
ATA NÚMERO CINQUENTA E SEIS 
   
Aos dois dias de Janeiro de dois mil e sete, 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. 
 
38.º Aniversário da Freguesia – Procedeu-se a uma análise das iniciativas a serem 
efectivadas neste período. 
 
Associação de Apoio ao Imigrante – No dia 24 de Dezembro de 2006 a Associação 
promoveu a sua Festa de Natal e Passagem do Ano, que decorreu no Salão Nobre da Junta, 
com enorme participação de Familiares e alunos da Escola de Domingo, onde se 
promoveu a troca de prendas, récitas e cânticos. 
  
Era - Imobiliária – Pelo 2.º ano consecutivo esta Empresa atribuiu à Junta de Freguesia 
de São Bernardo uma quantidade de brinquedos, inserido na Campanha de Natal, 
destinado a crianças carenciadas. 
  
Máquinas da Câmara – No Período de 14 a 20/12/06, as máquinas estiveram na 
Freguesia e procederam a diversas limpezas. Em 28/12/06, em reunião com a Câmara 
Municipal de Aveiro e Juntas de Freguesias, foi aprovado a distribuição de máquinas pelas 
Freguesias. Para a nossa Freguesia foram contempladas 3 semanas para 2007, nos meses de 
Abril, Julho e Outubro de 2007. 
 
Saneamento – Foi concluída a instalação de rede de drenagem de esgotos, incluindo 
sistema elevatório na Rua Sociedade Musical Santa Cecília, pelos Serviços Municipalizados. 
 
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 SETE 
 

Aos nove dias de Janeiro de dois mil e sete, 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. 
 
Referendo Nacional 11 Fevereiro de 2007 – Foi tomado conhecimento de diversa 
legislação e de informações a ter em devida conta no processo em referência. 
  
Constituição das Mesas – No seguimento deste processo, nomeadamente em relação à 
constituição das mesas e ao levantamento e acerto de todos os pormenores a ter em conta. 
 
38.º Aniversário da Freguesia – Procedeu-se a uma análise profunda a todo este 
processo, tendo sido aprovado o Programa final e tomadas decisões de forma a garantir 
que tudo possa vir a decorrer da melhor forma possível. 
  
Águas Pluviais – Procedeu-se a um levantamento em diversas Ruas para corrigir as 
anomalias existentes. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 957 do 8.º talhão a favor 
de Maria Alice Rola da Costa, residente na Rua do Forno n.º 34, 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 CINQUENTA E OITO 
 

Aos quinze dias de Janeiro de dois mil e sete, 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 14/01/07, na Sede da Junta, a qual registou 79 
inscrições e 58 colheitas. 
  
Santa Casa da Misericórdia de Aveiro – Satisfazendo o convite que nos foi 
endossado, esta Junta esteve presente na Tomada de Posse, dos Corpos 
Gerentes da Santa Casa, no dia 14/01/07. 
 
Alargamento e Prolongamento /rua Nova do Areeiro – Estiveram 
presentes alguns proprietários dos terrenos e, conforme acordo de Agosto de 
2004, a Junta está a colaborar com o prometido. 
  
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 NOVE 
 

Aos vinte e dois dias de Janeiro de dois mil e sete, 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. 
 

38.º Aniversário da Freguesia de São Bernardo – Procedeu-se a um balanço final 
ao modo como decorreram as iniciativas, como foi o caso da Recolha de Sangue, 
Missa de Acção de Graças, Peddy Papper e a Sessão Solene, tendo sido considerado 
muito positivo, tanto na qualidade, como na elevada participação cívica que se 
registou. Por último ficou decidido agradecer a todas as entidades e cidadãos 
empenhadas na excelente colaboração prestada. 
  

Protocolo de Cooperação entre o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional e a Junta de Freguesia – Depois de devidamente analisado o 
Protocolo que tem por objectivo estabelecer os princípios genéricos de 
envolvimento e da cooperação mútua, no desenvolvimento de acções de 
acompanhamento dos desempregados beneficiários de prestações de desemprego 
no cumprimento do dever de apresentação quinzenal e procura activa de emprego e 
de melhorias, tendo em vista a sua reinserção. 
 

Cedência do Auditório da Junta – Foi decidido ceder, com vista à realização de 
uma sessão de educação para a saúde sobre alimentação saudável, dirigida à 
população e a cargo de Estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem na 
Comunidade – Centro de Saúde de Aveiro, em Fevereiro, em dia a determinar. 
 

Declaração de I.R.S. – Foi decidido apoiar os cidadãos no preenchimento de 
declarações do I.R.S., através de pessoas que voluntariamente o irão fazer nesta 
Junta, conforme horário a afixar. 
  

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 SESSENTA 
 

Aos vinte e nove dias de Janeiro de dois mil e sete, 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. 
 

Estandarte e Galhardete da Freguesia – Foi solicitado ao Secretário que 
diligencie contactos para eventual aquisição do referido Estandarte e Galhardete. 
  

Passagem de nível desactivada na Travessa da Cabreira – Foi decidido 
contactar a REFER, informando que a vedação da referida passagem, encontra-se 
destruída e que pessoas diariamente atravessam, correndo riscos altamente 
perigosos. 
 

Reposição de piso “Buracos” – Depois de um levantamento em toda a Freguesia, 
foi decidido informar a Câmara Municipal de Aveiro, das reposições necessárias a 
efectuar. 
 

Rua António Farela – Depois de um estudo para o embelezamento desta Rua, 
junto à EB1, foi decidido proceder à aplicação de pedra hexagonal e plantação de 
um arbusto em cada canteiro. 
 
Subsídio – Foi deliberado conceder um subsídio à Associação Social e Cultural da 
Terceira idade e do Autodidacta de Aveiro-ASCTIAA, solicitado por esta 
Associação para suprimir as dificuldades financeiras com que se debate. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos cinco dias de Fevereiro de dois mil e sete, 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. 
 

Lagarta do Pinheiro – Foi decidido informar o Gabinete Técnico Florestal da 
Câmara Municipal de Aveiro da existência na Freguesia de espaços públicos 
rodeados por pinheiros. 
  
Referendo Nacional 11 de Fevereiro/2007 – Procedeu-se a um balanço final para 
que o processo decorra com a devida dignidade. 
 

Intervenções na Freguesia – Procedeu-se a um levantamento de diversas 
intervenções nomeadamente, limpeza de valetas, correcções de águas pluviais, 
reposição de piso em diversas Ruas, iluminação pública, dando conhecimento às 
entidades competentes.  
 

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 SESSENTA E DOIS 
 

Aos doze dias de Fevereiro de dois mil e sete, 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. 
 

Referendo Nacional de 11/02/07 – Foi feita uma análise ao modo como decorreu 
o processo do Referendo, bem como a instalação da Assembleia de Voto e da 
Comissão Recenseadora, tendo esta Junta manifestado a sua felicitação pelo modo 
como decorreram estes Processos. 
  

Complemento Rua dos Forninhos – Depois de emitido pela Câmara Municipal 
de Aveiro um auto de reinício da empreitada à Empresa Corga, o documento foi 
assinado por um representante da Firma e o início dos trabalhos foi agendado para 
o dia 13/02/07. 
 

Associação de Apoio ao Imigrante – Conforme sua solicitação, foi decidido ceder 
temporariamente mobiliário usado para as suas actividades, tais como: 5 mesas, 10 
cadeiras e 1 quadro de lousa. 
 

Plano de RAVE – Em articulação com a equipa de Reinserção Social da Câmara 
Municipal de Aveiro, foi deliberado aceitar a vinda de um recluso que irá prestar 
funções (trabalhos indiferenciados), nesta Freguesia.  
 

Números de Policia – Foi decidido apelar através do Boletim Informativo que sairá na 
primeira semana de Março/2007, a todos os munícipes que ainda não tenham requisitado o 
número de Policia para a sua residência, o favor de o fazerem pois só assim se consegue 
evitar tantas contrariedades. 
 

