e 
solicitado ao Guarda Cirilo, que mensalmente faça chegar um relatório dos 
acontecimentos. 
  

Associações e Colectividades da Freguesia – Foi decidido enviar convite 
para uma reunião agendada para o dia 6/11/06. 
 

Toponímia – Depois de várias diligências, foi decidido que se mantenha o 
nome da Rua da Patela e não Rua Nova da Patela, visto ser a designação que 
sempre existiu.  
 

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 QUARENTA E SETE 
   
Aos trinta dias de Outubro de dois mil e seis, 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. 
 

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

Sentido único na Rua Prof. Canha – Foi decidido levar ao conhecimento 
de cada residente, através de ofício a pretensão da criação de 1 sentido único 
da Rua Cega/Rua Prof. Canha, devido à reduzida dimensão da Rua, 
principalmente nos primeiros 20 metros, o que ocasiona graves problemas de 
tráfego rodoviário. 
  

Pedido de Parecer-Processo Obras n.º 167/05 – Depois de analisado o 
processo indicado, referente à construção de moradia unifamiliar e anexos na 
Rua do Barro desta Freguesia, foi decidido por unanimidade emitir parecer 
favorável à sua construção. 
  

Agradecimento – Foi deliberado emitir ofício à Sr.ª Da. Maria Isabel 
Reboredo Vieira após conclusão do Programa Ocupacional – Portaria 192/96 
e expressar o nosso maior e sincero agradecimento, pela colaboração com que 
distinguiu a nossa Freguesia e a nossa População, durante o período de 
15/12/03 a 03/09/06, nos serviços administrativos. 
 

Informativo – Na sequência do apoio da distribuição mensal do Informativo 
da Junta pelo Agrupamento de Escuteiros n.º 1088 de São Bernardo, foi 
decidido proceder à renovação do Protocolo para ser analisado entre as partes, 
no qual sejam definidos os direitos e as obrigações dos intervenientes. 
 

Cemitério – De forma a que o mesmo apresente nos dias 1 e 2 de Novembro 
uma imagem digna, têm-se tomado decisões que se entendem necessárias. 
  

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 QUARENTA E OITO 
   
Aos seis dias de Novembro de dois mil e seis, 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. 
 

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

Reunião com Associações e Instituições da Freguesia – Foram debatidos 
os pontos agendados nomeadamente 38.º aniversário da Freguesia, Festas das 
Freguesias do Município/2007 e outros assuntos colectivos, tendo decorrido 
com bastante empenho e disponibilidade de participação de todos os 
presentes. 
 

Medição de Valetas – Depois da solicitação da Câmara Municipal de Aveiro, 
foi decidido enviar uma relação de medição das Ruas da Freguesia, que 
comportam valetas que se obrigam a limpar.  
 

Protocolo de Colaboração – Depois de devidamente analisado por ambas as 
partes, foi decidido renovar o protocolo de colaboração entre a Junta de 
Freguesia de São Bernardo e o Corpo Nacional de Escutas-Agrupamento n.º 
1088 de São Bernardo em referência à distribuição do Informativo da 
Freguesia. 
  

Quadra Natalícia – Procedeu-se a uma análise sobre diferentes iniciativas de 
forma a enaltecer a passagem desta quadra festiva, tendo o Secretário 
Henrique Vieira ficado responsável nesta área. 
  

Sistema de Alarme – Foi decidido reforçar o sistema, para melhoria da 
segurança. 
 

Cemitério – Foi deliberado autorização para revestimento interior da 
sepultura n.º 797 do 7.º talhão do concessionário António Vieira de Pinho. 
  

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 QUARENTA E NOVE 
   
Aos treze dias de Novembro de dois mil e seis, 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. 
 
 

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

Cedência do Auditório – A pedido da Sociedade Musical de Santa Cecília, 
foi deliberado ceder para Sábado dia 18/11/06 das 21,00 às 23,30 horas, para 
efectivação de ensaio musical da sua Orquestra Tuna. 
  