Cemitério – Foi decidido apelar através do Boletim Informativo que os proprietários de 
sepulturas coloquem o número de identificação na respectiva campa. 
 

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 SESSENTA E TRÊS 

 
Aos vinte e seis dias de Fevereiro de dois mil e sete, 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. 
 

Pedido de Parecer Relativo à Construção Unifamiliar – Proc.º de Obras 62/07 
– Depois de devidamente analisado o processo de localização e implantação, foi 
deliberado informar o Departamento competente da Câmara Municipal de Aveiro, 
sobre a posição desta Autarquia. 
  

Qualidade da Água da Fonte do Rio do Neto – Pelo Laboratório Distrital de 
Saúde Pública – sub Reg. De Saúde de Aveiro, foram elaboradas análises à água da 
Fonte em título, com as seguintes resultados: 
Nitratos – 154,4 sendo o valor paramétrico, conforme Dec.º Lei n.º 243/01 de 50,0. 
Conclusão, água imprópria para consumo. 
  

Sessão de Educação para a Saúde, sobre alimentação saudável – Os alunos do 
4.º Ano do V Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra – Pólo A, a realizar estágio no Centro de Saúde de Aveiro 
– Sede, promoveram a sessão “Comer bem para viver melhor”, no salão Nobre da Junta 
que decorreu de uma forma positiva e com a presença de muito público. 
 

Auto de Vistoria efectuado à Escola EB. 1 e Jardim de Infância-São Bernardo 
– O Agrupamento de Escolas de São Bernardo deu conhecimento a esta Autarquia 
das deficiências existentes no decurso da vistoria realizada a 18/01/07, pelo Centro 
de Saúde de Aveiro. Foi deliberado por esta Junta informar, o departamento 
competente da Câmara Municipal de Aveiro.  
 

Praça de Táxi – Pela Divisão de Trânsito da Câmara Municipal de Aveiro, foi-nos 
informado que se encontra em fase de regulamentação para abertura de concurso. 
 

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 SESSENTA E QUATRO 
 

Aos cinco dias de Março de dois mil e sete, 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. 
 

Plano de Urbanização – Foi recebido um munícipe Sr. Jorge Rodrigues, o qual 
pediu esclarecimentos relacionados com o P.U. 
  

Coletes Reflectores – Foi decidido proceder à aquisição de 30 coletes com 
identificação da Junta, dando assim cumprimento às regras de trabalho com pessoas 
que prestam serviços nesta Freguesia. 
  

Associação de Apoio ao Imigrante – No dia 4/3/07, a Associação comemorou o 
Dia das Mulheres e Dia dos Homens, com um diversificado Programa, tendo sido 
presenteada com a ilustre presença dos Senhores Vice-Cônsul da Rússia e 
Representante do Consulado da Ucrânia no Porto. A Junta também se fez 
representar. 
 

Página da Internet – Foi deliberado proceder às devidas rectificações e alterações 
à página existente na Net.  
 

Bandeira da Freguesia e Mini-Guião – Foi deliberada a aquisição da Bandeira 
(Brasão) e Mini-Guião da Freguesia. 
 
Proc.º de Obras n.º430/1993 - Pedido de Parecer – Depois de devidamente 
analisado o processo em título de localização e implantação, foi deliberado informar 
por escrito o Departamento da Câmara Municipal de Aveiro, quanto à posição desta 
Junta. 
 
Trabalhos na Freguesia – Continuam os trabalhos de limpeza, requalificação de 
espaços verdes e passeios, 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 SESSENTA E CINCO 
 

Aos doze dias de Março de dois mil e sete, 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 – Foi recebido um munícipe que solicitou 
esclarecimentos sobre o condomínio de uma Urbanização na Rua Cega, desta 
Freguesia. 
 
Assembleia Distrital – Foi deliberado agradecer à Assembleia referida, face a um 
ofício recebido em 19/01/07, referente à oferta de alguns exemplares de 
publicações e monografias, a seguir discriminadas, disponibilizadas por esta 
Assembleia: “Aveiro e os seu Distrito”, “Lima Vidal no seu tempo (1874-1958)”, “Aveiro, 
suas gentes, terras e costumes” e “Hidroaviões nos céus de Aveiro”, que foram recebidos em 
9/03/07.  
  
Dia Internacional da Mulher – Com o apoio integral do Centro de Animação 
Comunitária de São Bernardo, decorreu no dia 8/3/07, na Sede da Sociedade 
Musical Santa Cecília as actividades programadas, com muita participação e 
prestígio. 
  
Limpeza e poda de árvores – Continuam estes trabalhos em toda a Freguesia que 
estão a serem efectuados por uma equipa dos D.S.U., da 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 SESSENTA E SEIS 
 

Aos vinte e um dias de Março de dois mil e sete, 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. 
 
Travessa N.ª S.ª da Saúde e Rua Nova das Areias – Em colaboração com 
os residentes, concluiu-se a aplicação da Pedra do Chão em quatro frentes, 
dando assim uma melhor qualidade àquela zona. 
  
Comissão Fabriqueira da Fábrica da Igreja – Foi recebida a Comissão em 
título que apresentou ideias e sugestões quanto à área envolvente do 
complexo Sócio-Religioso.  
  
Turma de Alfabetização – Continua a decorrer nesta Junta as aulas de 
alfabetização, que engloba a etnia cigana. Para que haja um melhor 
empenhamento, voluntariamente esta turma disponibilizou-se com a sua 
monitora para limpeza e manutenção de espaços verdes 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 SESSENTA E SETE 
 

Aos vinte e seis dias de Março de dois mil e sete, 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 reunião 
da Assembleia se realize a 30 de Abril de 2007, Segunda-Feira. 
 

Rua dos Forninhos – Estiveram presentes quatro munícipes desta Rua, 
questionando a efectivação do respectivo piso. Esta Junta informou devidamente 
como tem decorrido o processo, que passo a passo tem acompanhado e continua 
empenhada que a curto prazo seja concretizada a obra em causa.  
 

Apelo aos munícipes de São Bernardo – Foi decidido através do Boletim 
Informativo emitir dois apelos a toda a Freguesia: 

1- Para que os proprietários ou arrendatários das terras agrícolas, ao lavrarem as 
mesmas, respeitem os “Cabeceiros”, no sentido de que as estradas não 
fiquem tão mal tratadas. 

2- Para que os “donos” de cães, quando os levam a passear na via pública ou 
em espaços verdes, não deixem ficar os seus detritos que tanto mal causa a 
terceiros, bem como ao ambiente. 

  
Programa Ocupacional – Foi decidido emitir candidatura ao Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, para duas pessoas do programa em título – 
Carenciados, prestação de serviços indiferenciados. 
 

Passadeira para Peões – Foi decidido solicitar à Câmara Municipal de Aveiro a 
vinda de um técnico para definir a colocação da passadeira em título no cruzamento 
– Rua Santa Cecília – Rua de Castela e Rua do Barro, porque devido ao grande 
movimento rodoviário, torna-se muito perigoso e sem protecção a passagem de 
peões. 
  
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 SESSENTA E OITO 
 

Aos dois dias de Abril de dois mil e sete, 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 à preparação da Assembleia de Freguesia 
Ordinária do mês de Abril, a qual irá decorrer no dia 30/04/07, a partir das 21,00 
horas na Sede da Junta. 
 

Pavimentação e colocação de Pedra do Chão – Foi concluída a pavimentação na 
Travessa das Cilhas e a colocação de pedra no passeio com a colaboração do 
residente. 
 

Rua Padre Américo – Em consonância com o residente, procedeu-se ao 
alinhamento possível, “recuo de um muro”, e aplicação de passeio que não comportava 
os alinhamentos anteriores e retirava a visibilidade para quem sai da Rua Manuel 
Matias Rei.  
 

Área de intervenção da P.S.P. – Conforme resolução do Conselho de Ministros 
n.º 44/2007, a partir do dia 01 de Abril de 2007, o policiamento em toda a Freguesia 
de São Bernardo passa a ser da responsabilidade da Policia de Segurança Pública.  
  