 

Projecto “Viver a Idade” – A nossa Freguesia, em parceria com a Câmara 
Municipal de Aveiro e Centro Paroquial de São Bernardo, comemorou o Dia 
de São Martinho, nas instalações do Centro Paroquial que contou com cerca 
de 350 pessoas num convívio franco e muito alegre.  
 
 

Período aberto ao Público – Foram recebidos diversos munícipes aos quais 
foram prestados os esclarecimentos pretendidos. 
 
  

Rua dos Forninhos – Mais uma vez mais questionámos a Câmara Municipal 
de Aveiro, tendo-nos sido informado que continuam as negociações para 
conclusão da obra. 
  
 

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 CINQUENTA 
   
Aos vinte dias de Novembro de dois mil e seis, 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. 
 

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

Período aberto ao Público 
- Eventual sentido único na Rua Professor Canha – A Junta deliberou através 
de comunicado, consultar todos os moradores da referida Rua dando-lhe 
conhecimento da pretensão de alteração ao trânsito rodoviário – CRIAÇÃO DE 
SENTIDO ÚNICO, na respectiva Rua. Foi recebido um abaixo-assinado de alguns 
residentes, os quais discordam do sentido único. Estiveram presentes nesta reunião 
alguns residentes, os quais concordam com o sentido único. Depois de ouvidos os 
presentes e perante estes factos, a Junta deliberou solicitar parecer à Câmara 
Municipal de Aveiro. 
- Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro – Estiveram 
presentes três membros directivos desta Associação, dando conhecimento da 
criação da Associação e convidando para uma reunião no dia 30/11/06, pelas 10,30 
horas na Câmara Municipal de Aveiro.  
 

Abertura de um arruamento entre a Rua Cega e Rua do Marco – No 
cumprimento do solicitado desta Junta de 17/10/06, ofício n.º 714, em reunião de 
Câmara realizada a 13/11/06, foi deliberado por unanimidade a execução do novo 
arruamento. 
 

Bombeiros Novos – Foi decidido felicitar os Bombeiros Novos pela passagem do 
seu 98.º Aniversário, o qual irá decorrer no dia 1 de Dezembro de 2006. 
 

103.º Aniversário da Sociedade Musical Santa Cecília – Foi recebido um convite 
para estas comemorações, tendo sido decidido participar e colaborar nos actos 
previstos. 
 

Hastear da Bandeira Eco-Escolas – A Escola EB1 de São Bernardo, foi mais um 
ano presenteada pelo hastear da Bandeira Verde das Eco-Escolas, o que registamos 
com imenso agrado.  
 

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 CINQUENTA E UM 
   
Aos vinte e sete dias de Novembro de dois mil e seis, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António 
Tavares Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos 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. 
 

30.º Aniversário da Associação Musical e Cultural São Bernardo – Foi 
recebido um convite para estas comemorações, tendo sido decidido participar 
e colaborar nos actos previstos. 
 

Bazar de Natal – Foi decidido participar no período de 13 a 17 de 
Dezembro no referido evento com a participação da Proeducare e Associação 
de Apoio ao Imigrante. 
  

38.º Aniversário da Freguesia – Foram analisadas várias questões, quanto 
aos diversos momentos do Programa previsto. 
  

103º Aniversário da Sociedade Musical Santa Cecília – Foi feita uma 
análise positiva ao modo como decorreram as comemorações, nomeadamente 
a homenagem ao associado Sr. Manuel Rodrigues Bolais Mónica. 
  

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 CINQUENTA E DOIS 
   

Aos quatro dias de Dezembro de dois mil e seis, 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. 
 

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

Comissão Social de Freguesia – Realizou-se a reunião com as Associações e 
Instituições que compõem a Comissão Social da Freguesia contando com a 
presença dos Técnicos da Rede Social da Câmara Municipal de Aveiro. 
 