Semáforo Redutor – Foi solicitado pela Câmara Municipal de Aveiro, o parecer 
desta Junta quanto à eventual retirada do semáforo redutor de velocidade 
implantado na Estrada de São Bernardo, lugar de Vilar, antes da rotunda que 
procede à entrada de São Bernardo. Com efeito, e, atendendo que ao entrar na 
rotunda, colocada a poucos metros, o trânsito seja obrigado a reduzir a velocidade 
ou mesmo a parar, parece-nos positiva a retirada do semáforo. 
 

Transferência de Competências – Foi apresentado pela Câmara Municipal de 
Aveiro, um documento para uma alargada transferência de competências para as 
Juntas de Freguesia, que está a ser devidamente analisado. 
  
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 SESSENTA E NOVE 
 

Aos dez dias de Abril de dois mil e sete, 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 de Vasconcelos Oliveira. 
 

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

Máquinas da Câmara – Foi feito um levantamento de trabalhos a efectuar na 
Freguesia na semana de 16ª 20/04/07, pelas máquinas que a Câmara Municipal de 
Aveiro, disponibiliza. 
  

Pedido de Parecer-Proc.º Obras n.º 807/2000 – Depois de analisado o processo 
em título, referente à construção de moradia unifamiliar, na Rua Professor Canha, 
foi decidido emitir parecer favorável à sua construção. 
  

Agradecimento – Foi decidido emitir ofício de agradecimento ao Sr. Artur Manuel 
Casal Lopes de Oliveira, pelo trabalho voluntário que efectuou nesta Autarquia no 
preenchimento de declarações de I.R.S., aos munícipes, durante o período de 
7/02/07 a 15/03/07.  
 

Reestruturação das Forças de Segurança – Através do ofício n.º 04/07/GC de 
30/03/07 da Policia de Segurança Pública - Comando de Policia de Aveiro – 
Gabinete de Relações Públicas, dá-nos  conhecimento que a partir de 01 de Abril, a 
zona de intervenção, passa a abranger toda a 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,                    
  
   
 
              ______________                             _____________           
 
 
 
     
        
_________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO SETENTA 
  
Aos dezasseis dias do mês de Abril de dois mil e sete, 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. 
 

 

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

Contas da Junta do ano 2006 – Na sequência das diferentes análises que foram 
efectuadas, em reuniões anteriores, foram aprovadas por unanimidade as contas 
referentes ao ano de 2006, as quais, em síntese apresentam os seguintes valores: 

- Total de receitas …………………… ……………….220.482,09 € 
- Total de Despesas …………………………………...195.461,43 € 
- Valor orçamental que transita ……………………….  25.020,66 € 

Deve revelar-se o grau de execução orçamental, o que enquadrado num constante 
período de recessão económica, se situa nas despesas em 65,02% e nas receitas em 
58,98%. Estes documentos agora aprovados irão ser remetidos em anexo à 
Convocatória para a próxima Assembleia de Freguesia, de forma a permitir uma 
atenta e atempada análise por parte dos respectivos membros. 
 

Inventário Patrimonial – Depois de uma análise minuciosa, foi aprovado por 
unanimidade o Inventário Patrimonial da nossa Freguesia, o qual vai ser remetido 
para análise da próxima Assembleia de Freguesia. 
  

Relatório sobre o Grau de Observância do Estado do Direito de Oposição – 
Na sequência das análises anteriores, foi colocado à votação e aprovado por 
unanimidade o Relatório em título, o qual vai ser apresentado para análise da 
próxima Assembleia. 
  

Abertura de Novos Arruamentos – Iniciou-se a abertura de novos arruamentos, 
nomeadamente entre a Rua António Farela e futura Rua que liga a Rua Cónego 
Maio à Rua Fonte do Rio Neto, entre a Rua Nova do Areeiro e Rua da Brejeira 
(futura ligação à Passagem de nível desnivelada da Cabreira), Rua dos Canhas entre a Rua do 
Marco e Rua Cega, e, alargamento da Rua Nova do Areeiro. 
 

Cemitério – Procedeu-se a um inventário de todo o material existente. 
 

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 70 de 16 de Abril de 2007 – Pág. 1 



ATA NÚMERO SETENTA E UM 
 

Aos vinte e três de Abril de dois mil e sete, 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 de Vasconcelos  
Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Máquinas da Câmara – Foi devidamente analisado o trabalho efectuado na 
Freguesia, nomeadamente na limpeza de Ruas Rurais, com aplicação de Tout-
Venant, limpeza de espaços verdes e abertura de arruamentos. 
  
Sentido Proibido – Foi deliberado consultar os moradores da Travessa das 
Cilhas, para eventual colocação de Sentido Proibido, naquela artéria. 
  
Passagem de Nível – Travessa da Cabreira – Depois de diligências 
efectuadas a REFER, colocou vedação na passagem de nível da Travessa da 
Cabreira.  
 
Lixoteca – Decorreu nos dias 20 e 23 de Abril, mais uma campanha de 
sensibilização desenvolvida no âmbito da Educação Ambiental na EB 1 de 
São Bernardo, promovida pelo Município de Aveiro, em parceria com a 
SUMA. 
  
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 SETENTA E DOIS 
 

Aos sete dias de Maio de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

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

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

Parecer Relativo a Projecto de Arquitectura-Proc.º de Obras n.º 374/2006 – 
Depois de analisado o processo em título, referenciando as áreas de Passeio e 
Estacionamento ao Departamento responsável, foi decidido emitir parecer 
favorável. 
  

Boletim Informativo – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
distribuição do último informativo, bem como ao seu conteúdo. 
  
Associações e Instituições da Freguesia – Decorreu mais um encontro nesta 
Junta, com as Associações e Instituições da nossa Freguesia, onde foram debatidos 
os pontos agendados, tendo permanecido o Associativismo e empenho dos 
presentes.  
 

Ex-Centro de Saúde Mental – Foram recebidos e analisados relatos de munícipes 
que manifestam o seu desagrado pelos acontecimentos envolventes naquela área. A 
Junta continua empenhada em minimizar tais factos, nomeadamente em 
colaboração com as entidades policiais e Guarda-Nocturno e Câmara Municipal de 
Aveiro. 
 

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
Assembleia realizada a 30/04/07, tendo sido deliberado congratularmo-nos com a 
aprovação dos diferentes documentos que estiveram em análise, bem como o modo 
positivo como decorreu a Assembleia. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
            O Presidente,                           O Secretário,                              O Tesoureiro                   
  
   
    _______________                    _____________            ______________           
 
 
   ___________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO SETENTA E TRÊS 
 

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

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

Cemitério – Foi aprovado por unanimidade e decidido colocar na entrada do 
Cemitério o Horário de abertura e encerramento para os períodos de Verão e 
Inverno. 
  

16.º Passeio da Terceira Idade – Procedeu-se a uma análise pormenorizada, 
quanto à efectivação deste 16.º Passeio. 
  

Recolha de Sangue – Em colaboração com a Associação ADASMA, foi indicado 
o dia 17/06/07, para mais uma recolha que se irá efectuar nesta Junta. 
  

Sentido Proibido – Depois de consultados os residentes da Travessa das Cilhas, 
sobre o assunto em título, foi recebido apenas um manuscrito e presente na reunião 
agendada para o dia 14/5/07, apelando à não colocação do respectivo sentido 
Proibido. Decidiu esta Junta consultar a Câmara Municipal de Aveiro através do 
responsável nesta área. 
  

125.º Aniversário “Bombeiros Velhos” – Esta Autarquia fez-se representar pelo 
seu Secretário, Henrique Vieira nas comemorações em título, que decorreram de 
forma altamente positiva. 
  

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 SETENTA E QUATRO 
 

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

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

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

Centro de Animação Comunitária de São Bernardo – Promovido por este 
Centro decorreu no dia 17/05/07, um espectáculo cultural na Sede da Sociedade 
Musical Santa Cecília, o qual decorreu positivamente. 
  

Associação Musical e Cultural de São Bernardo – De 17 a 20 de Maio de 2007, 
em regime de intercâmbio cultural, promovido pela Associação em título, esteve na 
nossa Freguesia o Groupe Folklorique Le Troupian de St. Michel de Volangis de 
Bowrges-França, que dignamente nos presenteou com as suas valências musicais. 
  

Sociedade Musical de Santa Cecília – Incorporando as Festas do Município – 
Aveirorquestras 07 - a Orquestra Tuna da Sociedade Musical, brindou todos os 
presentes, com excelente actuação, no dia 19 de Maio, no Centro Cultural e de 
Congressos, partilhando este espectáculo com as Orquestras das Astúrias e 
Andaluzia. 
  

Placa Indicativa – Foi decidido solicitar à Câmara Municipal de Aveiro uma placa 
indicativa Pavilhão-Centro Desportivo de São Bernardo, para ser colocada junto à 
passagem desnivelada da Rua da Cabreira. 
  

Parecer Relativo a Projecto Arquitectura de Obras 657/2000 – Procedeu-se a 
uma análise do processo em título, referente a áreas de Passeio e Estacionamento 
tendo sido decidido emitir parecer favorável à sua execução. 
  

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

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

Período Aberto ao Público – Foram recebidos munícipes, os quais pretenderam 
esclarecimentos, nomeadamente sobre sinalética, saneamento e, serviços que a Junta 
efectuou. 
 

Rastreio – Liga dos Amigos do Coração – Procedeu-se no dia 24/05/07, nesta 
Junta, ao Rastreio para a prevenção cardiovascular, tendo o empenhamento do 
Centro de Animação Comunitário em colaboração com a Liga em título, onde 
estiveram presentes a este Rastreio setenta e cinco utentes. 
  

Agradecimento – Foi deliberado emitir ofício de agradecimento ao Sr. Tiago 
Daniel de Almeida Sousa, pelo serviço voluntário que prestou à comunidade nesta 
Autarquia no preenchimento de declarações do I.R.S., durante o período de 
17/02/05 a 25/05/07. 
  

 16.º Passeio da Terceira Idade – Foi decidido marcar o dia 02 de Agosto de 
2007, para o passeio em título. Oportunamente será divulgado o itinerário. 
  

Pavimentações – Concluiu-se a pavimentação na Rua dos Forninhos e Rua Nova 
das Areias. 
  

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 SETENTA E SEIS 
 

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

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

Rastreio da Visão – Foi deliberado colaborar no Rastreio em título, promovido pelo Lions Club 
de Aveiro, nos dias 15 e 16 de Junho de 2007, que irá decorrer junto à Sede da Junta. 
 

Transferência de Competências – Depois de devidamente analisada a proposta apresentada pela 
Câmara Municipal de Aveiro para uma alargada transferência de competências, foi deliberado 
propor as seguintes: 
1. Processo Toponímico 
 - Atribuição de nomes a ruas. 
 - Atribuição de números de policia. 
 - Colocação de placas toponímicas. 
4. Equipamentos 
 - Sede da Junta. 
 - Fontanários 
 - Cemitério. 
 - Guarda-Nocturno. 
             - Alinhamentos.  
5. Licenças 
 - Festas Populares 
 - Motociclos 
 - Toldos 
 - Caça, uso e porte de arma 
 - Publicidade Comercial 
 - Ocupação de via Pública – Esplanada 
 - Reclamos Luminosos. 
 

Associação dos Amigos de São Bernardo – Foi deliberado apoiar a colaboração pedida para a 
realização de mais um convívio cicloturistico, no próximo dia 9 de Junho de 2007. 
  
 Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente, que a próxima reunião da 
Assembleia se realize no dia 26 de Junho de 2007, 3.ª Feira. 
  
Rua e Travessa do Areeiro – Depois de elaborado um estudo pela Câmara Municipal de Aveiro, 
para a alteração dos sentidos de trânsito nas ruas em título, no propósito de melhorar 
substancialmente o tráfego rodoviário, foi deliberado dar conhecimento em geral e particularmente 
a cada residente, da respectiva alteração. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta que, depois de 
lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                 O Presidente,                O Secretário,                                O Tesoureiro,                   
  
   
     _______________               ______________                     ______________            
_____________________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO SETENTA E SETE 
 

Aos onze dias de Junho de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, 
estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da 
Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia 
Ordinária do mês de Junho, a qual irá decorrer no dia 26, a partir das 21,30 horas, na Sede 
da Junta. 
 
Comunicação da Junta à Assembleia – Foi aprovado o conteúdo desta comunicação, 
que irá ser distribuída pelos membros da Assembleia de Freguesia. 
  
16.º Passeio Anual da Terceira Idade – Foram analisadas algumas propostas sobre o 
itinerário. 
 
Eco-Conselho – Dia do Ambiente – Decorreu na Escola EB1 de São Bernardo, com 
elevada e excelente participação de alunos e docentes. 
  
 Agrupamento de Escolas de São Bernardo – Foi feito um relato sobre o modo 
elevadíssimo como decorreu no dia 8/6/06 o Dia do Agrupamento com a participação de 
toda a comunidade Escolar, no Sarau de Finalistas realizado no grande auditório do Centro 
Cultural de Congressos. 
  
Viver as Freguesias – No âmbito das comemorações do dia Mundial do Ambiente, a 
Lixoteca promoveu um encontro na Freguesia de Nariz, englobando Juntas de Freguesia e 
Câmara Municipal de Aveiro. 
 
Jardim de Infância de São Bernardo – Foi decidido atribuir um donativo para as 
actividades realizadas no âmbito do Dia Mundial da Criança. 
  
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 SETENTA E OITO 
 

Aos dezoito dias de Junho de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, 
estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da 
Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos. 
 
Acta – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Pedido aberto ao Público 
- Praceta da Camponesa – Estiveram presentes vários munícipes, tendo-se debatido a 
benfeitoria de espaço verde. Foram apresentadas várias sugestões por ambas as partes, 
ficando a Junta de avançar com um projecto para a requalificação do espaço e dar 
conhecimento atempadamente. 
 
Rua e Travessa do Areeiro – Devido à proposta apresentada para eventual alteração dos 
sentidos de Trânsito, foram recebidos vários munícipes que manifestaram a sua posição em 
não concordarem com a alteração. Um dos argumentos fundamentais, prende-se com a 
parte rural predominante na zona que fica condicionada a ter que recorrer à estrada 
principal com tractores, gado bovino e cavalar. A Junta ficou de avançar com uma 
alternativa Ao proposto, atendendo a esta realidade. 
  
Plano de Rave – Conforme solicitação da Equipa de Reinserção Social da Câmara 
Municipal de Aveiro, foi decidido aceitar a vinda de um recluso que está a prestar funções 
(trabalhos indiferenciados), na Freguesia, desde 06/06/07. 
 
Recolha de Sangue – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu esta recolha, 
realizada em 17/06/07, a qual registou 87 inscrições e 69 colheitas. 
  
 Dador de Medula Óssea – Em cooperação com o Centro de Histocompatibilidade 
Centro, decorreu nesta Junta no dia 17 de Junho de 2007, pela primeira vez, a aderência de 
dadores voluntários, tendo-se registado 76 inscrições e 71 colheitas. 
  
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 SETENTA E NOVE 
 

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

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

Núcleo Sportinguista de São Bernardo – Foi recebida a Direcção do Núcleo, 
apresentando convite para as comemorações do seu 6.º Aniversário, a realizar-se no dia 14 
de Julho de 2007. 
 

Rua Nova das Areias – Pelos residentes foi manifestada a pretensão da requalificação do 
espaço que envolve o “Largo” da referida Rua. 
  
Saneamento – Pelos Serviços Municipalizados, foi-nos informado que as infraestruturas 
levadas a efeito na Rua da Sociedade Musical Santa Cecília, se encontram disponíveis a 
partir do dia 25 de Junho de 2007. 
 