Quadros de Valor e Excelência – Face a 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 
2005/2006, os seguintes alunos: 
4.º Ano – Tiago Miguel Rodrigues de Almeida 
      Ana Margarida Silva Rodrigues 
          Ricardo Manuel Branco Silva Jorge 
      João Pedro Pino Gonçalves 
      Joana Rita Capela Covelo 
      Francisco José Monteiro Leitão   
5.º Ano – Turma D – Luís Filipe Matos dos Santos 

     Turma E – Carolina Figueiredo Varela 
            Inês Vilarinho Teixeira 
6.º Ano – Turma A –  Sara Cristina Costa Ventura 

     Turma E –  Pedro Alberto Jardim Mostardinha 
     Turma C – Ana Jorge Carvalho Graça 
   Carolina Beatriz Santos Maia Gafanhão 
   Catarina Neves Cardoso 
   Emanuel Gonçalves Vieira 
             José Miguel Pino Gonçalves 

7.º Ano – Turma E – Catarina Félix Almeida Pericão 
                Inês Miguel Santos Silva 
          Marta Borges Canha 

8.º Ano – Turma D – Joana Ferreira Filipe 
                              Pedro Jorge Branco Silva Jorge 
9.º Ano – Turma A – David Carlos Dias Amaral de Figueiredo 
                Turma B – Bárbara Fernandes Rito dos Santos 
          Pedro Elmano Valentim Cordeiro Matos 
      Turma C – João António Correia Gomes 
         Liliana Filipa Pacheco Gomes 
.    

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

Plano de Actividades para 2007 – No seguimento das diferentes análises 
efectuadas, procedeu-se à apresentação final deste documento, o qual foi 
aprovado por unanimidade e deverá ser agora, submetido à ratificação da 
próxima Assembleia. 
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Orçamento para 2007 – Procedeu-se a uma análise atenta a este documento, o 
qual no final foi colocado à votação e aprovado por unanimidade. No essencial 
estão previstos os respectivos valores: 
- Receitas correntes ………. 249.900,00 € 
- Receitas Capital ………….  25.000,00 € 
       274.900,00 € 
 

- Despesas correntes ………167.900,00 € 
- Despesas Capital …………107.000,00 € 
        274.900,00 € 
 
 Delegação Competências para 2007 – No cumprimento da legislação em 
vigor, especialmente a Lei 5-A/02, foi deliberado por unanimidade, aceitar para 
de 2007 a seguinte Delegação de Competências: 
- Pequenas reparações nas Escolas  -  3.150,00 € 
- Limpeza de Valetas …………… - 12.810,00 € 
- Pavimentação de Passeios …….. - 14.970,00 € 
- Manutenção espaços Verdes ….. -   9.980,00 € 
 Total……………………..   40.910,00 € 
 
Tabela de Taxas e Licenças – Procedeu-se a uma minuciosa análise a esta 
tabela e por unanimidade foi aprovado manter as actuais taxas e licenças para o 
ano de 2007. 
 
Alteração ao regulamento para o Cemitério de São Bernardo – Depois de 
efectuadas diversas análises, foram aprovadas por unanimidade e deverá ser 
agora, submetido à aprovação da próxima Assembleia. 
 
Comunicação da Junta à Assembleia – Foi aprovado o conteúdo desta 
comunicação que irá ser distribuída pelos membros da Assembleia de 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 CINQUENTA E TRÊS 
   
Aos onze dias de Dezembro de dois mil e seis, 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. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Máquinas da Câmara – Foi feita uma análise profunda quanto aos trabalhos 
a desempenhar na Freguesia na semana que a Câmara Municipal de Aveiro 
disponibilizou as suas máquinas.  
 
Função Padre Félix – Foi recebido convite para a Festa Convívio do Natal, 
tendo sido decidido participar nos actos previstos. 
  
Sessão Solene de Homenagem aos Autarcas eleitos no escrutínio de 12 
de Dezembro de 1976 – Foi recebido um convite para estas Sessão Solene, 
tendo sido decidido por unanimidade participar nestes actos. 
  
Plano de Arborização – Foi analisado o conteúdo deste plano e decidido 
responder ao solicitado.  
 