Escola de Domingo – A Associação de Apoio ao Imigrante encerrou o ano lectivo de 
2006/2007, no dia 24 de Junho com a realização de diversas actividades na sessão levada a 
efeito no Salão da Sociedade Musical de Santa Cecília. 
  
 Proeducare – Conforme solicitação, foi decidido ceder uma sala para a realização de uma 
acção de formação (Geriatria/Técnicas de Animação, que irá decorrer no dia 04 de Agosto 
de 2007. 
 

Sentido Único da Travessa das Cilhas – Depois do parecer técnico recebido pelo 
Vereador do pelouro do Trânsito e Mobilidade Dr. Capão Filipe, foi decidido aprovar as 
alterações propostas. 
 

Agradecimento – Foi deliberado emitir um agradecimento à Sr.ª Dna. Maria Isabel 
Reboredo Vieira, pelo serviço voluntário que prestou à comunidade nesta Autarquia, no 
preenchimento de declarações do I.R.S., durante o período de 17/02/07 a 24/05/07. 
  
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 OITENTA 
 

Ao segundo dia de Julho de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, 
estando presentes o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio 
Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 

Falta – Foi justificada a falta dada pelo Sr. Presidente, José António Tavares Vieira, 
por se encontrar em reunião da Assembleia Municipal. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 

Ex-Centro de Saúde Mental – Tendo esta Junta conhecimento da permanência de 
pessoas que indevidamente ocupam aquele espaço para habitar, foi decidido comunicar-
lhes que terão de abandonar o mais rápido possível aquelas instalações. 
  

Passeio da 3.ª Idade – Foi decidido realizar uma visita ao itinerário, locais de almoço e 
lanche, assim como alguns pontos de interesse a visitar. 
  
Aveiro Digital “Agir para Ligar” – Ficou esta Junta de participar em reunião, que virá a 
ser convocada pela AMRIA, a fim de pudermos analisar as propostas dessa mesma reunião. 
  
 Vereador Jorge Greno, suspende mandato – Ao tomarmos conhecimento da 
suspensão do seu mandato, ficamos solidários e agradecidos pelo seu desempenho, e, 
contributo que prestou a esta Freguesia. 
  

Aulas de movimento Sénior/Bebés, Pais e Avós – Foi apresentado um projecto pela 
Formadora Sandra Leite que irá ser devidamente analisado, para uma eventual efectivação. 
 

Programa Ocupação de tempos Livres – OTL – Curta Duração – No âmbito deste 
programa que se inicia a 2/7/07 e termina a 27/8/07, contempla a ocupação de 26 Jovens 
nas áreas de Secretariado e Ambiente/Jardinagem, que irão prestar o seu contributo para 
bem da nossa Freguesia.  
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos dez dias de Julho de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Máquinas da Câmara – Procedeu-se a um levantamento de diversos trabalhos a 
realizar na Freguesia, para a semana de 16 a 20 de Julho de 2007, pelas respectivas 
máquinas cedidas pela Câmara Municipal de Aveiro. 
  
35.º Aniversário do Centro Paroquial de São Bernardo – No passado dia 29 de 
Junho decorreram as comemorações do Centro Paroquial que nos apraz registar e 
ao modo positivo e dignificante como resultou. 
  
16.º Passeio Anual da 3.ª Idade – Previamente anunciadas as inscrições 
obrigatórias e gratuitas decorrem na Sede da Junta de 09/07/07 a 20/07/07, com 
muita afluência. 
  
 Limpezas – Foi decidido e está a decorrer em toda a Freguesia a limpeza de 
valetas, passeios e espaços verdes. 
  
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 OITENTA E DOIS 
 
 

Aos dezasseis dias de Julho de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Núcleo Sportinguista de São Bernardo – Comemorou o seu 6.º Aniversário, 
tendo sido recebido na Junta o Sr. Dr. António Menezes Rodrigues, Vice-Presidente 
do Sporting Clube de Portugal, bem como os seus acompanhantes e a Direcção do 
Núcleo de São Bernardo. 
  
Pedido de Parecer relativo a Projecto Arquitectura – Depois de uma análise ao 
processo de Obras n.º 271/2007, foi decidido emitir parecer favorável à sua 
execução. 
  
Máquinas da Câmara – Iniciaram hoje diversos trabalhos de limpeza, 
requalificação de águas pluviais e nivelamentos. 
  
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 OITENTA E TRÊS 
 

Aos vinte e três dias de Julho de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, 
estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha 
Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Foram recebidos dois munícipes que apresentaram preocupação 
com a drenagem de águas pluviais, nomeadamente na Rua de Santa Cecília e Arquitecto 
Barroca. A Junta já diligenciou através da Câmara Municipal de Aveiro para a resolução das 
questões apresentadas. 
  
Iluminação Pública – No seguimento da Rua do Aires, finalmente irão ser colocados três 
postes de luz pública. 
  
Máquinas da Câmara – Aproveitando a vinda das máquinas da Câmara Municipal de Aveiro 
na semana de 16 a 20/07/07, procedeu-se à limpeza de valetas e nivelamentos em diversas 
Ruas, retirada de entulhos que clandestinamente continuam a serem depositados em 
propriedades e Ruas, limpeza de espaços públicos, nomeadamente Ex-Centro de Saúde mental 
e zona envolvente ao estacionamento da Rua Santa Cecília. 
 
Construção de um Edifício Multifamiliar e Comércio – Procedeu-se a uma análise ao 
processo de Obras n.º 466/2002, tendo sido decidido emitir parecer favorável à sua execução, 
no âmbito das nossas competências. 
  
Defender o Civismo e a Cidadania – Foi decidido emitir um comunicado através do 
próximo Boletim Informativo apelando uma vez mais ao título em questão. 
 
16.º Passeio da 3.ª Idade – Procedeu-se a uma minuciosa análise a este processo, tendo sido 
tomadas todas as decisões para que tudo possa decorrer a contento de todos os participantes. 
 
Dia Mundial do Turismo – Foi decidido em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro 
levar a efeito a comemoração do dia em título, no dia 27/09/07, no âmbito do projecto “Viver 
a Idade”, através de um passeio a Viana do Castelo. As inscrições decorrem até ao dia 
25/07/07, para pessoas com mais de 65 anos. 
 
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 OITENTA E QUATRO 
 

Aos trinta dias de Julho de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia de São Bernardo, 
estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, Henrique da 
Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
16.º Passeio da 3.ª Idade – Foi decidido que o Tesoureiro acompanhe o Passeio, sendo o 
principal coordenador e coadjuvado com a Dna Marília Magalhães e o Sr. Carlos Gaspar. 
  
Centro Animação Comunitária de São Bernardo – Decorreu na Sede da Sociedade 
Musical de Santa Cecília no dia 26/07/07 a Festa de Encerramento das suas actividades, a 
qual decorreu com enorme participação e com elevada qualidade cultural. 
  
Adasca – Após solicitação, foi decidido ceder o Salão Nobre da Junta para efectivação de 
uma reunião com dadores de sangue para o dia 3/8/07, pelas 20,30 horas. 
 
Banda Gaitas – A Associação Musical e Cultural de São Bernardo esteve presente no 
XVII Campeonato de Bandas de Gaitas que decorreu nos dias 28 e 29/07/07 na Estância 
de Montanha em Manzanela – Ourense. A sua participação foi excelente porque tendo 
conseguido o 4.º lugar na classificação geral, teve acesso directo à 1.ª Categoria – 1.º Grau, 
expoente Máximo. 
  
Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro – Foi recebido da Câmara Municipal de 
Aveiro e afixado nesta Junta para divulgação e consulta de todos os munícipes interessados, 
o relatório de apuramento e ponderação dos resultados 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 OITENTA E CINCO 
 

Aos treze dias do mês de Agosto de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia de São 
Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
16.º Passeio da 3.ª Idade – Este passeio foi direccionado à cidade de Braga, onde 
visitámos alguns pontos relevantes. O Tesoureiro, que acompanhou as 165 pessoas, relatou 
detalhadamente como decorreu este convívio, pelo que nos apraz registar, muito positivo. 
Foi decidido agradecer toda a colaboração prestada pela D. Marília Magalhães e Sr.s Carlos 
Gaspar e António Magalhães. 
  
Boletim Informativo – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a distribuição 
do último informativo, bem como ao seu conteúdo. 
  
Período de Férias - Agosto – Foi decidido manter em elaboração os Serviços 
Administrativos, apesar de os recursos humanos serem diminutos. 
 
Passeios – Foi deliberado corrigir passeios e caldeiras, devido ao seu abatimento, 
nomeadamente na Rua Cónego Maio. 
  
Imposto Municipal sobre Veículos – A Junta prestou mais um serviço aos seus 
munícipes, evitando a deslocação a outros locais para aquisição do “selo para o veículo”, 
num total de 678 dísticos, no valor de 20.243,17 Euros. 
 
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 OITENTA E SEIS 
 

Aos vinte e sete dias do mês de Agosto de dois mil e sete, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares 
Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de 
Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Projecto de Arquitectura - Parecer – Depois de devidamente analisado o Proc.º 
de Obras n.º 334/2007, foi decidido emitir parecer favorável desde que seja 
contemplado espaço de estacionamento. 
  
Obras na Freguesia – Foi feito um levantamento ao modo como estão a decorrer 
os trabalhos, em diversos pontos da Freguesia. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão das sepulturas n.ºs 946 e 962 do 
8.º talhão respectivamente a favor de Rosa Maria Neto e Belmira Maria da Silva 
Marques Loura. 
 
Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize no dia 25 de Setembro de 2007, 3.ª Feira, pelas 
21,30 horas. 
 
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 OITENTA E SETE 
 

Aos três dias do mês de Setembro de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Falta – Foi justificada a falta dada pelo Sr. Presidente, José António Tavares Vieira. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Reunião com o Pré Primário – A Junta esteve representada pelo Secretário 
Henrique da Rocha Vieira, na qual foi debatido o início das actividades para o novo 
ano lectivo. 
  
Limpeza da Freguesia – Foi debatida a limpeza das valetas e sarjetas, também vai 
ser dado início a uma nova fase de pulverização de herbicida. 
  
Ecopontos – Devido ao grande número de reclamações feitas pelos munícipes, 
vamos novamente reafirmar os pedidos feitos anteriormente de mais ecopontos 
para a nossa Freguesia. 
 
Centro Desportivo de São Bernardo – A Junta congratula-se com a vitória do 
Centro Desportivo de São Bernardo no 1.º torneio de Andebol São Bernardo 
Liberty Seguros, no qual participaram, o Futebol Clube do Porto, São Bernardo, 
ISEF e Alavarium.  
 
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 OITENTA E OITO 
 

Aos dez dias do mês de Setembro de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Serviços Municipalizados – Foi recebido pelos Serviços em título a delimitação 
dos perímetros de protecção das captações de água subterrânea, conforme resolução 
do Conselho de Ministros n.º 95/2007 - publicação Diário da República I Série de 
23/07/07 das Freguesias do Concelho de Aveiro. Este documento encontra-se 
afixado para consulta dos interessados. 
  
Assembleia de Freguesia – Procedeu-se à preparação da Assembleia de Freguesia 
Ordinária do mês de Setembro, a qual irá decorrer no dia 25, pelas 21,30 horas, na 
Sede da Junta. 
  
Comunicação da Junta à Assembleia – Depois de analisado o conteúdo desta 
comunicação, foi aprovada, e irá ser distribuída pelos membros da Assembleia de 
Freguesia. 
 
Obras e limpezas – Foi feito uma análise aos trabalhos que decorrem 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 OITENTA E NOVE 
 

Aos dezassete dias do mês de Setembro de dois mil e sete, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares 
Vieira, Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de 
Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Programa Vida Emprego – Foi deliberado colaborar na candidatura de mediação 
para a Formação e o Emprego da Dr.ª Guida Helena Vicente Duarte, a qual vai 
prestar apoio do Programa Vida Emprego, no CAT, pelo período de 24 meses. 
  
Centro Novas Oportunidades – Foi deliberado colaborar sob proposta da 
CESAE – Centro de Serviços e Apoio às Empresas, nas informações e inscrições 
para as pessoas que pretendam obter o 9.º Ano, em horário pós-laboral. 
  
Obras e Limpeza da Freguesia – Continuam as requalificações em passeios, e 
limpezas na Freguesia, as quais estão a ser devidamente acompanhadas. 
  
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 NOVENTA 
 

Aos vinte quatro dias do mês de Setembro de dois mil e sete, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Secretário, Henrique da Rocha 
Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os 
seguintes assuntos. 
 
Falta – Foi justificada a falta dada pelo Sr. Presidente, José António Tavares Vieira, 
por se encontrar em reunião da Assembleia Municipal. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Projecto (RE) Aprender A VIVER – Foi apresentado por Marisa Alexandra Seco 
Zeferino – Psicopedagogia, um projecto direccionado para idosos, ficando a Junta 
de proceder à devida análise. 
  
Projecto – Sala de Estudo – Lara Carla Oliveira Fernandes apresentou um 
projecto – Sala de Estudo, disponibilizando-se a Junta para proceder à análise do 
seu objectivo. 
  
Projecto “Felizidade” – Dedicado à população sénior e promovido pela Câmara 
Municipal de Aveiro a Divisão de Desporto irá continuar a desenvolver no período 
de Outubro a Junho de 2008 diversas actividades. A Junta deliberou aderir ao 
Projecto em título. 
 
Liga Portuguesa contra o Cancro – Promovida por esta Instituição, decorreu no 
dia 22/09/07 uma regata de Moliceiros intitulada – Dou Mais tempo à Vida, a 
Freguesia de São Bernardo esteve presente. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
                  O Secretário,                        O Tesoureiro,                     
 
   
                 ______________                     ______________   
 
 
 
_________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO NOVENTA E UM 
 

Ao primeiro dia do mês de Outubro de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o 
Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Falta – Foi justificada a falta dada pelo Sr. Presidente, José António Tavares Vieira, 
por se encontrar em reunião da Assembleia Municipal. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Praceta da Camponesa – Depois de solicitado aos Serviços competentes da 
Câmara Municipal de Aveiro um estudo para requalificação do espaço verde, foi 
decidido convocar os moradores para definição do desejado. 
  
Rua dos Forninhos – Continuam as obras de requalificação de passeios com a 
colaboração dos moradores. 
  
Limpezas – Continuam as diversas limpezas na Freguesia, nomeadamente de 
sarjetas e caixas de águas pluviais. 
  
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 NOVENTA E DOIS 
 

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

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

Assembleia de Freguesia – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a 
Assembleia realizada no dia 25/10/07, tendo sido deliberado congratularmo-nos com o 
modo positivo como decorreu a Assembleia e a aprovação dos diferentes documentos que 
estiveram em análise. 
 

Plano de Urbanização – Procedeu-se a uma análise ao processo em título, tendo sido 
decidido por unanimidade que a nossa autarquia apresente neste 3.º período de Discussão 
Pública do Plano a reclamação da Rua Anselmo Neto. 
 

Projecto Viver a Idade – Dia Mundial do Turismo – Em colaboração com a Câmara 
Municipal de Aveiro, no passado dia 27/09/07 em Viana do Castelo decorreram as 
comemorações em título, tendo sido altamente positiva esta iniciativa. Cem Seniores da 
nossa Freguesia estiveram presentes. 
  

Dia Internacional do Idoso e Dia Mundial da Música – Promovido pela Câmara 
Municipal de Aveiro e com a colaboração da Junta de Freguesia de Oliveirinha, decorreram 
na Discoteca da Luz estas comemorações, tendo o Centro de Animação Comunitário de 
São Bernardo prestado um enorme contributo para que este acontecimento fosse positivo. 
 

Cemitério – Foi deliberado e devido à quadra que se aproxima, prestar uma melhor 
requalificação nesta área. 
 