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 CINQUENTA E QUATRO 

   

Aos dezoito dias de Dezembro de dois mil e seis, 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. 
 

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

Pré-Primário de São Bernardo – Foi deliberado por unanimidade a atribuição de um 
pequeno subsídio para os eventos de Natal, promovidos pelo Pré-Primário. 
 

Espaço Público – Estacionamento e Passeios – Na estrada de São Bernardo, em frente à 
Rua Santa Eufêmea, com a participação dos residentes, Câmara Municipal de Aveiro e Junta de 
Freguesia, foi concluído o arranjo deste espaço na aplicação de Pedra do chão e caixas pluviais. 
 

Capelinha de Santa Eufêmea – Procedeu-se à limpeza externa e pintura de paredes. A 
manutenção interior está a cargo da Sr.ª Dna. Preciosa Maia, que voluntariamente tem 
assumido essa colaboração. 
 

Eco-Escolas – A convite do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de São 
Bernardo, a Junta esteve pelo 2.º Ano consecutivo no hastear da Bandeira Eco-Escolas na EB 
2, 3 de São Bernardo, pelo que nos congratulamos. 
 

Pedido de Parecer relativo à construção de moradias unifamiliares-Proc.º de Obras 
265/06 e 387/06 – Depois de devidamente analisados os processos de localização e 
implantação, foi deliberado informar o Departamento competente da Câmara Municipal de 
Aveiro, sobre a posição desta Autarquia. 
 

Comemorações dos 30 Anos do Poder Local Democrático – Em cerimónia pública, nos 
Paços do Concelho promovida pela Câmara Municipal de Aveiro, foi prestada homenagem e 
entrega de medalhas aos Presidentes da Junta de Freguesia de São Bernardo António Maio 
Ferreira Capela e da Assembleia de Freguesia João Evangelista Rocha de Almeida, eleitos 
democraticamente em 12/12/76. 
 

17.º Campeonato da Liga Galega de Banda de Gaitas – A banda de Gaitas da Associação 
Musical e Cultural São Bernardo, participou no Campeonato em título, 2.º Grau-1.ª Fase, no 
dia 16/12/06, na cidade de Madrid-Espanha, tendo obtido um honrado e prestigiante 3.º lugar. 
Concorreram 16 Bandas.  
 

Aquisição de Máquinas – Tendo sido proposto a alienação do imobiliário (máquinas) da 
A.S.C.T.I.A.A., para solver compromissos financeiros, foi decidido adquirir as respectivas 
máquinas pelo valor total de 1.740,00 + 21%= 2.105,40€. 
Carrinha CITROEN 455,00, Tractor 525,00, Bobecat 460,00, Escavadora 100,00, Reboque 
Tractor 75,00, Vassoura Mecânica 50,00, Batedouro pneumático 75,00.  
 

Natal – No seguimento da prática anterior, foi decidido distribuir a tradicional consoada de 
Natal pelos elementos que mais directamente colaboram com a nossa Autarquia. 
 

Votos de Boas Festas – Foi decidido por unanimidade agradecer e retribuir as Boas Festas 
que foram apresentadas a esta Autarquia. 
 

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 CINQUENTA E CINCO 
   
Aos vinte e sete dias de Dezembro de dois mil e seis, 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. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Assembleia de Freguesia – Analisou-se o modo como decorreu a Assembleia 
realizada no dia 26 de Dezembro de 2006, tendo sido deliberado congratularmo-nos 
com a aprovação dos documentos que estiveram em análise e com o modo elevado 
como a mesma decorreu. 
 
Concurso para um lugar de Auxiliar Administrativo – Procedeu-se à elaboração 
da classificação final e ordenação dos candidatos que estiveram presentes nas provas 
de selecção composta por avaliação e entrevista profissional de selecção. Foi 
decidido que a candidata aprovada Marta Maria Ferreira das Neves, em primeiro 
lugar (20 valores), irá iniciar as suas funções como auxiliar administrativa no 
próximo dia 15 de Janeiro de 2007. 
  
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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