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de São Bernardo – Foi deliberado efectuar um 
Protocolo de colaboração entre as duas Instituições para que o aluno Paulo Jorge Soares 
Robalo participe em actividades nesta Junta. 
 

Rotunda da Gandara – Depois de uma visita ao local com o Técnico da Câmara 
Municipal de Aveiro e as Juntas de Freguesia de Oliveirinha e São Bernardo foi deliberado 
proceder ao estudo para a Rotunda em título. 
 

Programa Eco-Escolas-EB1 – Foi deliberado manifestar todo o apoio a esta iniciativa 
que se alicerça no Plano de Acção e que tem obtido empenho exemplar no trabalho de 
toda a Escola. 
  

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

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

         O Presidente,                O Secretário,                    O Tesoureiro,                   
  
   
  _______________                ______________                     ______________   
______________________________________________________________________ 
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ATA NÚMERO NOVENTA E TRÊS 
 

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

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

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Foi decidido convidar o Agrupamento de 
Escuteiros de São Bernardo a colaborar no peditório que se irá efectuar nos dias 31 
Outubro, 1, 2 e 3 de Novembro de 2007. 
  

Centro Desportivo de São Bernardo – Foi assinado protocolo em que a Federação de 
Andebol de Portugal, confere ao Centro Desportivo de São Bernardo o estatuto de Clube 
de Centro de Formação de Andebol. É o primeiro Clube Português a ser distinguido com 
este estatuto. Foi decidido por unanimidade congratularmos e felicitar o Centro Desportivo 
de São Bernardo por este  tão relevante acontecimento. 
 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2008 – Foi decidido proceder a alterações 
julgadas por convenientes e relacionadas com o documento que incidiu no ano de 2007. 
  

Embaixada da Federação Russa – Foi decidido facultar as instalações desta Junta a 
pedido do Sr. Embaixador Pavel PetrovsKy para levar a efeito no dia 25/11/07 as eleições 
para a DUMA DE ESTADO DA ASSEMBLEIA FEDERAL DA FEDERAÇÂO DA 
RÙSSIA, satisfazendo assim o desejo manifestado por cidadãos russos que pretendem 
exercer o seu direito de voto. 
A Presidente Dr.ª Lyudmila Bila, presidente da Associação de Apoio ao Imigrante irá 
coordenar este processo. 
 

EB1 de São Bernardo – Prticiparmos a convite da Escola EB1 no Eco-Conselho que se 
realizou no dia 11/10/07, tendo sido bastante produtivo o tema Ambiente apresentado 
pelos alunos e docentes. 
  

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura 949 do 8.º talhão a favor de 
Maria de Ascensão Dias Simões Gregório, eleitor n.º 5514, residente na Estrada de São 
Bernardo, n.º 252-1.º esq.º, São Bernardo. 
 

Máquinas da Câmara – Foi feito um levantamento das situações tidos por conveniente 
para intervenção de limpezas em zonas rurais, nivelamentos, retiro de inertes, demolições, 
aproveitando a semana das máquinas destinadas a esta 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 NOVENTA E QUATRO 
 

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

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

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2008 – Depois de devidamente analisado 
o processo, foi deliberado por unanimidade, emitir à Câmara Municipal de Aveiro, as 
Grandes Opções devidamente orçamentadas com as devidas prioridades. 
   

Trabalhos na Freguesia – Continuam as requalificações de passeios, cedência de espaço 
para domínio público e construção de muros de vedação com a colaboração de munícipes. 
  

Quadra Natalícia – Procedeu-se a uma analise quanto a iniciativas de forma a enaltecer a 
passagem desta quadra festiva, ficando o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, responsável 
por esta iniciativa. 
 

Travessa das Cilhas – Conforme o deliberado pela Câmara Municipal de Aveiro, pelo 
pelouro do trânsito, foi colocada a devida sinalização para que o trânsito rodoviário se 
proceda só num sentido. 
 

Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura 963 do 8.º talhão a favor de 
Maria Odete Nascimento, residente na Rua Cega, n.º 21 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 NOVENTA E CINCO 
 

Ao cinco dias do mês de Novembro de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia 
de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o 
Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, 
tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Associação de Dadores de Sangue de Aveiro - ADASCA – Depois de solicitado 
pela Associação em título, foi decidido ceder a utilização do Salão da Junta para dia 
17/10/07, Sábado das 09 às 13 horas, onde irão promover uma acção de rastreios 
que têm vindo a realizar em diversas Freguesias. 
   
Máquinas da Câmara Municipal de Aveiro – No período de 26/10/07 a 
02/11/07, fizeram-se diversas intervenções em várias Ruas da Freguesia, 
nomeadamente, nivelamentos, limpezas, demolições e recuos de muros, para 
benefício de domínio público. 
  
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura n.º 251 do 2.º talhão, 
a favor de Abílio Cardoso Borges, residente na Rua do Areeiro nº 94 desta 
Freguesia. 
  
Informativo – Procedeu-se a uma análise ao modo como decorreu a distribuição do 
último Informativo, bem como o respectivo conteúdo. 
  
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 95 de 05 de Novembro de 2007 – Pág. 1 
 



ATA NÚMERO NOVENTA E SEIS 
 

Ao dezanove dias do mês de Novembro de dois mil e sete, reuniu a Junta de Freguesia de 
São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares Vieira, o Secretário, 
Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de Oliveira, tendo sido 
tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Hastear da Bandeira Verde das Eco-Escolas-EB1 de São Bernardo 12/11/07 – Foi 
deliberado reconhecer publicamente e manifestar o contentamento desta Autarquia pelo 
positivo e reconhecido empenhamento nas práticas de educação ambiental porque a nossa 
Escola Básica n.º 1 de São Bernardo foi novamente presenteada com o hastear da Bandeira 
Verde, prémio atribuído pela Comissão Nacional de Eco-Escolas. 
   
Mupis de Identificação da Freguesia – Foi recebida uma proposta, de uma instituição 
Bancária, para instalação de Mupis em título, a qual está a ser devidamente estudada. 
  
Dia Internacional da Tolerância – Nos dias 16 e 17/11/07 foi promovido um encontro 
de Associações de Imigrantes em Aveiro, promovido pela Câmara Municipal de Aveiro, 
onde participou a Associação de Apoio ao Imigrante, sedeada nesta Freguesia. A Junta fez-
se representar neste evento, que decorreu positivamente. 
  
Viver a Idade – Organizado pela Câmara Municipal de Aveiro em parceria com a Junta de 
Freguesia da Vera Cruz e outras entidades, promoveu a comemoração do dia de São 
Martinho, no dia 14/11/07. A nossa Freguesia fez-se representar através do Centro de 
Animação Comunitário. 
 
Cemitério – Foi deliberado proceder à concessão da sepultura 955 do 8.º talhão a favor de 
Maria Cacilda Freitas Marado, residente na Rua das Leiras n.º 18 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 NOVENTA E SETE 
 

Aos vinte sete dias do mês de Novembro de dois mil e sete, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares 
Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de 
Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Período aberto ao Público – Foram recebidos diversos munícipes os quais 
apresentaram os seus casos, tendo a Junta prestado os esclarecimentos necessários. 
   
Fundação Padre Félix – Foi recebida oficialmente toda a Direcção, empossada em 
06/10/07, pactuando com uma perspicaz colaboração entre ambas as Instituições. 
Esta Junta reconhece e agradece este acto de solidariedade. 
  
Sociedade Musical Santa Cecília – 104.º Aniversário – Depois de analisado o 
modo como decorreram as comemorações, e em particular a homenagem póstuma 
ao associado falecido, número dois, Aníbal Ferreira Canha, esta Junta marcou 
presença e congratula-se com o Aniversário em título. 
  
39.º Aniversário da Freguesia – Foram analisadas várias questões quanto e sobre 
o Programa a definir. 
 
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 NOVENTA E OITO 
 

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

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

Votos de Boas Festas – Foi decidido criar um modelo próprio de cartão de Boas 
Festas para enviar e retribuir às apresentadas a esta Autarquia. 
   

Natal – A exemplo de anos anteriores, foi decidido distribuir a tradicional consoada 
de Natal pelos elementos que mais directamente colaboram com a Autarquia. 
  
Assembleia de Freguesia – Foi deliberado propor ao Sr. Presidente que a próxima 
reunião da Assembleia se realize no dia 28 de Dezembro de 2007, 6.ª Feira pelas 
21,00 horas. 
  
Capelinha Santa Eufêmea – Foi deliberado ceder a título de empréstimo 15 
cadeiras, dando assim um maior conforto às pessoas que frequentam a Capelinha. 
 

Projecto de Loteamento entre as Ruas: cega e Marco - Pela Junta de Freguesia 
de São Bernardo foi apresentado o Projecto de Loteamento, a levar a efeito entre as 
Ruas do Marco e Cega, desta Freguesia, que abrange uma área de 19.587,00 m2 e 
incluiu os artigos matriciais 1118 e 1119 e urbanos 1155, 1156 e 1160, desta 
Freguesia de São Bernardo, no qual se prevê a constituição de 37 lotes. Este 
loteamento destina-se a dar cumprimento à permuta de Bens Presentes por Bens 
Futuros, outorgada por escritura pública em 18 de Junho de 2007 e rectificada, 
também por escritura pública, em 30 de Outubro de 2007.Assim, foi o loteamento 
apresentado e aprovado por unanimidade, devendo agora, nos termos da Lei em 
vigor, ser submetido a parecer prévio da 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 98 de 03 de Dezembro de 2007 – Pág. 1 
 



 
 

ATA NÚMERO NOVENTA E NOVE 
 

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

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

Assalto ao Estaleiro – No dia 7/12/07 entre as 14,30 e as 17,00 horas, o estaleiro da Junta foi 
assaltado através de arrombamento de portões e janela, por desconhecidos, tendo sido furtadas 
diversas ferramentas e máquinas de utilidade diária. A Policia de Segurança Pública tomou 
conta da ocorrência.  
   

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

31.º Aniversário da Associação Musical e Cultural de São Bernardo – A Freguesia 
participou nas comemorações desta Associação, que com agrado regista a forma positiva como 
decorreram. 
  

Quadros de Valor e Excelência – Proveniente de uma proposta do Conselho Executivo do 
Agrupamento de Escolas de São Bernardo, foi deliberado por unanimidade incluir nos 
Quadros em título, e em, referência ao Ano lectivo 2006/2007 os seguintes alunos:  
4.º Ano –  Turma 9  – Guilherme Filipe Silva Vieira 
           – Margarida Seco Martins Marques Neves 
          Turma 10 – Ana Manuela Canha Borges 
            – Carolina Inácio dos Santos 
            – Cláudia Sofia Leitão Álvares   
5.º Ano – Turma A – Catarina Miguel dos Santos Boto 
                    – João Pedro Menezes Andias 

    Turma C – Carolina Rodrigues Bartolomeu 
         – Joana Rita Capela Covelo 
6.º Ano – Turma C – Carolina Rangel Gomes Nielsen 
                Turma D – Luís Filipe Matos dos Santos 
          – Sara Pereira Bravo 
     Turma E – Inês Vilarinho Teixeira 
          – Tomás Rocha Branco Ferrão 
7.º Ano – Turma A – Subdelegado – Jorge Daniel Barqueiro Magro Paula 
                Turma B – Carolina Beatriz Santos Maia Gafanhão 

         – José Miguel Pino Gonçalves 
           – Pedro Miguel André Coelho 
    Turma C – Maria João Rente Neto 
    Turma D – Ana Rita da Costa Ventura 
         – Sara Cristina da Costa Ventura 

8.º Ano – Turma B – Rui Pedro Mouta de Almeida 
     Turma C – Catarina Félix Almeida Pericão 
                               – Yuriy Muryn 
     Turma D – Luís Miguel Fernandes Lopes 
                    – Pedro Gil Gonçalves Lima 
         – Sara Alexandra Capela Covelo 

9.º Ano – Turma B – Pedro Jorge Viegas Marques 
        – Sofia Seabra Teles 

      Turma C – Ana Bárbara Santos Pereira 
      Turma D – Joana Ferreira Filipe 
          – Pedro Miguel Branco Jorge 
_________________________________________________________________________ 



Junta de Freguesia de São Bernardo – Acta n.º 99 de 10 de Dezembro de 2007 – Pág. 1 

 
 

Comunicação da Junta à Assembleia – Foi aprovado o conteúdo desta comunicação que irá 
ser distribuída pelos membros da Assembleia de Freguesia. 
 
Delegação de Competência para 2008 – No cumprimento da legislação em vigor, 
especialmente a Lei 5-A/02, foi deliberado por unanimidade aceitar para 2008 a seguinte 
deliberação de Competências: 
- Pequenas Reparações nas Escolas ………..   1.080,00 € 
- Limpeza de valetas ………………………. 15.230,00 € 
- Pavimentação de passeios ………………..  22.750,00 € 
- Manutenção de espaços verdes …………..    6.210,00 € 
  Total ……………………     45.270,00 € 
 
Plano de Actividades para 2008 – 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 2008 – Depois de uma análise atenta a este documento, no final foi 
colocado à votação e aprovado por unanimidade. No essencial estão previstos os respectivos 
valores: 
- Receitas Correntes ………….. 247.700,00 € 
- Receitas Capital ……………..   25.000,00 € 
     272.700,00 € 
 
- Despesas Correntes ………...  172.700,00 € 
- Despesas Capital …………...  100.000,00 € 
     272.700,00 € 
 

Tabela de Taxas e Licenças – Depois de proceder a uma minuciosa análise a esta tabela, foi 
aprovado por unanimidade manter as actuais taxas e licenças para o ano 2008 
 

Subsídio – Foi deliberado conceder um subsídio à Associação Social e Cultural da Terceira 
Idade e do Autodidacta de Aveiro-ASCTIAA, solicitado por esta Associação pela colaboração 
prestada graciosamente, suprimindo as dificuldades com que se debate 
 

Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 

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

Aos dezassete dias do mês de Dezembro de dois mil e sete, reuniu a Junta de 
Freguesia de São Bernardo, estando presentes o Presidente, José António Tavares 
Vieira, o Secretário, Henrique da Rocha Vieira, e o Tesoureiro, Júlio Vasconcelos de 
Oliveira, tendo sido tratados os seguintes assuntos. 
 
Ata – Foi lida e aprovada a Acta da última reunião. 
 
Fundação Padre Félix – A Junta esteve presente na Festa de Natal promovida pela 
Fundação, que decorreu no Centro Paroquial, com enorme dignidade. 
   
Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos de São Bernardo – No dia 14/12/07 pelas 9,00 
horas procedeu-se ao Hastear da Bandeira Eco-Escolas, símbolo do Galardão 
recebido no Ano Escolar 2006/2007, pelas boas práticas de Educação Ambiental. A 
Junta fez-se representar neste momento gratificante para a Escola e Freguesia. 
  
Controle de Parecer – Proc.º Obras n.º 476/2007 – Depois de analisado o 
processo, foi decidido emitir parecer favorável à construção de uma moradia 
unifamiliar na Rua Prof. Manuel Ferreira Canha, desta Freguesia. 
  
39.º Aniversário da Freguesia – Procedeu-se a uma análise a todo o processo, 
tendo sido aprovado o Programa final e tomadas decisões de forma a garantir que 
tudo possa vir a decorrer da melhor forma possível. 
  
Pagamentos – Foi deliberado proceder a diversos pagamentos. 
 
Atestados – Foi aprovado o conteúdo de diversos Atestados e Certidões passados e 
a passar. 
 
Nada mais havendo a tratar foi a sessão encerrada da qual se lavrou a presente Acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
         O Presidente,                O Secretário,                    O Tesoureiro,                   
  
   
  _______________                ______________                   ______________   
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